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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/6/2019 

                                             Môn: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                       (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

(4.0 đ) 

- Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà 

nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, 

đơn vị mình; 

0,75 

 

       - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên 

chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ 

quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công 

an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy 

quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

0,75 

        - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà 

nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý 

phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

0,75 

 

 

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình 

phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở 

giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm 

chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo 

quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng. 

 

 

0,75 

 

 

      - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên chức; 
0,50 

      - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 

hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp 

nhân; 

0,50 

2 

(3.0 đ) 

    Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao 

gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại 

và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. 

1,00 

 

- Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại: 
 

   + Bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương 

mại. 

0,50 

   + Tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại. 0,50 

   + Áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa 

các bên. 
0,25 
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   + Áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại. 
0,25 

   + Bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. 
0,25 

   + Thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động 

thương mại. 
   

0.25 

3 

(3.0 đ) 

     Giống nhau:  

- Chấm dứt tồn tại. 

- Diễn ra quá trình phân chia tài sản. 

- Giải quyết quyền lợi cho người làm công. 

0,50 

      Khác nhau cơ bản:  

Nội dung Giải thể Phá sản 

- Lý do 

Có nhiều lý do: 

+ Giải thể bắt buộc 

+ Giải thể tự nguyện 

   Một lý do: DN không có 

khả năng thanh toán nợ 

khi đến hạn theo Luật 

Phá sản 

- Thủ tục tiến 

hành 

Thủ tục hành chính 

 

Thủ tục tư pháp 

 

- Cơ quan quyết 

định 

+ Chủ sở hữu QĐ 

+ Cơ quan có thẩm 

quyền cho phép 

thành lập QĐ 

Tòa án 

- Hậu quả pháp 

lý 

Chấm dứt hoạt động 

 

Có thể không chấm dứt 

hoạt động 

- Quy định đối 

với chủ DN 

Không bị hạn chế 

quyền kinh doanh 

 

Hạn chế quyền kinh doanh 

(cấm hành nghề trong thời 

gian nhất định) 
 

 

 

0,50 

 

0,50 

 

 

0,50 

 

0,50 

 

0,50 

 


