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CÂU 1: TRÌNH BÀY NGUYÊN TẮC BỔ NHIỆM THẨM PHÁN VÀ BẦU 

HỘI THẨM 

- Thẩm phán là ngƣời xét xử các vụ án, nếu đủ điều kiện sau thì sẽ đƣợc chủ tịch nƣớc bổ nhiệm để 

làm nhiệm vụ xét xử 

+ tối thẩm phán phải là công dân VN 

+ có trình độ cử nhân luật trở lên 

+ đƣợc đào tạo nghiệp vụ xét xử 

+ có thời gian công tác thực tiến pháp luật ít nhất 5 năm 

+ có sức khỏe, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 

+ một nhiệm kì kéo dài 5 năm, nếu bổ nhiệm lại thì nhiệm kì tiếp theo sẽ kéo dài 10 năm 

Nguyên tắc bổ nhiệm thẩm phán đảm bảo cho nhà nƣớc chọn đƣợc ngƣời có đủ điều kiện về trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức pháp lí thực hiện chức năng xét xử của tòa án , thẩm phán đƣợc bổ 

nhiệm sẽ an tâm công tác , có điều kiện tích lũy kinh nghiệm xét xử , nâng cao trình độ chuyên môn 

và ý thức trách nhiệm của cá nhân , đảm bảo đƣợc nguyên tắc khi xét xử. 

- Hội thẩm nhân dân là những ngƣời lao động, học tập, sinh sống gần gũi với cuộc sông của nhân 

dân. Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án theo phân 

công của chánh án , ngƣời đƣợc bầu là hội thẩm nhân dân. Hội thẩm nhân dân do hội đồng nhân 

dan bầu 

CÂU 2: TRÌNH BÀY NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN VÀ HỘI THẨM XÉT 

XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT 
Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật: 

- Khi xét xử thì thẩm phán và hội thẩm chỉ căn cứ vào chứng cứ và các quy phạm pháp luật để giải 

quyết, sau đó đƣa ra bản án xét xử 

- Không có 1 cơ quan nhà nƣớc nào đƣợc can thiệp vào việc xét xử của tòa án 

- Hoạt động xét xử của tòa án không lệ thuộc vào ý kiến của các cơ quan điều tra, của viện kiểm sát 

- Trong mối quan hệ giữa tòa án nhân dân cấp trên và tòa án nhân dân cấp dƣới thì tòa án nhân dân 

cấp trên chỉ hƣớng dẫn tòa án nhân dân cấp dƣới về đƣờng lối xét xử, áp dụng nhất quán pháp 

luật , tòa án cấp trên không đƣợc quyết định trƣớc chủ trƣơng xét xử 1 vụ án cụ thể để buộc tòa 

án cấp dƣới phải tuân theo 

- Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật có mối quan hệ chặt ché với nhau. Độc lập là điều kiện cần để 

cho thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử chỉ tuân theo pháp luật 

- Tuân theo pháp luật là cơ sở để khi xét xử thẩm phán với hội thẩm nhân dân xét xử độc lập 

- Nếu xét xử độc lập nhƣng không tuân theo pháp luật sẽ dẫn đến xét xử tùy tiện, vụ án oan sai 
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CÂU 3: TRÌNH BÀY NGUYÊN TẮC TÒA ÁN XÉT XỬ TẬP THỂ VÀ 

QUYẾT ĐỊNH THEO ĐA SỐ , NGUYÊN TẮC TÒA ÁN XÉT XỬ CÔNG 

KHAI 

- Theo luật định thì hội đồng xét xử sơ thẩm của các tòa án địa phƣơng bao gồm 1 thẩm phán và 2 

hội thẩm, trong trƣờng hợp đặc biệt  thì hội đồng xét xử co 2 thẩm phán và 3 hội thẩm. tòa 

chuyên trách tòa án tối cao xét xử thì hội đồng xét xử là 3 thẩm phán và hai hội thẩm,. hội đồng 

xét xủ phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, trƣờng hợp đặc biệc có them 2 hội thẩm nhân dân 

- Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm tòa chuyên trách tòa án nhân dân tối cao hoặc tòa án quân sự 

trung ƣơng gồm có 3 thẩm phán . nếu ủy ban thẩm phán hoặc hội đồng thẩm phán giám đốc thẩm 

hoặc tái thẩm thì số thành viên tham gia xét xử chiếm 2/3 tổng số thành viên của ủy ban thẩm 

phán hoặc hội đồng thẩm phán 

- Nguyên tắc này phát huy đƣợc trí tuệ tập thể và đảm bảo cho việc xét xử của tòa án thận trọng , 

khách quan, toàn diện , chống đọc đoán. Hội đồng xét xử làm việc tập thể  và chịu trách nhiệm 

trƣớc những phán quyết của mình . mọi thành viên hội đồng xét xử ngang quyền nhau khi giải 

quyết  những phát sinh tại phiên tòa. Khi quyết định bản án bằng biểu quyết theo đa số từng vấn 

đề một .trong hội đồng xét xử sơ thẩm, thẩm phán biểu quyết sau cùng . ngƣời có ý kiến thiểu số 

có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và đƣợc lƣu trong hồ sơ vụ án 

CÂU 4: KHÁI NIỆM THẨM PHÁN TRÌNH BÀY ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

CỦA THẨM PHÁN 

- Khái niệm: thẩm phán là những ngƣời có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đƣợc chủ tịch nƣớc bổ nhiệm 

để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại 1 phiên tòa. Thẩm phán giữ vai trò chủ tọa tại các phiên tòa. 

Thẩm phán tòa án nhân dân bao gồm thẩm phán tối cao, cấp cao, thẩm phán trung cấp và thẩm 

phán sơ cấp 

- Đặc điểm hoạt động của thẩm phán 

+ là 1 hoạt động công cụ thông qua việc áp dụng, dựa vào pháp luật để tác động đến mối quan hệ phát 

sinh giữa ngƣời với ngƣời 

+ chỉ có thẩm phán mới có quyền nhân danh nhà nƣớc để đƣa ra các bản án nhằm mục đích thực thi 

pháp luật , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức , nhà nƣớc, xã hội ( đại diện cho 

nhà nƣớc, vì lợi ích của nhà nƣớc) 

+đây là 1 nghề trực tiếp tiếp xúc với con ngƣời trên 2 phƣơng diện là sinh mệnh chính trị và pháp luật 

+ thẩm phán là 1 nghề có mục đích nhận thức đối tƣợng và mục đích biến đổi đối tƣợng 

CÂU 5: KHÁI NIỆM LUẬT SƢ, TRÌNH BÀY CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU 

KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƢ 

- Khái niệm: luật sƣ là những ngƣời có đủ tiêu chuẩn và điều kiên để hành nghề theo quy định của 

pháp luật , thực hiện dịch vụ pháp lí theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức , cơ quan ( khách hàng)  

- Tiêu chuẩn để trở thành luật sƣ: 

+ là công dân Việt Nam 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

Học, học nữa, học mãi. Page 4 
 

+ có bằng cử nhân luật 

+ đã đƣợc đào tạo nghề luật sƣ 

+đã có thời gian tập sự hành nghề luật sƣ 

+Có sức khỏ, đạo đức, phẩm chất tốt,….. 

- Điều kiện để trở thành luật sƣ 

+ có chứng chỉ hành nghề luật sƣ và gia nhập 1 đoàn luật sƣ 

+ đƣợc đào tạo nghề luật sƣ : những ngƣời có bằng cử nhân luật tham gia khóa đào tạo luật sƣ tại cơ 

sở đào tạo nghề luật sƣ . thời gian đào tạo 12 tháng., kết thúc khóa học sẽ đƣợc cấp chứng nhận tốt 

nghiệp đào tạo nghề luật sƣ 

+ tập sự hành nghề luật sƣ: thời gian tập sự 12 tháng. Tập sự tại tổ chức hành nghề luật sƣ , dƣới sự 

chỉ dẫn của 1 luật sƣ có ít nhất 3 năm kinh nghiệm 

+ cấp chứng chỉ hành nghề tập luạt sƣ 

+ gia nhập đoàn luật sƣ : ngƣời có chứng chỉ luật sƣ có quyền lựa chọn 1 đoàn luật sƣ để hành nghề 

CÂU 6: KHÁI NIỆM CÔNG CHỨNG. TRÌNH BÀY CÁC TIÊU CHUẨN VÀ 

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG CHỨNG VIÊN 

- Công chứng là việc công chứng viên của 1 tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính hợp 

pháp , tính xác thực cuả hợp đồng , của giao dịch dân sự bằng văn bản. xác nhận tính chính xác, 

hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ ( văn bản tiếng việt sang tiếng nƣớc 

ngoài hoặc ngƣợc lại) mà theo quy định của pháp luật thì phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân 

tự nguyện yêu cầu công chứng 

- Những ngƣời có đủ tiêu chuẩn heo quy định của pháp luật sẽ đƣợc bộ trƣởng bộ tƣ pháp bổ 

nhiệm để hành nghề công chứng. tiêu chuẩn để trở thành công chứng viên 

+ công dân việt nam  

+ có bằng cử nhân luật 

+ có thời gian công tác pháp luật từ 5 năm trở lên 

+tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc hoàn thành khóa bồi dƣỡng nghề công chứng 

+ đạt yêu cầu kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng 

+ có sức khỏe 
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CÂU 7: KHÁI NIỆM ĐẤU GIÁ TÀI SẢN . TRÌNH BÀY TRÌNH TỰ BÁN 

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

- Khái niệm đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phƣơng thức trả giá lên và có từ 

2 ngƣời trở lên tham gia theo nguyên tắc , trình tự , thủ tục do pháp luật quy định 

- Trình tự bán đấu giá tài sản: 

a) Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, 

ngƣời giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách ngƣời đăng ký 

mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định ngƣời tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từng tài 

sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bƣớc giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần 

trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của ngƣời tham gia đấu giá; 

b) Đấu giá viên yêu cầu ngƣời tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần ngƣời tham gia đấu giá tài 

sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho ngƣời ngƣời tham gia đấu giá tài sản; 

c) Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có ngƣời trả giá cao hơn thì đấu 

giá viên công bố ngƣời mua đƣợc tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, ngƣời mua đƣợc 

tài sản bán đấu giá đƣợc coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. 

Trong trƣờng hợp giá cả cao nhất đƣợc công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài 

sản coi nhƣ không thành. 

Trong trƣờng hợp đấu giá bằng bỏ phiếu, nếu có từ hai ngƣời trở lên cùng trả giá cao nhất, thì đấu giá 

viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những ngƣời cùng trả giá cao nhất để chọn ra ngƣời mua đƣợc tài sản 

bán đấu giá. Nếu không có ngƣời trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra ngƣời 

mua đƣợc tài sản bán đấu giá. 

(trích điều 34, Nghị định 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản) 

CÂU 8: ANH HÃY TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TÒA 

ÁN NHÂN DÂN 

- Chức năng: 

+ là cơ quan xét xử của nhà nƣớc, thực hiện quyền tƣ pháp 

+ tòa án nhân dân xét xử vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hôn nhân và gia đình , vụ án liên quan 

đến kinh doanh và thƣơng mại , vụ án liên quan đến lao động, vụ án hành chính 

- Nhiệm vụ của tòa án 

+bảo vệ công lí, bảo vệ quyền con ngƣời, quyền công dân, bảo vệ chế độ nhà nƣớc , lợi ích nhà nƣớc , 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác của tổ chức và cá nhân 

+ góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ quốc, chấp hành pháp luật, giáo dục, tôn trọng 

những quy tắc chung của cuộc sống, xã hội 

 Quy phạm pháp luật 

 Quy phạm đạo đức 

 Quy phạm tín ngƣỡng tôn giáo 
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 Quy phạm trong gia đình 

+ giáo dục công dân phòng chống tội phạm , phòng chống các hành vi phạm pháp 

CÂU 9: HÃY TRÌNH BÀY NHIỆM VỤ VÀ THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN 

NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Nhiệm vụ của tòa án nhân dân tối cao 

+ Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nhà nƣớc CHXHCN VN  

       +Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án của tòa án nhân dân cấp dƣới đã 

có hiệu lực pháp luật nhƣng bị kháng nghị 

       +Giám đốc việc xét xử của các tòa án khác, bản chất là tòa án tối cao kiểm tra việc xét xử của tòa án 

nhân dân cấp dƣới qua đó để tổng kết kinh nghiệm, góp phần bổ sung, xây dựng hoàn thiện, ban hành các 

quy phạm liên quan đến việc xét xử 

         +Tổng kết thực tiễn xét xử để bảo đảm sự áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử và phát triển án 

lệ 

- Thẩm quyền của tòa án nhân dân tối cao 

+ phúc thẩm những vụ án mà bản án , quyết định sơ thẩm chƣa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp 

dƣới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị 

+ giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án , quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị 

theo quy định của pháp luật tố tụng 

+ giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật 

 

CÂU 10: HÃY TRÌNH BÀY CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

- Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao bao gồm chánh án nhân dân tối cao, phó chánh án 

tòa án nhân dân tối cao là các thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao và các thẩm phán của tòa án 

nhân dân tối cao. Số lƣợng không quá 17 ngƣời và không dƣới 13  ngƣời 

- Bộ máy giúp việc bao gồm các vụ và các đơn vị tƣơng ứng 

- Các cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ của tòa án  nhân dân tối cao 

CÂU 11: HÃY TRÌNH BÀY NHIỆM VỤ,QUYÊN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ 

CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của tòa án nhân dân cấp cao 
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+ xét xử phúc thẩm các vụ việc, bản án , quyết định sơ thẩm của tòa án nhân dân cấp tỉnh khi chƣa có 

hiệu lực pháp luật và bị kháng cáo, kháng nghị 

+ giám đốc thẩm ,tái thẩm bản án đã có hiệu lực pháp kuaajt của tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng, tòa án cấp quận , huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 

- Cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân cấp cao  

+ ủy ban thẩm  phán bao gồm chánh án, phó chánh án là thẩm phán cao câp và 1 số thẩm phán khác. 

Số lƣợng không quá 13 ngƣời và không dƣới 10 ngƣời 

+ tòa chuyên trách ( tòa hình sự, tòa dân sự, tòa kinh tế, tòa lao động, tòa gia đình và ngƣời chƣa 

thành niên, văn phòng tò án nhân dân cấp cao 

CÂU 12: HÃY TRÌNH BÀY NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ 

CHỨC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH,THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƢƠNG 

- Nhiệm vụ, quyền hạn 

+ xét xử sơ thẩm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, an ninh chiến tranh , chống 

lại loài ng…. 

+ xét xử phúc thẩm các vụ việc mà bản án quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân 

cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị 

+ kiểm tra bản án quy định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp quận , huyện và khi phát 

hiện có vi phạm pháp luật , phát hiện có tình tiết mới thì sẽ kiến nghị lên chánh án tòa án nhân dân 

cấp cao để xem xét, kháng nghị 

- Cơ cấu tổ chức  

+ do chánh án tòa an nhân dân tối cao quyết định bao gồm chánh án, phó chánh án, chánh tòa 

+các tòa chuyên trách( tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính , tòa kinh tế, tòa lao độg, tòa gia đình 

và ngƣời chƣa thành niên ) và bộ máy giúp việc ( văn phòng tòa án và các đơn vị tƣơng đƣơng) 

 

CÂU 13:  HÃY TRÌNH BÀY CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆN 

KIỂM SOÁT NHÂN DÂN 

- Thực hành quyền công tố: hoạt động của viện kiểm sat nhân dân trong tố tụng hình sự , thực hiện 

việc buộc tội của nhà nƣớc đối với ngƣời phạm tội , từ quá trình khới tố, điều tra, truy tố. xét xử 

vụ án hình sự 

- Viện kiểm sát kiểm sát hoạt động tƣ pháp : kiểm sát tính hợp pháp các hành vi, các quy định của 

cơ quan , tổ chức, cá nhân , trong hoạt động tƣ pháp từ khi tiếp nhận, giải quyết , tố giác tin báo 

về tội phạm , kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự 
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+ kiểm sát hoạt đông tƣ pháp trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia 

đình 

+ kiểm tra, giám sát về kinh doanh, thƣơng mại 

+ kiểm sát hoạt động tu pháp liên quan đến việc thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố ao và các hoạt 

động tƣ pháp khác  theo quy định của pháp luật 

CÂU 14: KHÁI NIỆM KIỂM SÁT VIÊN,TRÌNH BÀY CÁC TIÊU CHUẨN 

BỔ NHIỆM KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

- Khái niệm : kiểm sát viên là những cán bộ ngành kiểm sát đƣợc chủ tịch nƣớc bổ nhiệm hoặc 

việm trƣởng viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm theo quy định của pháp luật , thực hành 

quyền công tố , đảm bảo pháp luật đƣợc nghiêm chỉnh và thống nhất , pháp chế XHCN đƣợc giữ 

vững 

- Tiêu chuẩn bổ nhiệm kiểm sát viên 

+là công dân việt nam  

+ có trình độ cao đẳng kiểm sát hoặc đại học luật  

+ có thời gian công tác pháp luật trên 8 năm 

+ có năng lực thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

CÂU 15:  HÃY TRÌNH BÀY CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT 

NHÂN DÂN TỐI CA0 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao có viện trƣởng, các phó viện  trƣởng , các kiểm sat viên và điều 

tra viên 

- ủy ban kiểm sát nhân dân tối cao 

- các cục, các vụ, viên, văn phofngm và trƣờng đào tạo , bồi dƣỡng  các cán bộ kiểm sát 

- việm kiểm sát quân sự trung ƣơng 

 

Dạng câu hỏi đúng sai 
 

 Câu 1, bản án , quyết định sơ thẩm của tòa án không thể bị kháng cáo , kháng nghị 

- Sai, vì quyết định sơ thẩm của tòa án có thể bị viện kiểm sát kháng nghị và do chính bị cáo kháng 

cáo 

Câu 2 .mọi vụ án phải xét công khai 
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- Sai. Vì trong những trƣờng hợp đặc biệt, việc xét xử có thể đƣợc giữ bí mật nhƣ đề bảo vệ ngƣời 

chƣa thành niên, giữ bí mật đời tƣ theo yêu cầu chính đáng của nhƣng ngƣời trong cuộc, giữa bí 

mật an ninh quốc gia,… 

Câu 3 mọi hoạt động của tòa án nhân dân chịu sự giám sát của chính phủ  

- Sai vì quốc hội, hội đồng nhân dân, các cơ quan quốc hội cũng có quyền giám sát hoạt động của 

tòa án nhân dân 

Câu 5 tòa án nhân dân các cấp có quyền xét xử sơ thẩm cac vụ án 

-sai. Vì tòa án nhân dân tối cao , cấp cao không xét xử các vụ án sơ thẩm 

Câu 6 chánh án tòa án nhân dân cấp cao do quốc hội bầu, miễn nhiệm,  bãi nhiệm theo đề nghi của 

chủ tịch nƣớc. nhiệm kì của chánh án tòa án nhân dân cấp cao theo nhiệm kì của quốc hội 

- Sai. Vì chánh án tòa án nhân dân cấp cao do chánh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn 

nhiệm , cách chức . nhiệm kì của chánh án tòa án nhân dân cấp cao là 5 năm 

Câu 7. Thẩm phán có quyền thành lập và quản lí doanh nghiệp tại VN 

- Sai. Vì theo luật phòng chống tham nhũng thì thẩm phán không có quyền thành lập và quản lí 

doanh nghiệp tại VN 

Câu 8 tiêu chuẩn hội thẩm là ngƣời có trình độ cử nhân luật trở lên 

- Sai. Vì hội thẩm là những ngƣời lao động, sinh sống, học tập gần gữi với cuộc sống của nhân dân, 

thay mặt nhân dân trong tố tụng hình sự 

Câu 9 viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố trong mọi vụ án 

- Sai. Vì viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố trong vụ án hình sự 

Câu 10. Viện kiểm sát nhân dân có quyền kháng cá obản án, quyết định của tòa án có vi phạm pháp 

luật 

- Sai. Vì viện kiểm sát nhân dân không có quyền kháng cáo mà chỉ có quyền kháng nghị các bản án 

, quyết định của tòa án có vi phạm pháp luật 

Câu 11. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố chỉ trong giai đoạn 

xét xử của vụ án 

- Sai. Vì viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố trong các giai đoạn 

xét xử của vụ án hình sự nhƣ khởi tố diều tra truy tố, xét xử 

Câu 12. Viện kiểm sát nhân dân thực hành chức năng kiểm sát mọi hoạt động của các cơ quan nhà 

nƣớc  

- Sai. Vì viện kiểm sát nhân dân có chức năng kiểm sát hoạt động cuả tòa án 

Câu 13. Viện trƣởng viện kiểm sát nhân dân cấp dƣới chịu sự lãnh đạo duy nhất của viện trƣởng 

viện kiểm sát nhân dân tối cao 
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- Sai. Vì viện trƣởng viện kiểm sát nhân dân cấp dƣới sẽ chịu sự lãnh đạo của viện trƣởng viện 

kiểm sát nhân dân cấp trên mình. Viện trƣởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lãnh đạo thống nhất 

toàn bộ các viện trƣởng viện kiểm sát nhân dân cấp dƣới 

Câu 14 công bố cáo trạng là hoạt động kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân 

- Sai . vì công bố cáo trạng sự thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dân đối với việc xét 

xử 

Câu 15 mọi cá nhân đầu có quyền tham gia đấu giá tài sản 

- Sai. Vì những ngƣời mất năng lực hành vi dân sự, ngƣời không có năng lực hành vi dân sự, ngƣời 

bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì sẽ không đƣợc tham gia đấu giá tài sản 

Câu 16 văn phòng công chứng là 1 loại hình doanh nghiệp 

- Đúng, vì văn phòng công chứng chính là 1 công ty hợp danh 
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ABOUT 
 

Hỗ trợ ôn tập là một dự án phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng. 

 

Với mục đích đem đến kiến thức miễn phí cho tất cả mọi ngƣời, chúng tôi sẽ hỗ trợ 

các bạn tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục bằng cách cung cấp cho các bạn tài liệu ôn 

tập miễn phí, đề cƣơng ôn tập miễn phí. 

 

Các bạn sẽ không cần phải lo về đề cƣơng, về tài liệu, về sách,… Các bạn chỉ việc 

theo dõi và để lại yêu cầu cho đội nhóm chúng tôi, còn việc tìm kiếm và biên soạn 

tài liệu đã có chúng tôi lo!!!! 

 

Hiện giờ, chúng tôi đang hỗ trợ về  

1. Tài liệu ôn tập tiếng anh FREE. 

2. Tài liệu ôn thi đại học FREE 

3. Tài liệu ôn thi cấp 3 FREE 

4. Đề cƣơng ôn thi chƣơng trình Đại học FREE. 

5. Một số tài liệu khác. 

 

Liên hê và kết nối với chúng tôi:  

 Facebook: facebook.com/HoTroOnTap 

 Fanpage: facebook.com/HoTroOnTapPage 

 Group: facebook.com/groups/HoTroOnTapGroup 

 Website: hotroontap.com 

 


