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CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1. Đ/c Nguyễn Ái Quốc đọc bản luận cương của Lênin về các vấn đề dân
tộc và thuộc địa vào thời gian nào?
a. Tháng 6/1920
b. Tháng 7/1920
c. Tháng 8/1920
Câu 2. Trong xây dựng đạo đức, Hồ Chí Minh cho rằng:
a. Một tấm gương sáng còn hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền.
b. Một tấm gương sống còn hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền.
c. Một tấm gương còn hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Câu 3. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức được xem xét trong những mối quan hệ:
a. Với mình, với người
c. Với mình, với người, với công việc
b. Với người, với công việc
Câu 4. Theo Hồ Chí Minh, hòa bình thực sự không thể tách rời điều gì?
a. Không thể tách rời tự do
b. Không thể tách rời độc lập
c. Không thể tách rời tự do và độc lập thực sự.
Câu 5. Năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ việc hình thành đường lối và
phương pháp cách mạng Việt Nam trong một tác phẩm nổi tiếng. Tác phẩm có tên gì?
a. Con rồng tre
c. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Đường Kách Mệnh
Câu 6. Trong giáo dục đào tạo, Bác Hồ đòi hỏi phải chú trọng những vấn đề nào
nhất?
a. Đạo đức cách mạng, lao động và sản xuất.
b. Đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa kỹ thuật, lao động và
sản xuất.
c. Giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa kỹ thuật.
Câu 7. Hồ Chí Minh quan niệm rằng “cách mạng là phá cái xấu đổi ra cái tốt,
phá cái cũ đổi ra cái mới”. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
Câu 8. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là “Độc lập dân tộc gắn liền
chủ nghĩa xã hội”. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
Câu 9. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ gì?
a. Giải phóng dân tộc
c. Giải phóng con người
b. Giải phóng giai cấp

Câu 10. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật về chính trị của chủ nghĩa xã hội
là gì?
a. Mọi người được hưởng các quyền tự do dân chủ
b. Thực hiện một nền dân chủ triệt để
c. Mọi lợi ích đều từ nhân dân
Câu 11. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc:
a. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.
b. Là vấn đề quyết định thành công của cách mạng.
c. Là vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.
Câu 12. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là sản
phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa MácLênin với phong trào công nhân và phong
trào yêu nước là:
a. Xác định nhiệm vụ của Đảng
c. Xác định nguồn gốc ra đời của Đảng
b. Xác định bản chất của Đảng
Câu 13. Nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là:
a. Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
b. Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định.
c. Đại biểu của nhà nước do dân bầu ra.
Câu 14. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Đại biểu của nhà nước do dân lựa chọn. Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với
dân.
b. Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động.
c. Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi miễn nếu đại biểu không làm tròn sự
ủy thác của dân.
Câu 15. Nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân
b. Phục vụ nhân dân
c. Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân
Câu 16. Phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới
theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Trung với nước, hiếu với dân. Yêu thương con người. Có tinh thần quốc tế
trong sáng.
b. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
c. Cả a, b.
Câu 17. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò như thế nào?
a. Là cơ sở tư tưởng của người Cách mạng.
b. Là nền tảng lý luận của người Cách mạng.
c. Là cái gốc, là nền tảng của người Cách mạng.
Câu 18. 5 đức tính thể hiện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:
a. Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm
c. Nhân - Nghĩa - Dũng - Lễ - Kiệm
b. Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Dũng
Câu 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển dựa trên các cơ
sở nào?
a. Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam và những nhân tố chủ quan thuộc
về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh
b. Là sự kết tinh hoa văn hóa nhân loại. (thể hiện tập trung trên những nét tiêu
biểu: tư tưởng Nho Giáo, tư tưởng Phật Giáo, Chủ nghĩa Mác- Lê Nin).

c. Tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam; sự kết tinh hoa văn hóa nhân
loại và những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.
Câu 20. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đầu tiên phải làm để giải phóng con
người là:
a. Giải phóng giai cấp công nhân
b. Giải phóng quần chúng lao động
c. Giải phóng giai cấp nông dân
Câu 21. Trong những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin, Hồ Chí
Minh xác định nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức của Đảng?
a. Tập trung dân chủ
c. Đoàn kết thống nhất trong Đảng
b. Tự phê bình và phê bình
Câu 22. Chọn cụm từ thích hợp điền vào câu nói sau của Bác Hồ: “Trong xã hội,
không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người
đầu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư nếu [.......] đều vẻ vang như nhau”.
a. Tự giác lao động
c. Cần, kiệm, liêm, chính
b. Làm tròn trách nhiệm
Câu 23. Bác Hồ đã xác định muốn đi lên chủ nghĩa xã hội phải thắng 3 kẻ địch:
“Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc; chủ nghĩa cá nhân; [.......]”. Hãy nêu tên “kẻ địch”
còn lại?
a. Thói quen và truyền thống lạc hậu
c. Truyền thống lạc hậu
b. Nghèo nàn
Câu 24. Trong bài báo “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”, Chủ tịch Hồ Chí Minh
nêu nguyên nhân của quan liêu là “xa cách quần chúng, không hiểu biết quần chúng,
không học hỏi quần chúng, sợ dân chúng phê bình”. Bác kê “thang thuốc” chữa bệnh
quan liêu gồm những “vị thuốc” nào?
a. Đặt lợi ích dân lên trên hết; gần dân, hiểu dân, học hỏi dân.
b. Thật thà thực hành phê bình và tự phê bình; gương mẫu, cần kiệm, liêm chính,
chí công vô tư.
c. Đặt lợi ích dân lên trên hết; gần dân, hiểu dân, học hỏi dân; thật thà thực hành
phê bình và tự phê bình; gương mẫu, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
Câu 25. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào Miền Nam
danh hiệu cao quý “Thành quốc Tổ quốc” vào thời gian nào?
a. Tháng 9/1945
b. Tháng 2/1946
c. Tháng 3/1946
Câu 26. Bác Hồ nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước / Bác cháu ta phải
cùng nhau giữ lấy nước” trong hoàn cảnh nào?
a. Trong Đại hội Đoàn Thanh niên Lao động lần thứ III (năm 1961).
b. Người nói với Đại Đoàn quân tiên phong trước khi trở về tiếp quản thủ đô
(9/1954).
c. Người nói khi về thăm Đền Hùng và dự lễ giỗ tổ Hùng Vương (3/1962).
Câu 27. Nhân ngày 19/5/1950, nhiều người đề nghị tổ chức sinh nhật Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Bác đã trả lời đề nghị ấy bằng 4 câu thơ:
“Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”
Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai

Câu 28. Trong cuộc họp Quốc hội ngày 03/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài
chức vụ Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội đã biểu quyết
tán thành Bác kiêm giữ chức vụ gì?
a. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
c. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
b. Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Câu 29. Tổ chức Unesco phong tặng Bác Hồ danh hiệu “Anh hùng giải phóng
dân tộc Việt Nam và là một nhà văn hóa lớn” vào thời gian nào?
a. 1987
b. 1980
c. 1990
Câu 30. Bác Hồ viết “Lời kêu gọi Thanh niên Nam bộ” vào thời gian nào?
a. 30/10/1945
b. 10/3/1945
c. 3/10/1945
Câu 31. Tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học nhân dân Việt Nam ngày
19/1/1955, Bác Hồ đã nêu nhiệm vụ của thanh niên, sau này đã trở thành lời trong một
bài hát của tuổi trẻ. Bạn hãy cho biết câu nói ấy của Bác là gi?
a. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh
vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công
học tập của các cháu.
b. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì?
Mà tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà?
c. Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa
xuân của xã hội.
Câu 32. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên vào thời gian nào?
a. Tháng 7/1925
b. Tháng 6/1925
c. Tháng 4/1925
Câu 33. Hãy cho biết 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?
a. Thư gửi Thanh niên nhân dịp Lễ kỷ niệm lần thứ 20 – Cách mạng tháng Tám.
b. Thư gửi Thanh niên năm 1947.
c. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1961).
Câu 34. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng,
tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Câu nói này trong tác phẩm
nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường Kách Mệnh
c. Bản Tuyên ngôn độc lập
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
Câu 35. “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất
nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đoạn trích nêu trên thể hiện trong văn bản nào
của Hồ Chủ tịch?
a. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c. Lời kêu gọi quốc dân
b. Tuyên ngôn độc lập
Câu 36. Ngày 06/12/1960, Bác dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta từ Liên Xô trở về
với bản Tuyên bố của Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân trên thế giới (81 Đảng
với 36 triệu Đảng viên). Bác cùng đoàn đại biểu Đảng ta đã đóng vai trò quan trọng
cho thành công của Hội nghị. Tố Hữu viết:
“Hỡi Người, tim những thương yêu
Cánh chim không mỏi, sớm chiều vẫn bay
Chim bay tung cánh chim bay
Ba mươi sáu triệu chim bầy gọi nhau”
Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào?
a. Cánh chim không mỏi
b. Bác ơi

c. Sáng tháng năm
Câu 37. Tập thơ “Nhật ký trong tù” được Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong
khoảng thời gian nào?
a. Năm 1940 - năm 1942
c. Năm 1942 - năm 1944
b. Năm 1941 - năm 1943
Câu 38. Hồ Chí Minh viết: “[...........] mở ra con đường giải phóng cho các dân
tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”. Hãy điền vào chỗ trống
để hoàn thiện câu trên.
a. Cách mạng tư sản Pháp
c. Cách mạng Tân Hợi
b. Cách mạng tháng Mười
Câu 39. Tên Nguyễn Ái Quốc (Người yêu nước họ Nguyễn) lần đầu tiên xuất
hiện vào thời gian nào?
a. Khi Bác lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.
b. Khi Bác tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920.
c. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919.
Câu 40. Trước tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã tham gia những hoạt
động yêu nước nào ở tỉnh Thừa Thiên Huế?
a. Phong trào đấu tranh của công nhân.
b. Phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên.
c. Cuộc biểu tình chống thuế của nông dân.
Câu 41. Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh
nêu 6 vấn đề cấp bách:
1- Tăng gia sản xuất để chống nạn đói.
2- Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân.
3- Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu
phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
4- Phát động phong trào Cần Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và nhân
dân.
5- Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và tuyệt đối cấm hút thuốc phiện.
Hãy cho biết vấn đề thứ 6 là gì?
a. Phát động phong trào quyên góp, cứu tế, “hũ gạo tiết kiệm” và “tuần lễ vàng”
giúp Chính phủ.
b. Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và kêu gọi nhân
dân lương giáo đoàn kết.
c. Chính phủ ban hành chính sách đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ
của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Câu 42. Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội pháo binh ngày 13/4/1967, trong đó
có tám chữ vàng. Tám chữ đó là gì?
a. Chân đồng, tay sắt, đánh giỏi, bắn trúng.
b. Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng.
c. Chân đồng, vai thép, đánh giỏi, bắn trúng.
Câu 43. Bạn hãy cho biết Bác Hồ sáng tác bài thơ sau đây ở đâu và trong thời
điểm nào của cách mạng Việt Nam?
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang”

a. Tại Pác Bó - Cao Bằng, khi cách mạng tháng Tám chưa thành công.
b. Tại Pác Bó - Cao Bằng, sau khi cách mạng tháng Tám thành công.
c. Tại Tân Trào - Tuyên Quang, trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Câu 44. Năm 1961, khi về thăm nơi đây, Bác đã xúc động đọc bài thơ:
“Hai mươi năm trước ở nơi này
Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ta chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay”
Hãy cho biết nơi đó là nơi nào ở nước ta?
a. Tân Trào - Tuyên Quang
c. Pác Pó - Cao Bằng
b. Chiến khu Việt Bắc
Câu 45. Theo Hồ Chí Minh, để Đảng trong sạch, vững mạnh “Đảng phải luôn
luôn tẩy bỏ những [.......] ra ngoài”. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh nội dung
bài viết của Bác.
a. Phần tử tha hóa
c. Phần tử quan liêu
b. Phần tử hủ hóa
Câu 46. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở
[........], ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên”. Hãy điền vào chỗ trống
để hoàn chỉnh câu nói của Người.
a. Tinh thần kỷ luật tự giác
c. Tinh thần tiên phong, gương mẫu
b. Tinh thần tự giác nêu gương
Câu 47. “...Bao nhiêu lợi ích vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công
việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân... Nói tóm lại quyền lực và lực lượng
đều ở nơi dân”. Đoạn trích trên được trích từ tác phẩm nào?
a. Bài báo Dân vận
c. Di chúc
b. Sửa đổi lối làm việc
Câu 48. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân
ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí
của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Lời dạy trên của Bác trích từ tác phẩm
nào?
a. Tư cách người cách mạng
c. Di chúc
b. Sửa đổi lối làm việc
Câu 49. Bạn hãy cho biết bản Di chúc của Bác Hồ Chí Minh, một văn kiện lịch
sử vô giá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta được Bác viết và bổ sung mấy lần?
a. 2 lần
b. 3 lần
c. 4 lần
Câu 50. Tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố vào năm
nào?
a. 1965
b. 1968
c. 1969
-----------------***---------------Ngoài ra các thí sinh tham gia cần tham khảo các nội dung như sau:
- Tuổi trẻ Lạc Hồng học tập và làm theo lời Bác từ những đức tính tiêu biểu của
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Những vấn đề liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh của tuổ i trẻ Lạc Hồng.

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- 10 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các tác phẩm, lời dạy, câu nói của Bác.
- Các bài hát, bài thơ, tác phẩm về Bác.
- Những phim tư liệu, hình ảnh về Bác.
* Ghi chú: Các nội dung trên đây được giới hạn trong danh mục tài liệu
tham khảo phát hành kèm theo kế hoạch và Ban Tổ chức sẽ gửi những câu hỏi
tham khảo của Hội thi đến các đơn vị. Những nội dung kiến thức mang tính phổ
thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

