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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
a)
ý1
ý2

ý3

Ngành/Lớp
: HOCHE_154
Môn thi
: LUẬT HIẾN PHÁP
Mã môn học
: LAW 110 Số TC: 3
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : ……………..………………………....

Nội dung đáp án

Điểm

- Sai.

0,25

- Giải thích: Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Thủ
tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 2 Luật Tổ chức Chính phủ năm
2015.

0,25

ý1

- Sai.

0,25

ý2

- Giải thích: Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo
vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội
chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân.

0,5

ý3

- Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013.

0,25

- Sai.

0,25

- Giải thích: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị
hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý
do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013.

0,25

- Sai.

0,25

- Giải thích: Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị
cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không
còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 7 Hiến pháp năm 2013

0,25

b)

c)

d)

Câu 2
ý1

Cộng

4

- Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập,
có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và
hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các

1
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cấp.
ý2

- Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và
các Ủy viên.

0,5

ý3

- Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử
quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do
luật định.

0,5

ý4

- Trong Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm
2001) không quy định nội dung này.
Cộng

Câu 3
ý1

a) Nam là trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam vào
năm 1991 nên Nam mang quốc tịch Việt Nam.
- Cơ sở pháp lý: Khoản 5 Điều 6 Luật Quốc tịch 1988.

ý2

ý3

1
3
0,5

0,5

b) Năm 2005 Nam sang học ở quốc gia Y và đã tìm thấy bố
mẹ của mình là những công dân Y. Do Nam đã 16 tuổi nên
việc có quốc tịch quốc gia Y hay Việt Nam thuộc về ý chí của
Nam.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch năm 1998.

0,5

c) Nam có thể bị tước quốc tịch Việt Nam.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 31 Luật Quốc tịch Việt Nam
năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

0,5

Cộng
TỔNG ĐIỂM:

3
10

………….

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày … tháng …… năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
ý1

ý2
ý3

Ngành/Lớp
:
HOCHE_156
Môn thi
:
Luật so sánh
Mã môn học
:
LAW116
Số TC: 3
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài:
90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) :
01

Nội dung đáp án
Anh Chị hãy trình bày các trường hợp hợp đồng vô hiệu
trong luật hợp đồng Cộng hòa liên bang Đức. Anh Chị hãy
bình luận về nội dung này khi so sánh với pháp luật về hợp
đồng của Việt Nam.
Sinh viên trình bày được 6 trường hợp hợp đồng vô hiệu trong
Luật hợp đồng Cộng hòa liên bang Đức. Mỗi trường hợp được
0,5 điểm.
Sinh viên nêu được các trường hợp hợp đồng vô hiệu trong
pháp luật Việt Nam.
Sinh viên bình luận thể hiện quan điểm của mình khí so sánh
nội dung này giữa pháp luật Việt Nam và Đức.
Cộng

Câu 2

Taliban lên nắm chính quyền ở Afghanistan và tuyên bố
nhà nước mới sẽ áp dụng luật Hồi giáo Sharia ở
Afghanistan. Anh Chị hãy giải thích nguồn gốc của luật
Sharia, nêu vị trí của luật Sharia trong hệ thống luật Hồi
giáo.

ý1

Sinh viên giải thích nguồn gốc của luật Sharia là hệ
thống pháp luật Hồi giáo, vận hành như một quy tắc
ứng xử của người Hồi giáo và ở một số quốc gia
được tòa án tôn trọng. Luật này có nguồn gốc từ Kinh
Qur’an, Sunnah và Hadis (các từ và văn bản ghi chép
về nhà tiên tri Muhammad), Qiyas và Ijma.

Điểm
3,0

1,0
1,0
5,0

1,0

Theo luật này, các hành vi phạm tội được chia thành
hai loại: Tazir và Hudud. Các tội theo Tazir được xử
lý theo quyết định của thẩm phán, trong khi các tội
theo Hudud, bao gồm trộm cắp, ngoại tình và uống
rượu nói chung... được coi là nghiêm trọng nhất và là
tội ác chống lại thần thánh.
ý2

Sinh viên nêu được vị trí của luật Sharia trong hệ
thống luật Hồi giáo. Sharia là một bộ luật và các quy
tắc trong đời sống hàng ngày của người Hồi giáo.

1,0
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Luật sharia dựa trên sự kết hợp của Kinh Quran và
những điều răn của nhà tiên tri Muhammad.
Cộng
Anh Chị hãy nêu và bình luận 2 điều bất kì đề cao tính tự do
trong Bộ luật dân sự Pháp.
Sinh viên nêu được 1 điều theo yêu cầu thì được một điểm.
Sinh viên bình luận hợp lý mỗi điều được 0,5 điểm
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

Câu 3
ý1
ý2

2,0

2,0
1,0
3,0
10

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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KHOA LUẬT

Câu 1
a

b

c

d
e

f

Câu 3
a
b
c

d

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK 3 NĂM HỌC 2020-2021
Ngành/Lớp
: HOCHE_159
Môn thi
: Luật Sở hữu trí tuệ
Mã môn học
: LAW127
Số TC: 03
Ngày thi
: 01/09/2021
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề
: 01
Nội dung đáp án

Sai
Phải không thuộc các trường hợp không được bảo hộ với danh
nghĩa nhãn hiệu theo quy định tại Điều 72 Luật SHTT
Sai
Không phải xin phép khi thuộc các trường hợp quy định tại
Điều 25, 26 Luật SHTT
Sai
Tên của các pháp nhân phi thương mại (cơ quan nhà nước,
đơn vị vũ trang …) không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên
thương mại
Sai
Tính từ thời điểm nộp đơn
Sai
Chỉ thừa kế các quyền tài sản trong thời hạn luật định, không
vĩnh viễn
Sai
Vẫn được bảo hộ nếu đáp ứng điều kiện (tranh chấp chè Tân
Cương, bưởi Tân Triều)
Cộng
Caraven: vi phạm vì tương tự đến mức gây nhầm lẫn về thể
hiện lẫn phát âm
Cravel: vi phạm vì tương tự đến mức gây nhầm lẫn về thể hiện
lẫn phát âm (khi phát âm theo tiếng Việt ko thể hiện âm cuối)
Cra.ven: vi phạm, vì tương tự đến mức gây nhầm lẫn về thể
hiện lẫn phát âm, dấu chấm không đủ khả năng tạo ra khác
biệt
Graven: có thể vi phạm hay không phụ thuộc vào các thức thể
hiện (trình bày, màu sắc, kiểu chữ …)
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

Người duyệt đáp án

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
6
1
1
1

4
10

TP.HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1

Ngành/Lớp
: HOCHE_160
Môn thi
: Luật quốc tế
Mã môn học
: LAW129 Số TC: 03
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 01

Nội dung đáp án
a. SAI, đây là quyền đơn phương của mỗi quốc gia
b. SAI, Điều 27 Hiến chương LHQ
c. ĐÚNG, với điều kiện không gây hại
Cộng

Câu 2
ý1

ý2

ý3

Điểm
1.0
1.0
1.0
3.0

- Không bảo lưu ĐƯQT song phương
- Không bảo lưu đối với điều ước đa phương mà có điều khoản
quy định “cấm bảo lưu”
- Đối với những điều ước đa phương chỉ cho phép bảo lưu một
hoặc một vài điều khoản cụ thể nhất định, thì quyền bảo lưu cũng
không được thực hiện đối với những điều khoản còn lại.
- Nếu điều ước đa phương cho phép bảo lưu bất kỳ điều khoản
nào thì quyền bảo lưu cũng không được thực hiện đối với những
điều khoản không phù hợp với mục đích và đối tượng của điều
ước.
Vì ĐUQT song phương giữa 2 bên, các bên có thể trình bày và
thỏa thuận các vấn đề mà mình không mong muốn trước khi ký
chính thức.
Điều 11 CISG được Việt Nam bảo lưu khi gia nhập (hình thức
văn bản của HĐ mua bán hàng hóa quốc tế)
Cộng

1.0

Trình bày khái quát vụ việc
Chỉ ra được nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết
Khái niệm và nội dung của nguyên tắc
Trưng cầu ý dân: Hơn 96% dân số đồng ý.

1.0
1.0
1.0
1.0
4.0
10

1.0

1.0
3.0

Câu 3

Cộng
TỔNG ĐIỂM:
………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án

Nguyễn Chí Thắng
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

A
Câu A.1
ý1

Câu A.2
ý1

ý2

Câu A.3
ý1
ý2
…

Ngành/Lớp
: HOCHE_500
Môn thi
: Pháp luật kinh doanh quôc tế
Mã môn học
: LAW156 Số TC: 03
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : PLKDQT 03

Nội dung đáp án
PHẦN LÝ THUYẾT

Điểm

Trình bày chi tiết điều 7.1.7, Bộ nguyên tắc của UNIDROIT
về Hợp đồng thương mại quốc tế 2004

2.0

Cộng

2.0

Hình thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán
hàng hóa quốc tế được các bên tranh chấp lựa chọn sau khi
không thể đàm phán, thượng lượng, hòa giải được là Trọng
tài quốc tế vì tính trung lập và khả năng thi hành phán quyết
Trình bày
+ Tính trung lập: Trong tài quốc tế cho các bên cơ hội lựa
chọn một địa điểm trung lập và một Hội đồng Trọng tài
trung lập
+ Khả năng thi hành phán quyết: phán quyết bắt buộc thi
hành đối với bên thua không chỉ tại quốc gia nơi phán quyết
đó được lập mà còn trên phạm vi toàn cầu
Điều 3, Công ước NEWYORK 1958.
Cộng

1.0

Công ước Viên 1980 (CISG1980) không áp dụng cho tất cả
các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Trình bày nội dung điều 2, Công ước Viên 1980

1.0

Cộng
B
Câu B.1
ý1
ý2

ý3
…

0.5

0.5

2.0

1.0
2.0

PHẦN TÌNH HUỐNG
A cần phải làm đơn khởi kiện nộp đến Trụ sở Trọng tài
quốc tế Singapore
Hồ sơ bao gồm:
+ Hợp đồng giữa A và B; Chứng từ ứng tiền của B đối với
A
+ Lệnh giao hàng của B đối với A; Vận đơn xác nhận A đã
giao hàng của bên chuyên chở do B chỉ định;
+ Hóa đơn thương mại; Hối phiếu đòi nợ;
+ Các chứng thư về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, số
lượng, trọng lượng…

0.5

0.5
0.5
0.5
1.0
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Cộng
Câu B.2
ý1
ý2

A có thể yêu cầu B bồi thường thiệt hại, điểm b, khoản 1,
điều 45, Công ước Viên 1980
A có thể yêu cầu trả lãi, điều 78, Công ước Viên 1980

3.0
0.5
0.5

…
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

1.0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1

Ngành/Lớp
: Nhóm_01
Môn thi
: Luật Các tổ chức tín dụng
Mã môn học
: LAW163
Số TC: 03
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 03

Nội dung đáp án
Sinh viên giải thích những điểm khác biệt cơ bản giữa người
quản lý của tổ chức tín dụng so với người quản lý của doanh
nghiệp nói chung như sau:

Điểm
4,0

- Những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng
quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc
hoặc Giám đốc của tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã
được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
- Người điều hành tổ chức tín dụng bao gồm cả Giám đốc chi
nhánh
- Điều kiện đối với người quản lý tổ chức tín dụng rất chặt chẽ
- Nhiều trường hợp không được kiêm nhiệm chức vụ
- Người quản lý và thành viên Ban kiểm soát bị đương nhiên
mất tư cách trong một số trường hợp
- Người quản lý và thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm,
bãi nhiệm trong nhiều trường hợp, trong đó có việc không bảo
đảm tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý
- Người quản lý và thành viên Ban kiểm soát có thể bị Ngân
hàng Nhà nước đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực thi quyền,
nghĩa vụ nếu vi phạm pháp luật có liên quan
- Người quản lý phải am hiểu các rủi ro trong hoạt động của tổ
chức tín dụng
- Người quản lý phải bảo đảm nhiều tiêu chuẩn, điều kiện khắt
khe.
Cộng

4,0

- Nhận định sai
- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 101/2012/NĐCP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 80/2016/NĐ-CP) và
khoản 1 Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ
sung theo Thông tư số 02/2019/TT-NHNN)
- Nhận định đúng
- Cơ sở pháp lý: Điểm d khoản 2 Điều 12 Nghị định số
101/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số
80/2016/NĐ-CP)
- Nhận định đúng
- Cơ sở pháp lý: Điều 7; Khoản 2 Điều 10 Nghị định số

0,25
0,75

Câu 2
ý a)

ý b)
ý c)

1

0,25
0,75
0,25
0,75

BM02a/QT04/ĐT-KT

101/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số
80/2016/NĐ-CP) và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2014/TTNHNN (sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2019/TTNHNN)
Cộng

3,0

Câu 3
- Trường hợp ông Thiên vay vốn để đầu tư, kinh doanh cổ
phiếu của ngân hàng Sacombank là trường hợp không được
vay vốn tại ngân hàng VNB. Vì đây là trường hợp vay vốn để
đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của tổ chức tín dụng.

1,0

Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng
năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điểm c khoản 2
Điều 13 Thông tư số 22/2019/TT-NHNN
- Trường hợp ông Thiên vay vốn của ngân hàng VNB để đầu
tư, kinh doanh cổ phiếu của tập đoàn Vimgroup thì như sau:
+ Ngân hàng VNB không được cho ông Thiên vay vốn với tài
sản bảo đảm là 1,2 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp A, bởi vì
doanh nghiệp A là công ty con của ngân hàng VNB. Theo quy
định, Ngân hàng không được cho vay vốn với tài sản bảo đảm
là cổ phiếu của công ty con để khách hàng đầu tư, kinh doanh
vào cổ phiếu.

1,0

Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 30 Điều 4; Khoản 5 Điều 126
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm
2017) và Điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư số 22/2019/TTNHNN
+ Ngân hàng VNB chỉ được phép cho ông Thiên vay với tài
sản bảo đảm là 600 nghìn cổ phiếu của doanh nghiệp B, để
ông Thiên đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của tập đoàn
Vimgroup. Vì doanh nghiệp B không phải là công ty con của
ngân hàng VNB

1,0

Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 30 Điều 4 Luật Các tổ chức tín
dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

3,0
10,0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
ý1

Ngành/Lớp
: HOCHE_169……………….……..
Môn thi
: Logic học …….………………….
Mã môn học
: LOG101…………. Số TC: 3.....
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………….
Thời gian làm bài: 90 PHÚT ………………………..
Mã đề (Nếu có): Đề số 02…………..…………….

Nội dung đáp án
a) Công thức phán đoán đã cho: x, P( x)

Điểm
01 điểm

Biến đổi: x, P( x) = x, P( x)
Phán đoán tương đương: Có câu hỏi không đáng được trả lời.
ý2

b) Viết lại: Nếu gốc không vững thì cây không bền.
Gọi: a: gốc vững; b: cây bền.
Công thức phán đoán đã cho: a  b
Biến đổi: a  b  b  a
Phán đoán tương đương:
+ Nếu cây bền thì gốc đã vững.

01 điểm

ý3

Biến đổi: a  b  a  b
Phán đoán tương đương:
+ Không có chuyện gốc không vững mà cây lại bền.

01 điểm
Cộng

03 điểm

Câu 2
ý1
ý2

Công thức phán đoán đã cho: x, P( x) = Sai
a) Công thức: x, P( x) = Đúng, vì quan hệ mâu thuẫn với phán
đoán đã cho.
b) Công thức: x, P( x) = KXĐ, vì quan hệ thứ bậc với phán đoán
đã cho.

0,5 điểm
1,5 điểm

c) Công thức: x, P( x)  x, P ( x) = Sai, vì đồng nhất với phán
đoán đã cho.
d) Công thức: x, P( x)  x, P( x) = Đúng, vì quan hệ mâu thuẫn
với phán đoán đã cho.
Cộng

02 điểm

Câu 3
ý1

ý2

Gọi: S: sống vì Nhân dân; P: sống có ý nghĩa; M: sống có lý tưởng.
Công thức suy luận: P+ a MM+ a SS+ a PSuy luận không hợp logic, vì vi phạm quy tắc: S- ở tiền đề
nhưng S+ ở kết luận.
Dùng hình vẽ chứng minh.

01 điểm

Cộng

02 điểm

01 điểm

Câu 4
ý1

ý2

Goi: a: thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; b: làm tốt công
tác phòng chống dịch COVID-19; c: tiêm đủ liều vaccine.
Công thức suy luận: ((a  b)  (a  c  b))  (a  c  b)
Suy luận không hợp logic.
Dùng một trong các phương pháp đã học để chứng minh.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

1 điểm

2 điểm
03 điểm
10 điểm

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Cừ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
ý1

ý2

ý3

Ngành/Lớp
: HOCHE_450……………….……..
Môn thi
: Logic học …….………………….
Mã môn học
: LOG101…………. Số TC: 3.....
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………….
Thời gian làm bài: 90 PHÚT ………………………..
Mã đề (Nếu có): Đề số 01…………..…………….

Nội dung đáp án
a) Công thức phán đoán đã cho: x, P( x)

Điểm
01 điểm

Biến đổi: x, P ( x)  x, P ( x)
Phán đoán tương đương: Không có pháp luật nào không mang tính giai
cấp.
b) Viết lại: Nếu không thực hiện đúng khuyến cáo «5K» của Bộ Y tế hoặc
không tiêm đủ liều vaccine thì không thể chung sống an toàn với đại dịch
COVID- 19.
Gọi: a: thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; b: tiêm đủ liều
vaccine; c: chung sống an toàn với đại dịch COVID- 19.
Công thức phán đoán đã cho: (a  b)  c

01 điểm

Biến đổi: (a  b)  c = c  (a  b) (1)
Và (a  b)  c = (a  b)  c (2)
Phán đoán tương đương:
1) Nếu chung sống an toàn với đại dịch COVID- 19 thì đã thực hiện đúng
khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế và tiêm đủ liều vaccine.
2) Không có chuyện không thực hiện đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế
hoăc không tiêm đủ liều vaccine mà chung sống an toàn với đại dịch
COVID- 19.
Cộng

01 điểm

03 điểm

Câu 2
ý1
ý2

a) Gọi: a: cho mượn; b: anh mất tiền; c: anh chuốc lấy một kẻ thù
Công thức: a  bc
b) Gọi: a: anh giải được bài tập này; b: hiểu được cách giải; c: giải
được những bài tập tương tự.
Công thức: a  b  c
Cộng

01 điểm
01 điểm

02 điểm

Câu 3
ý1

ý2

Gọi: S: Hợp đồng kinh tế giữa 2 công ty A và B; P: văn bản pháp luật;
M: phù hợp với hiến pháp.
Công thức suy luận: P+ a MS+ a MS+ a PSuy luận không hợp logic, vì vi phạm quy tắc: M không chu diên ở
2 tiền đề.
Dùng hình vẽ chứng minh.

01 điểm

Cộng

02 điểm

01 điểm

Câu 4
ý1

ý2

Goi: a: thực hiện đúng khuyến cáo «5K» của Bộ Y tế; b: tiêm đủ liều
vaccine; c: chung sống an toàn với đại dịch COVID- 19.
Công thức suy luận: ((a  c)  (a  b  c))  (a  b  c)
Suy luận không hợp logic.
Dùng một trong các phương pháp đã học để chứng minh.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

1 điểm

2 điểm
03 điểm
10 điểm

TP.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Cừ

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
a)
ý1

Ngành/Lớp
: HOCHE_150
Môn thi
: LUAT KINH DOANH
Mã môn học
: LAW 102 Số TC: 3
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : LKD01

Nội dung đáp án

Điểm

- Sai.

0,25

ý2

- Giải thích: Doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư
nhân; quy định về nhóm công ty. Trong khi đó, chủ thể kinh
doanh còn có Hợp tác xã, Hộ kinh doanh không phải là doanh
nghiệp.

0,5

ý3

- Cơ sở pháp lý: Điều 1 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

0,25

ý1

- Sai.

0,25

ý2

- Giải thích: Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do
chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,
công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được
bằng Đồng Việt Nam.

0,5

ý3

- Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp năm
2020.

0,25

- Sai.

0,25

- Giải thích: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành
viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là
tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi
thành lập công ty cổ phần.

0,5

b)

c)

Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ, mà chỉ có
vốn đầu tư.
- Cơ sở pháp lý: Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm
2020.

0,25

- Sai.

0,25

- Giải thích: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác
xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết
định tuyên bố phá sản.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản năm 2014.

0,25

d)

Cộng

4
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Câu 2
ý1

Điểm giống nhau:
Đều là do một cá nhân làm chủ
Chủ sở hữu có thể trực tiếp điều hành doanh nghiệp hoặc thuê
Giám đốc
Điểm khác nhau:
+ Tư cách pháp lý: DNTN không có tư cách pháp nhân. Công
ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân
+ Phạm vi trách nhiệm: DNTN có trách nhiệm bằng toàn bộ
tài sản của chủ doanh nghiệp. Công ty TNHH 1 TV chỉ chịu
trách nhiệm trong số vốn điều lệ của công ty
+ DNTN có quyền cho thuê, bán doanh nghiệp cho cá nhân,
tổ chức khác. Công ty TNHH 1 TV không có quyền bán hay
cho thuê mà chỉ chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho
tổ chức, cá nhân khác.
+ DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Công ty TNHH 1 TV được phát hành trái phiếu
Cộng

ý2

Câu 3
ý1

a) Ban Kiểm soát hợp tác xã có đủ thẩm quyền để triệu tập
Đại hội thành viên bất thường
Cơ sở pháp lý: Điểm c Khoản 2 Điều 31 Luật Hợp tác xã năm
2012.
b) Việc Ban Kiểm soát hợp tác xã triệu tập, tổ chức đại hội
thành viên bất thường sau thời gian chờ đợi nhưng không thấy
phản hồi từ Hội đồng quản trị là không hợp pháp.

ý2

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 31 Luật Hợp tác xã năm 2012.
c) Cần ít nhất ¾ số thành viên tham dự, tức là cần ít nhất 66
thành viên.

ý3

Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 31 Luật Hợp tác xã năm 2012.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
3
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
3
10

………….

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày … tháng …… năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
ý 1)
ý 2)
ý 3)
ý 4)
ý 5)
ý 6)

Ngành/Lớp
: Nhóm_01
Môn thi
: Pháp luật đại cương
Mã môn học
: LAW106
Số TC: 03
01/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 01

Nội dung đáp án
Đáp án đúng của các ý
d. Quyền và nghĩa vụ của ông A và ông B

Điểm
0,5

d. Cả (a) và (b)
a. Hiến pháp, Luật, Nghị quyết
d. Tuân thủ pháp luật
b. Hành vi dùng vũ lực khống chế để chiếm đoạt tài sản
b. Mặt chủ quan – Mặt khách quan – Chủ thể – Khách thể
Cộng

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0

Sinh viên phân tích các ý:
- Pháp luật với kinh tế:
+ Pháp luật thuộc một trong những yếu tố của kiến trúc
thượng tầng, còn kinh tế thuộc về yếu tố của cơ sở hạ tầng.
+ Phát luật sinh ra trên cơ sở hạ tầng, do cơ sở kinh tế quyết
định. Cơ sở hạ tầng là nguyên nhân trực tiếp quyết định sự ra
đời của pháp luật.
+ Pháp luật tác động trở lại đối với kinh tế. Tác động tích cực
đến sự phát triển của kinh tế. Pháp luật kìm hãm sự phát triển
của kinh tế
- Pháp luật với chính trị:

1,5

Câu 2
ý 1)

ý 2)

1,25

+ Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế trong mối quan
hệ giữa các giai cấp, tầng lớp dân tộc trong tổ chức hoạt động
của nhà nước.
+ Chính trị thể hiện đường lối, chính sách, cương lĩnh của tổ
chức, đảng phái, trong đó đường lối của đảng cầm quyền cũng
như đường lối chính trị có ý nghĩa chỉ đạo trong việc xây dựng
pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Pháp luật làm cho
đường lối, chính sách của đảng cầm quyền trở thành ý chí của
nhà nước, của tầng lớp giai cấp khác.
+ Pháp luật vừa là biện pháp, phương tiện để thực hiện ý chí
của giai cấp cầm quyền cũng vừa là hình thức biểu hiện của
chính trị.

ý 3)

- Pháp luật với đạo đức:
+ Đạo đức và pháp luật đều là các yếu tố của kiến trúc thượng
tầng.
+ Đạo đức là hệ thống những quy định mang tính chất đánh
giá của một giai cấp, một dân tộc về những giá trị tinh thần
của con người. Không mang tính quyền lực chính trị. Hành vi

1

1,25

BM02a/QT04/ĐT-KT

vi phạm đạo đức chỉ bị phê phán về mặt xã hội.
+ Pháp luật là chuẩn mực của hành vi, tồn tại dưới dạng thành
văn, mang dấu hiệu quyền lực chính trị. Đạo đức và pháp luật
có mối quan hệ bổ sung, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình điều
chỉnh hành vi con người. Pháp luật chịu sự ảnh hưởng của các
quy phạm đạo đức khác trong xã hội.
Cộng
Câu 3
ý a)

Những người được hưởng thừa kế theo pháp luật trong trường
hợp này là:

4,0
1,0

- Ông X (cha của ông A)
- Bà Y (mẹ của ông A)
- Bà M (vợ của ông A)
- Anh N (con của ông A)
- Chị H (con của ông A)
ý b)

ý c)

Ông X và bà Y là những người được hưởng thừa kế từ di sản
của ông A không phụ thuộc vào di chúc. Trong trường hợp
này 400 triệu là ít hơn 2/3 của 1 tỷ đồng (1 phần di sản được
chia thừa kế theo pháp luật) nên không chia theo di chúc cho
ông X và bà Y mà sẽ chia theo trường hợp được hưởng thừa
kế không phụ thuộc vào di chúc.
- Ông X được hưởng 2/3 của 1 tỷ
- Bà Y được hưởng 2/3 của 1 tỷ
Nếu anh N đã chết trước ông A thì con của anh N là bé P được
hưởng thừa kế thế vị, vậy trong trường hợp này di sản của ông
A để lại vẫn chia thừa kế theo pháp luật là 5 phần.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

1.25

0,75
3,0
10,0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

2
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Ngành/Lớp
:
18HXDB1
Môn thi
:
Luật và Khởi nghiệp
Mã môn học
:
LAW 158 Số TC: 03
01/09/2021
18h15
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài:
90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) :
01

Câu 1
ý1

Nội dung đáp án
a) Nhận định: SAI. Điều 24, Bộ luật dân sự 2015 quy
định “Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích
khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu
cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ
quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định
tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành
vi dân sự. Tòa án quyết định người đại diện theo pháp
luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và
phạm vi đại diện.”

Điểm
2,0

ý2

b) Nhận định: SAI. Chỉ có tổ chức đủ 4 điều kiện theo
quy định tại Điều 74, Bộ luật dân sự 2015 mới có tư
cách pháp nhân. Theo đó: Một tổ chức được công nhận
là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

2,0

– Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có
liên quan; – Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của
Bộ luật này; – Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác
và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; – Nhân danh
mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Câu 2

ý1

Cộng
Anh Chị hãy trình bày các đặc điểm của quy phạm pháp luật
và cho 2 ví dụ quy phạm pháp luật.

4,0

Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính
bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ
chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận
bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm pháp
luật là tế bào, đơn vị cơ bản của pháp luật theo cấu trúc (bao
gồm chế định pháp luật, ngành luật và hệ thống pháp luật. Cấu
tạo của quy phạm pháp luật gồm ba thành phần là giả định,
quy định và chế tài. Tuy nhiên, không nhất thiết phải đầy đủ
ba bộ phận trong một quy phạm pháp luật.

2.0



Giả định: là bộ phận quy định địa điểm, thời gian, chủ
thể, các hoàn cảnh, tình huống có thể xảy ra trong thực
tế mà nếu hoàn cảnh, tình huống đó xảy ra thì các chủ
thể phải hành động theo quy tắc xử sự mà quy phạm
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đặt ra. Đây là phần nêu lên trường hợp sẽ áp dụng quy
phạm đó.
Quy định: là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp
luật và không thể thiếu. Nó nêu lên quy tắc xử sự mà
mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện
mà phần giả định đã đặt ra.
Chế tài: là bộ phận chỉ ra những biện pháp tác động mà
Nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện
hoặc thực hiện không đúng quy tắc xử sự đã được nêu
trong phần giả định của quy phạm và cũng là hậu quả
pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi không
thực hiện đúng nội dung tại phần quy định.

Quy phạm pháp luật được chứa đựng trong các hình thức như
Văn bản pháp, Tiền lệ pháp và Tập quán pháp (Luật tục)
02 ví dụ, mỗi ví dụ đúng được 0,5 điểm

ý2

Cộng
Xử lý tình huống
Nêu CSPL Điều 586 BLDS 2015 quy định về bồi thương thiệt
hại do người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự
gây ra.
Trong thời gian trường học quản lý người dưới 15 tuổi gây ra
trong trường hợp học tại trường thì nhà trường phải bồi
thường thiệt hại xảy ra.Trong trường hợp của Tâm gây thiệt
hại trong thời gian chịu sự giám sát của nhà trường vì trường
tổ chức đi tham quan vì vậy trach nhiệm bồi thường thiệt hại
thuộc về nhà trường. Nếu trường chứng minh mình không có
lỗi do Tâm không chấp hành quy định chung, tự trốn qua nơi
khác chơi rồi gây thiệt hại cho Phương thì bố mẹ Tâm phải
chịu bồi thường.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

Câu 3
ý1

ý2

1,0
3,0
1,5

1,5

3,0
10

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
1

2

3

4

5

6

Câu 2
ý1

ý2

ý3

ý4

Ngành/Lớp
: HOCHE_425 & HOCHE_426
Môn thi
: LUẬT VÀ KHỞI NGHIỆP
Mã môn học
: LAW158
Số TC: 03
04/09/2021
13h15
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 02

Nội dung đáp án
Sai.
Áp dụng pháp luật là hình thức của thực hiện pháp luật, trong
đó chủ thể áp dụng pháp luật là cơ quan nhà nước, cán bộ,
công chức nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định
Sai.
Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật bao gồm chủ thể,
khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan.
Sai.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh
ra và chấm dứt khi người đó chết.
Sai.
Mỗi pháp nhân có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo
pháp luật. Điều 140 BLDS 2015.
Sai.
Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.
Trường hợp tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm
mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của
BLDS.
Sai.
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
Cộng
Vi phạm pháp luật luôn là hành vi xác định của con người:
- Phải được biểu hiện ra bên ngoài
- Các chủ thể khác có thể nhận biết được dưới dạng hành
động hoặc không hành động
Hành vi vi phạm pháp luật luôn là hành vi trái pháp luật:
- Hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật
bảo vệ
Vi phạm pháp luật luôn luôn là hành vi có lỗi
- Lỗi là yếu tố chủ quan thể hiện thái độ của chủ thể đối
với hành vi trái pháp luật của minh
- Hành vi có lỗi là hành vi mà chủ thể nhận thức và điều
khiển được hành vi của mình nhưng đã lựa chọn xử sự
trái pháp luật
Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật phải có năng lực
trách nhiệm pháp lý
- Nếu chủ thể không có năng lực trách nhiệm pháp lý, thì
chủ thể không thể tự mình hưởng quyền và thực hiện

Điểm
0.25
0.25

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25
3.0
0.5

0.5

0.5

0.5
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nghĩa vụ pháp lý, cũng như phải chịu trách nhiệm về
hành vi của mình
Cộng
Câu 3
1

Giả định: Người nào
Quy định: biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV
cho người khác
Chế tài: bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
2
Giả định: Người nào
Quy định: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác
chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16
tuổi
Chế tài: bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
3
Giả định: Giao dịch dân sự
Quy định: có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật,
trái đạo đức xã hội
Chế tài: vô hiệu
4
Giả định: một bên
Quy định: tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe
dọa, cưỡng ép
Chế tài: có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự
đó là vô hiệu.
Cộng
Điểm chuyên cần theo danh sách thông báo của giảng viên tại
buổi học cuối cùng
Cộng
TỔNG ĐIỂM:
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

2.0
1.0

1.0

1.0

1.0

4.0
1.0
1.0
10.0

TP.HCM, ngày 21 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Vũ Thanh Dương
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

Ngành/Lớp
: Nhóm_02, 04
Môn thi
: Luật và Khởi nghiệp (phần Luật)
Mã môn học
: JLAW158
Số TC: 02
15h45
Ngày thi
: 04/09/2021
………………....………………...……
Thời gian làm bài: 60 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 02

KHOA LUẬT

Câu 1

Nội dung đáp án
Đáp án đúng của các ý

Điểm

ý 1)

a) Hành vi

0,5

ý 2)
ý 3)
ý 4)
ý 5)
ý 6)

b) Thi hành pháp luật
d) Cả (a) và (b)
b) Hiến pháp, Luật, Nghị quyết
c) Quyền sở hữu về tài sản của anh B
b) Chủ thể – Khách thể – Mặt chủ quan – Mặt khách quan
Cộng

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0

Sinh viên phân tích các ý:
- Pháp luật với kinh tế:
+ Pháp luật thuộc một trong những yếu tố của kiến trúc
thượng tầng, còn kinh tế thuộc về yếu tố của cơ sở hạ tầng.
+ Phát luật sinh ra trên cơ sở hạ tầng, do cơ sở kinh tế quyết
định. Cơ sở hạ tầng là nguyên nhân trực tiếp quyết định sự ra
đời của pháp luật.
+ Pháp luật tác động trở lại đối với kinh tế. Tác động tích cực
đến sự phát triển của kinh tế. Pháp luật kìm hãm sự phát triển
của kinh tế
- Pháp luật với chính trị:

2,0

Câu 2
ý 1)

ý 2)

2,0

+ Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế trong mối quan
hệ giữa các giai cấp, tầng lớp dân tộc trong tổ chức hoạt động
của nhà nước.
+ Chính trị thể hiện đường lối, chính sách, cương lĩnh của tổ
chức, đảng phái, trong đó đường lối của đảng cầm quyền cũng
như đường lối chính trị có ý nghĩa chỉ đạo trong việc xây dựng
pháp luật, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Pháp luật làm cho
đường lối, chính sách của đảng cầm quyền trở thành ý chí của
nhà nước, của tầng lớp giai cấp khác.
+ Pháp luật vừa là biện pháp, phương tiện để thực hiện ý chí
của giai cấp cầm quyền cũng vừa là hình thức biểu hiện của
chính trị.
Cộng

Câu 3
ý a)

Những người được hưởng thừa kế không theo di chúc trong
trường hợp này là:
- Ông X (cha của ông A)

1

4,0
1,75
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- Bà Y (mẹ của ông A)
- Bà M (vợ của ông A)
- Chị H (con của ông A)
ý b)

Nếu anh N đã chết trước ông A thì con của anh N là bé P vẫn
được hưởng thừa kế. Đây là trường hợp thừa kế thế vị.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

1,25
3,0
10,0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

2
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020 – 2021

KHOA LUẬT

Câu 1
1a
ý1
ý2
1b
ý1
ý2

Ngành/Lớp
: HOCHE_152.
Môn thi
: Lý luận về nhà nước và pháp luật.
Mã môn học
: LAW108. Số TC: 03
04/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề (Nếu có) : 01.

Nội dung đáp án

Điểm

Sai.
Giải thích: nêu khái niệm sử dụng pháp luật và áp dụng pháp
luật. Cho ví dụ.
Cộng

0,25
1,0

Sai.
Nêu đặc điểm của trách nhiệm pháp lý. Cho ví dụ.

0,25
1,0
1,25

Cộng
1c
ý1
ý2
1d
ý1
ý2
1e
ý1
ý2
1f
ý1
ý2

1,25

Đúng.
Nêu mối quan hệ giữa biện pháp cưỡng chế nhà nước và trách
nhiệm pháp lý. Cho ví dụ.
Cộng

0,25
1,0

Đúng.
Nêu khái niệm và điều kiện chủ thể của quan hệ pháp luật.
Cho ví dụ.
Cộng

0,25
1,0

Đúng.
Phân tích đặc điểm: Quan hệ pháp luật hình thành trên cơ sở ý
chí nhà nước. Cho ví dụ.
Cộng

0,25
1,0

Sai.
Nêu khái niệm và điểm khác nhau: Quy phạm pháp luật, quy
phạm xã hội. Cho ví dụ.
Cộng

0,25
1,0

1,25

1,25

1,25

1,25

Câu 2
-

Nêu khái niệm nhà nước.
Phân tích 05 dấu hiệu đặc trưng của nhà nước.
Cho ví dụ.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

2,5
2,5
10

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày … tháng …… năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
1.1

1.2

1.3

Ngành/Lớp
: HOCHE_153
Môn thi
: LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP
LUẬT
Mã môn học
: LAW109
Số TC: 03
04/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 02

Nội dung đáp án
Sai, bên cạnh nguồn pháp luật thành văn, hệ thống luật Civil
law cũng sử dụng kết hợp cả các nguồn luật khác như án lệ. Ví
dụ: Điều 242 BLDS Đức
Đúng, thời nhà Trần áp dụng thể chế lưỡng đầu 2 Vua:
- Vua;
- Thái Thượng Hoàng.
Sai, án lệ không thể lấp đầy khoảng trống của pháp luật vì đi
vào từng vụ việc cụ thể thiếu tính khái quát
Cộng

Điểm
1

1

1
3

Câu 2
Các đặc tính của Nhà nước Phương Đông cổ đại:
- Tính liên kết mạnh
- Tính đại diện cao
- Tính giai cấp yếu
Sv phân tích

1.5

Cộng

1.5
3

Câu 3
Magna Carta là khởi nguồn và biểu tượng pháp quyền ở Anh
thời cận đại vì:
- Là bản giao kèo giữa Nhà Vua và các quý tộc, đề cập 2
vấn đề lớn:
+Tinh thần thượng tôn pháp luật
+Bảo vệ các quyền của những người tự do
Lần đầu tiên trong lịch sử có 1 cơ chế mang tính tập thể khống
chế quyền lực của Nhà Vua được thiết lâp và đảm bảo thực
thi.
Một văn kiện pháp lý thể hiện sự nỗ lực áp đặt lên chính
quyền sự giới hạn quyền lực bằng pháp luật.
Bảo vệ quyền lợi của những người tự do, khởi đầu cho trào
lưu bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Các quyền con người dễ bị xâm phạm nhất từ công quyền là
những quyền trong lĩnh vực tư pháp.
Ngăn chặn việc giam cầm hay bỏ tù trái pháp luật cần xây
dựng một cơ chế xét xử công bằng:
- Dựa trên công lý
- Đảm bảo nguyên tắc tranh tụng và tiếp cận công lý.
- Chế định Bồi thẩm đoàn.
Bảo vệ quyền sở hữu: con người không bị tịch thu tài sản bất
hợp pháp, Vua không được tự ý tăng thuế
Cộng

1

1

0.5
1

0.5
4
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Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
TS. Phan Minh Phụng

TỔNG ĐIỂM:
10
TP.HCM, ngày 6 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)
Đào Thu Hà

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
a)
ý1

Ngành/Lớp
: HOCHE_164
Môn thi
: Pháp luật về đầu tư xây dựng
Mã môn học
: LAW 135 Số TC: 3
Ngày thi
: 04/09/2021
………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : PLĐTXD

Nội dung đáp án

Điểm

- Sai.

0,25

ý2

- Giải thích: Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng
mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

0,5

ý3

- Cơ sở pháp lý: Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014
(đã được sửa đổi, bổ sung các năm: 2016, 2018, 2019, 2020).

0,25

ý1

- Sai.

0,25

ý2

- Giải thích: Loại công trình xây dựng được xác định theo tính
chất kết cấu và công năng sử dụng công trình.

0,5

ý3

- Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 (đã
được sửa đổi, bổ sung các năm: 2016, 2018, 2019, 2020).

0,25

- Sai.

0,25

- Giải thích: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng
phải được công bố công khai.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 40 Luật Xây dựng năm 2014
(đã được sửa đổi, bổ sung các năm: 2016, 2018, 2019, 2020).

0,25

- Sai.

0,25

- Giải thích: Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp
gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc
thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

0,5

- Cơ sở pháp lý: Điều 21 Luật Đấu thầu năm 2013 (đã được
sửa đổi, bổ sung các năm: 2016, 2017, 2020, 2021).

0,25

b)

c)

d)

Cộng
Câu 2
ý1

- Đáp ứng được hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công
trình.
- Có đầy đủ điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng, năng lực
hành nghề xây dựng.

4
0,5

1

BM02a/QT04/ĐT-KT

- Đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.

ý2

0,5
0,5

- Có giá thầu hợp lý.
- Khách quan, công khai, công bằng và minh bạch trong việc
lựa chọn nhà thầu ở tất cả các giai đoạn.

ý3

Cộng
Câu 3
ý1

a) Dự án công trình giao thông TL 32 thuộc loại dự án nhóm
C.
Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019.
b) Việc giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
giao giao thông thuộc Sở Giao thông Vân tải làm Chủ đầu tư
là phù hợp với quy định pháp luật.

ý2

- Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng năm 2014 (đã
được sửa đổi, bổ sung các năm: 2016, 2018, 2019, 2020).
c) Công trình nói trên không thuộc trường hợp bắt buộc phải
lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, mà do
người quyết định đầu tư quyết định.

0,5

3
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

- Cơ sở pháp lý: Điểm b Khoản 2 Điều 52 Luật Xây dựng năm
2014 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm: 2016, 2018, 2019,
2020).

0,5

Cộng
TỔNG ĐIỂM:

3
10

………….

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020- 2021

KHOA LUẬT
……………………………………

Câu 1
1a
ý1
ý2

1b
ý1
ý2

1c
ý1
ý2
1d
ý1
ý2
1e
ý1
ý2
Câu 2
2a

Ngành/Lớp
: HOCHE_155
Môn thi
: Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế
Mã môn học
: LAW113. Số TC: 03
04/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề (Nếu có) : 01.

Nội dung đáp án

Điểm

Đúng
Giải thích: Tiền được coi là tài sản với tính cách là vật khi:
- Không có giá trị lưu hành;
- Không còn giá trị tiền tệ.
- Cho ví dụ.

0,25
0,75

Cộng

1,0

Đúng.
Cở sở pháp lý: Điều 208 và 213 BLDS 2015.
Do kết hôn (làm phát sinh quyền sở hữu chung hợp nhất giữa
vợ và chồng đối với những tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu
nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi
tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong
thời kỳ hôn nhân, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung
hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa
thuận là tài sản chung).
Cộng

0,25
0,75

Sai.
Cở sở pháp lý: Điều 189 BLDS 2015.
Cộng

0,25
0,75
1,0

Cộng

0,25
0,75
1,0

Cộng

0,25
0,75
1,0

Sai.
Cở sở pháp lý: Khoản 1 Điều 620 BLDS 2015.

Sai.
Cở sở pháp lý: Khoản 2 Điều 625 BLDS 2015.

1,0

Cở sở pháp lý: Điều 611 BLDS 2015.
Thờ i đ iể m mở thừ a kế là thờ i đ iể m ngư ờ i có tà i sả n
chế t.

0,5

Cở sở pháp lý: Điều 619, Khoản 1 Điều 651, Điều 652 BLDS
2015.
- Những người thừa kế theo pháp luật của ông A là:
B, C, D. Nhưng do C chết cùng thời điểm với ông

0,5

2b

1,5

BM02a/QT04/ĐT-KT

-

A và C có con ruột là F, nên F sẽ thừa kế thế vị
theo Điều 652 BLDS. Vậy B, D, F là những người
thừa kế di sản của ông A.
Những người thừa kế theo pháp luật của anh C là:
B, E, F. Do ông A chết cùng thời điểm với anh C
nên ông A không được thừa kế di sản của anh C.
Cộng

2,0

2c
Cở sở pháp lý: Điều 213, Điều 612 BLDS 2015.
- Di sản thừa kế của ông A là: 3 tỷ.
- Di sản thừa kế của anh C là: 2 tỷ.

0,25
0,75
Cộng

1,0

2d
Cở sở pháp lý: Khoản 2 Điều 651 BLDS 2015
- Di sản của ông A được chia B, C (F thế vị), D là: 3
tỷ chia cho 3, vậy B = C (F thế vị) = D = 1 tỷ.
- Di sản của anh C được chia cho B, E, F là 2 tỷ chia
cho 3, vậy B = E = F = 2tỷ/3.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

1,5

1,5
10

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

: HOCHE_166
: Pháp luật về Phá sản và Trọng tài
Thương mại
Mã môn học
: LAW161 Số TC: 03
Ngày thi
: 04/09/2021
………………....…
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : LPS03
Ngành/Lớp
Môn thi

KHOA LUẬT

A
Câu
A.1

Nội dung đáp án
PHẦN LÝ THUYẾT

Điểm

Trình bày toàn bộ nội dung về Quyền tham gia Hội nghị chủ
nợ, điều 77, Luật Phá sản 2014.

2.0

Cộng

2.0

Trình bày toàn bộ nội dung về Trả lại tài sản thuê hoặc mượn
khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo điều 56,
Luật Phá sản 2014.

2.0

Cộng

2.0

Trình bày toàn bộ nội dung về Xác định Tòa án có thẩm quyền
đối với hoạt động trọng tài theo điều 7, Luật Trọng tài thương
mại 2010.

2.0

Cộng

2.0

Câu
A.2

…
Câu
A.3

B
Câu 1
ý1
ý2

PHẦN TÌNH HUỐNG
Quyết định Thi hành án số xxx đối với công ty ABC không
được thi hành:
Tạm đình chỉ giải quyết yêu cầu: khoản 1, điều 41, LPS 2014
Tạm đình chỉ thi hành án:
- khoản 2, điều 49, LTHADS 2008-2014
- khoản 2, điều 137, LTHADS 2008-2014

0.5
0.5
0.5
0.5

…
Câu 2
ý1

ý2

Cộng

2.0

Giải quyết việc đình chỉ thi hành án dân sự, giải quyết vụ việc
việc dân sự: XYZ trở thành chủ nợ không có bảo đảm: điểm a,
khoản 1, điều 72, LPS2014

1.0

Thứ tự phân chia tài sản: chủ nợ không có bảo đảm: điểm d,
khoản 1, điều 54, LPS2014

1.0

Cộng

2.0

BM02a/QT04/ĐT-KT

TỔNG ĐIỂM:

10.0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

A
Câu A.1

ý1
ý2
ý3
ý4
ý5
Câu
A.2
ý1
ý2
ý3

Ngành/Lớp
: HOCHE_165
Môn thi
: Pháp luật Chủ thể kinh doanh
Mã môn học
: LAW160 Số TC: 03
04/09/2021
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : PLCTKD01

Nội dung đáp án
PHẦN LÝ THUYẾT
Trình bày nội dung chi tiết quy định tại khoàn 2, điều 17,
Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm b
Điểm c
Điểm d
Điểm đ
Điểm e
Cộng
Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông
sáng lập
Công ty cổ phần chuyển đổi …thì không nhất thiết
Trình bày nội dung chi tiết quy định tại khoản 1, điều 120
Luật Doanh nghiệp 2020
Cộng

Câu A.3
ý1
Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận tương cứng với
phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công
ty
Điểm e, khoản 1, điều 181, LDN 2020
ý2
Thành viên góp vốn được chia lợi nhuận hằng năm tương
ứng với tỳ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty
Điểm b, khoản 1, điều 187, LDN 2020
Cộng
B
PHẦN TÌNH HUỐNG
Câu B.1
ý1
Anh F là người thừa kế theo di chúc của A, nên anh F sẽ trở
thành thành viên của công ty XY
Khoản 1, điều 53, LDN 2020
ý2
Trường hợp anh F không muốn trở thành thành viên của
công ty XY thì phần vốn góp của A mà F được thừa kế sẽ
được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại
điều 51, 52 LDN 2020
Điểm 1, khoản 4, điều 53 LDN 2020
…
Cộng
Câu B.2

Điểm

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2.5

0.5
0.5
0.5
1.5

0.5
0.5
0.5
0.5
2.0

1.0
0.5
1.0

0.5
3.0

BM02a/QT04/ĐT-KT

Chị G sẽ trở thành thành viên của công ty XY nếu được Hội
đồng thành viên công ty XY chấp thuận
Điểm b, khoản 6, điều 53, LDN 2020

ý1

0.5
0.5

…
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

1.0
10.0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 21 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Ngành/Lớp
: HOCHE_162
Môn thi
: Luật Cạnh tranh
Mã môn học
: LAW132 Số TC: 03
04/09/2021 18h15
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : LCT02

Nội dung đáp án
PHẦN LÝ THUYẾT

Điểm

Trình bày toàn bộ nội dung về Hành vi cạnh tranh không lành
mạnh theo khoản 6, điều 3, Luật Cạnh tranh 2018.

2.0

A
Câu
A.1

Cộng

2.0

Câu
A.2
Trình bày toàn bộ nội dung về Thông báo tập trung kinh tế
theo điều 33, Luật Cạnh tranh 2018.

2.0

…
Cộng

2.0

Câu
A.3
Trình bày toàn bộ nội dung về Người tiến hành tố tụng cạnh
tranh theo khoản 2, điều 58, Luật Cạnh tranh 2018.
Cộng
B
Câu 1
ý1

2.0

2.0

PHẦN TÌNH HUỐNG
Quy định pháp luật cạnh tranh và thủ tục cần thiết:
Quy định pháp luật cạnh tranh:
+ Thông báo tập trung kinh tế: khoản 1. Điều 33, LCT 2018;

0.5

+ Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ: khoản 2, điều

0.5

34, LCT 2018;
+ Tập trung kinh tế có điều kiện: điều 42, LCT 2018;

0.5

+ Thực hiện tập trung kinh tế: điều 43, LCT 2018;

0.5

+ Hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế: điều 44, LCT

0.5

2018.
ý2

Thủ tục cần thiết

BM02a/QT04/ĐT-KT

+ Lập hồ sơ thông báo tập trung kinh tế: khoản 1, điều 34,

0.5

LCT 2018;
+ Bổ sung thông tin về tập trung kinh tế: khoản 2, điều 38,
LCT 2018.

0.5

Cộng

3.5

…
Câu 2
ý1

Trình bày quy định “Hành vi không thông báo tập trung kinh
tế” tại điều 14, Nghị định 75/2019/NĐ-CP, ngày 26/9/2019
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh
tranh.

0.5

…
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

0.5
10.0

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC HÈ NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
ý1

ý2

Ngành/Lớp
:
HOCHE_167
Môn thi
:
Tư pháp quốc tế
Mã môn học
: LAW162
Số TC: 3
04/09/2021
18h15
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài:
90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) :
01

Nội dung đáp án
a) Tất cả các quan hệ có yếu tố nước ngoài đều thuộc đối
tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế
Nhận định này sai. Chỉ có các quan hệ mang bản chất dân sự
có yếu tố nước ngoài mới thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp
quốc tế
b) Quy phạm xung đột một bên có thể dẫn chiếu đến việc áp
dụng pháo luật nước ngoài.

Điểm
1,0

1,0

Nhận định này sai. Quy phạm xung đột một bên là quy
phạm xung đột quy định áp dụng chính pháp luật của
nước đã ban hành ra quy phạm.
ý3

c) Quốc tịch của pháp nhân luôn được xác định theo nơi pháp
nhân được thành lập.

1,0

Nhận định này đúng. Theo pháp luật Việt Nam thì pháp
nhân nước ngoài là pháp nhân được thành lập theo pháp
luật nước ngoài.
ý4

Câu 2

ý1

d) Khi giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài Tòa án
chỉ áp dụng quy phạm xung đột trong pháp luật nước mình
Nhận định này sai. Ngoài ra còn áp dụng các quy phạm xung
đột được các quốc gia thỏa thuận xây dựng trong các điều ước
quốc tế hoặc qua thừa nhận các tập quán quốc tế

1,0

Cộng
Anh/Chị hãy giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ pháp lý
sau: Lex situs; Lex loci Celebrationis; Lex docimili; Lex loci
delicti.
Mỗi thuật ngữ giải thích đúng được 0,5 điểm (4x0,5=2,0)
Cộng

4,0

2,0
2,0

Câu 3

Anh/Chị hãy nêu những bất cập của hoạt động ủy thác
tư pháp quốc tế hiện nay ở Việt Nam và đưa ra 02 kiến
nghị hoặc đề xuất.

ý1

Thứ nhất: Về ngôn ngữ hồ sơ ủy thác tư pháp (phân tích)
Thứ hai: Quy trình Ủy thác tư pháp hiện hành qua nhiều
khâu (phân tích)
Thứ ba: Thời gian thực hiện Uỷ thác tư pháp(phân tích)
Thứ tư: Về lệ phí và chi phí(phân tích)

2,0

ý2

Đề xuất : đưa ra được một đề xuất thỏa đáng được 1,0 điểm.
Cộng

2,0
4,0

BM02a/QT04/ĐT-KT

TỔNG ĐIỂM:

10

………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

KHOA LUẬT

Câu 1
ý1
ý2
ý3
ý4
ý5
ý6
ý7
Câu 2
ý1
ý2
ý3
ý4

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021
Ngành/Lớp
: HOCHE_452_454_411_412
416
Môn thi
: Luật và Khởi nghiệp
Mã môn học
: JLAW 158, LAW158
Số TC: 03
05/09/2021
7h15
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 01

Nội dung đáp án
Khái niệm nhà nước
Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt, hình thành bộ máy quản lý
Nhà nước phân chia dân cư lãnh thổ thành các đơn vị hành chính không phân
biệt giới tính, nghề nghiệp…
Nhà nước có chủ quyền quốc gia
Nhà nước ban hành pháp luật
Nhà nước quy định và thu các loại thuế
Liên hệ Việt Nam
Cộng

Điểm
0,5
0,25
0,25

Nhận định sai
Ngoài văn bản QPPL còn có các hình thức khác như tập quán pháp, TLP
Nhận định đúng
Thuế là hiện tượng gắn liền với nhà nước, nhà nước quy định tổ chức thu thuế
Nhận định sai
Có nhiều quy tắc xử sự nhưng không phải QPPL như quy phạm đạo đức…
Nhận định sai
Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành VB QPPL với tên là Nghị quyết
Cộng

1

0,25
0,25
0,25
0.75
2,5

1
1
1
04

Câu 3
ý1

Giả định: “Mức góp vốn, mua cổ phần của một ngân hàng thương mại và các
công ty con, công ty liên kết của ngân hàng thương mại đó vào một doanh
nghiệp hoạt động trên lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 103 của Luật này”
ý2
Quy định: “không được vượt quá 11% vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận vốn
góp”
ý3
Quy phạm không có bộ phân chế tài, bộ phận này nằm ở các quy phạm khác
trong hệ thống pháp luật
Cộng
Điểm chuyên cần
TỔNG ĐIỂM:
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

1

1
0.5
2.5
1
10

TP.HCM, ngày … tháng …… năm 201….
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Ngành/Lớp: HOCHE_427 và HOCHE_428
Môn thi
Luật và Khởi nghiệp
Mã môn học
: LAW158
Số TC: 03
05/09/2021
13h15
Ngày thi
: ………………....………………...……
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 02

Câu 1
Nội dung đáp án
ýa
Nhận định SAI, vì: Bản chất nhà nước gồm tính giai
cấp và tính xã hội.
ýb
Nhận định SAI, vì: Tổ chức thực thi pháp luật do cơ
quan hành pháp (Chính phủ và UBND các chấp) chịu
trách nhiệm thực hiện.
ýc
Nhận định này SAI, vì: Chỉ có quy tắc xử sự mang tính
bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận
thể hiện chí của nhà nước và được nhà nước đảm bảo
thực hiện bằng quyền lực nhà nước nhằm điều chỉnh các
mối quan hệ trong xã hội mới được coi là quy phạm pháp
luật.
ýd
Nhận định này ĐÚNG, vì Theo K7, Điều 4 Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Hội đồng
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành văn
bản quy phạm pháp luật là Nghị Quyết.
Cộng
Câu 2 Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích
làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống
trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể
pháp luật.
Có 4 hình thức thực hiện pháp luật là:
-Tuân thủ pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật
trong đó các chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều
pháp luật cấm.
- Thi hành pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật
trong đó các chủ thể pháp luật chủ động bằng hành vi
của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu.
- Sử dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật
trong đó các chủ thể thực hiện cách thức xử xự mà pháp
luật cho phép.
- Áp dụng pháp luật: là hình thức thực hiện pháp luật

Điểm
1.0
1.0

1.0

1.0

4.0

2.0

BM02a/QT04/ĐT-KT

trong đó Nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền
hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện
những quy định của pháp luật.
Trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật,
cơ quan tổ chức xã hội cũng có thể thực hiện hoạt động
này.
Cộng
Câu 3
ýa
Thành phần của quy phạm pháp luật:
Bộ phận giả định: “ Người nào thực hiện một trong các
hành vi sau đây:
a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt
tính mạng của họ;
b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác
tự tước đoạt tính mạng của họ.”
Bộ phận chế tài: “thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến
03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.
Không có bộ phận quy định (ẩn)
ý2
Thành phần của quan hệ pháp luật: quan hệ pháp luật ở
đây là hợp đồng mua bán tài sản nên:
- Chủ thể: Bà A (30 tuổi) và bà B (42 tuổi). Cả hai người
này có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
- Khách thể: số tiền 200.000.000 đồng và chiếc xe ô tô.
- Nội dung:
+ Bà B có quyền nhận chiếc xe ô tô từ bà A, đồng thời bà
B có nghĩa vụ trả đủ 200.000.000 đồng cho bà A theo
đúng hợp đồng đã giao kết.
+ Bà A có quyền nhận 200.000.000 đồng từ bà B và phải
có nghĩa vụ giao chiếc xe ô tô cho bà B theo đúng hợp
đồng đã cam kết.
Cộng
TỔNG ĐIỂM:

2.0
2.0

2.0

4.0
10

Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25
Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày tháng năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Dung

BM02a/QT04/ĐT-KT

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

KHOA LUẬT

Câu 1
ý1
ý2

ý3
ý4
Câu 2
ý1

ý2
ý3
ý4

Câu 3
ý1

ý2

ý3

Ngành/Lớp
: HOCHE_429; HOCHE_410
Môn thi
: LUẬT VÀ KHỞI NGHIỆP
Mã môn học
: LAW158 Số TC: 03
15h45
Ngày thi
: 05/09/2021
Thời gian làm bài: 90 PHÚT
Mã đề (Nếu có) : 01

Nội dung đáp án
Sai. Điều 86 Hiến pháp 2013
Sai. Tuân thủ pháp luật là một hình thức của thực hiện pháp
luật trong đó các chủ thể của thực hiện pháp luật không thực
hiện những hành vi xử sự mà pháp luật cấm
Sai. Điều 71 Hiến pháp 2021
Đúng. Điều 87 Hiến pháp 2021
Cộng

Điểm
1
1

Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong đời sống
xã hội, được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, trong đó
các chủ thể tham gia có những quyền và nghĩa vụ được pháp
luật quy định và đảm bảo thực hiện.
Chủ thể: Anh A và chị B
Khách thể: căn nhà theo như hợp đồng và số tiền 1,5 tỷ Việt
Nam đồng
Quyền của anh A là nhận được số tiền 1,5 tỷ Việt Nam đồng
và nghĩa vụ của anh A là giao căn nhà theo như hợp đồng.
Quyền của chị B là nhận được căn nhà như trong hợp đồng
và nghĩa vụ của chị là giao tiền cho anh A đúng hạn.
Cộng

1

Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt
buộc chung do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt ra
hoặc thừa nhận thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp
thống trị để điều chỉnh các quan hệ xã hội với mục đích xây
dựng xã hội trật tự và ổn định
Giả định: Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian
trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại.
Quy định: trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra
Giả định: Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong
công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc
phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chế tài: bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân
hoặc tử hình.
Cộng
TỔNG

ĐIỂM:
………….
Ghi chú: Điểm từng ý có thể lẻ đến 0,25

1
1
4

0,5
0,5
1

3
1

1

1

3
10

BM02a/QT04/ĐT-KT

Người duyệt đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2021
Người làm đáp án
(ký, ghi rõ họ tên)

