CÂU HỎI ÔN TẬP
HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Bài C8: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ
của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 1: Mục đích của “Diễn biến hoà bình” là gì?
Câu 2: Chủ thể của chiến lược “Diễn biến hòa bình”?
Câu 3: “Diễn biến hoà bình” và bạo loạn lật đổ có quan hệ như thế nào?
Câu 4: Khái niệm Bạo loạn lật đổ?
Câu 5: Hình thức của Bạo loạn lật đổ gồm?
Câu 6: Mục tiêu nhất quán của chiến lược “Diễn biến hoà bình” đối với cách
mạng Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu gì?
Câu 7: Vì sao từ năm 1995 đến nay, các thế lực thù địch lại bỏ “cấm vận
kinh tế”, bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam để chuyển sang thủ
đoạn mới?
Câu 8: Thủ đoạn mới của chiến lược “Diễn biến hòa bình" chống phá cách
mạng Việt Nam từ 1995 đến nay là gì?
Câu 9: Các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá về kinh
tế Việt Nam?
Câu 10: Các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá Việt
Nam về chính trị?
Câu 11: Các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá Việt
Nam về tư tưởng - văn hoá?
Câu 12: Mục đích của thủ đoạn chống phá ta về văn hóa?
Câu 13: Các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá Việt
Nam về dân tộc?
Câu 14: Mục đích của thủ đoạn chống phá ta về dân tộc?
Câu 15: Mục đích lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước
của các thế lực thù địch?
Câu 16: Để vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân thủ đoạn chủ yếu của
chiến lược “Diễn biến hoà hình”, bạo loạn lật đổ là gì?

Câu 17: Các thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá Việt
Nam trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh?
Câu 18: Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực đối ngoại nhằm chia rẽ Việt Nam
với quốc gia nào?
Câu 19: Thủ đoạn cơ bản mà các thế lực thù địch sử dụng trong quá trình
gây bạo loạn?
Câu 20: Khi có bạo loạn diễn ra, chúng ta phải nắm vững nguyên tắc xử lí
như thế nào?
Câu 21: Mục tiêu phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật
đổ của Đảng, Nhà nước ta?
Câu 22: Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng xác định nhiệm vụ
phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ có tầm quan trọng
gì?
Câu 23: Các quan điểm chỉ đạo trong đấu tranh phòng chống chiến lược
“Diễn biến hoà bình”?
Câu 24: Các giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo
loạn lật đổ?
Câu 25: Biện pháp của Chiến lược “Diễn biến hòa bình”?
Câu 26: Mục đích của thủ đoạn “tôn giáo hóa dân tộc” trong chiến lược
“Diễn biến hòa bình"?
Câu 27: Phương thức "giành thắng lợi" được khái niệm chiến lược "Diễn
biến hòa bình" chỉ ra như thế nào?:
Câu 28: Mục tiêu của chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ
chống phá CNXH?
Bài C9: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.
Câu 1: Khái niệm Vũ khí công nghệ cao ?
Câu 2: Các đặc điểm của vũ khí công nghệ cao?
Câu 3: Vì sao tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao được xem là
phương thức tiến hành chiến tranh kiểu mới?
Câu 4: Mục đích địch sử dụng phương thức tiến công hoả lực bằng vũ khí
công nghệ cao?
Câu 5: Tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao của chủ nghĩa đế quốc
vào Việt Nam diễn ra như thế nào?

Câu 6: Tỉ lệ sử dụng vũ khí công nghệ cao trong các cuộc cuộc chiến tranh
cục bộ gần đây?
Câu 7: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã sử dụng vũ khí
công nghệ cao?
Câu 8: Những điểm mạnh của vũ khí công nghệ cao?
Câu 9: Những điểm yếu cơ bản của vũ khí công nghệ cao?
Câu 10: Vì sao tác chiến bằng vũ khí công nghệ cao không thể kéo dài?
Câu 11: Thế nào là nghi binh?
Câu 12: Các biện pháp thụ động phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng
VKCNC?
Câu 13: Các biện pháp chủ động phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng
VKCNC?
Câu 14: Về mặt tư tưởng, vì sao cần hiểu đúng đắn về VKCNC?
Câu 15: Phương thức tiến công chủ yếu địch sử dụng khí có chiến tranh với
đất nước ta?
Câu 16: Các biện pháp thụ động phòng chống trinh sát của địch tiến công
hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao?
Câu 17: Đặc điểm nổi bật của vũ khí công nghệ cao so với vũ khí thông
thường là?
Câu 18: Đánh trả tiến công bằng VKCNC của địch để nhằm mục đích gì ?
Bài C10: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Di85 bị động
viên và động viên công nghiệp quốc phòng.
Câu 1: Lực lượng tự vệ được tổ chức ở đâu?
Câu 2: Vị trí, vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ như thế nào?
Câu 3: Các nhiệm vụ của dân quân tự vệ?
Câu 4: Dân quân, tự vệ xây dựng theo phương châm gì?
Câu 5: Dân quân tự vệ được tổ chức thành 2 thành phần nào?
Câu 6: Nhiệm vụ của dân quân tự vệ cơ động là gì?
Câu 7: Độ tuổi của công dân Việt Nam tham gia lực lượng dân quân tự vệ?
Câu 8: Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã do do ai đảm nhận?
Câu 9: Biện pháp xây dựng dân quân, tự vệ hiện nay, cần chú ý phát huy
điều gì?

Câu 10: Thành phần lực lượng dự bị động viên được xác định như thế nào?
Câu 11: Thành phần quân nhân dự bị gồm?
Câu 12: Xây dựng lực lượng dự bị động viên để bổ sung cho lực lượng nào?
Câu 13: Các quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên?
Câu 14: Các nội dung xây dựng lực lượng dự bị động viên?
Câu 15: Nguyên tắc sắp xếp quân nhân dự bị theo ưu tiên nhu thế nào?
Câu 16: Phương châm huấn luyện lực lượng dự bị động viên?
Câu 17: Động viên công nghiệp quốc phòng được chuẩn bị lúc nào?
Câu 18: Động viên công nghiệp có áp dụng đối với các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam?
Câu 19: Lực lượng vũ trang quần chúng được gọi là dân quân tổ chức ở đâu?
Câu 20: Vai trò là một lực lượng chiến lược, là lực lượng nòng cốt của Dân
quân tự vệ như thế nào?
Câu 21: Vũ khí trang bị của dân quân tự vệ từ các nguồn nào?
Câu 22: Đặc điểm nào cho thấy dân quân tự vệ khác với thành phần khác
trong lực lượng vũ trang?
Câu 23: Nhiệm vụ nào của Dân quân tự vệ thể hiện bản chất, chức năng của
lực lượng vũ trang?
Câu 24: Vị trí của Dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt
Nam được xác định như thế nào?
Câu 25: Nội hàm của khái niệm nào thể hiện việc huy động một phần hoặc
toàn bộ năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị cho quân đội của doanh nghiệp công
nghiệp ngoài lực lượng quốc phòng?
Bài C11: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
Câu 1: Các yếu tố cấu thành quốc gia?
Câu 2: Lãnh thổ quốc gia là?
Câu 3: Lãnh thổ quốc gia Việt Nam bao gồm?
Câu 4: Vùng đất quốc gia Việt Nam bao gồm?
Câu 5: Trong vùng biển quốc gia, nội thủy được xác định là?
Câu 6: Chế độ pháp lý của vùng biển nội thủy được xác định?

Câu 7: Quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối ở
vùng nào?
Câu 8: Khái niệm lãnh hải?
Câu 9: Chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn là chế độ pháp lý được hưởng của
vùng biển nào?
Câu 10: Lãnh hải của Việt Nam bao gồm?
Câu 11: Biên giới quốc gia trên biển được xác định thế nào?
Câu 12: Vùng trời quốc gia là?
Câu 13: Chủ quyền quốc gia được hiểu là gì?
Câu 14: Chủ quyền của quốc gia được thể hiện trên những phương diện
nào?
Câu 15: Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là?
Câu 16: Các nội dung xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia Việt
Nam?
Câu 17: Biên giới quốc gia Việt Nam bao gồm ở đâu?
Câu 18: Trên đất liền, biên giới quốc gia Việt Nam được xác định như thế
nào?
Câu 19: Biên giới quốc gia trên biển được xác định thế nào?
Câu 20: Cần ưu tiên đầu tư gì để xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia?
Câu 21: Cần phối hợp với các nước láng giềng việc gì để xây dựng và bảo
vệ biên giới quốc gia?
Câu 22: Các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?
Câu 23: Lực lượng nào là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?
Câu 24: Lực lượng nào là nòng cốt, chuyên trách xây dựng và bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia?
Bài C12: Một số nội dung cơ bản về Dân tộc, Tôn giáo và đấu tranh
phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt
Nam.
Câu 1: Đảng ta nhận định xu thế lớn trong quan hệ giữa các dân tộc hiện
nay là gì?

Câu 2: Quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay trên thế giới vẫn diễn ra như thế
nào, ở khu vực nào?
Câu 3: Giải quyết vấn đề dân tộc được xác định trong cách mạng xã hội
chủ nghĩa là như thế nào?
Câu 4: Giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của V.I.Lênin?
Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân xây
dựng mối quan hệ giữa các dân tộc như thế nào?
Câu 6: Các đặc điểm các dân tộc ở nước ta hiện nay?
Câu 7: Văn kiện Đại hội X chỉ rõ quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng,
Nhà nước ta hiện nay như thế nào?
Câu 8: Tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan như thế nào?
Câu 9: Các yếu tố tạo nên nguồn gốc ra đời của tôn giáo?
Câu 10: Tính lịch sử, tính quần chúng, tính chính trị có phải là tính chất của
tôn giáo?
Câu 11: Các quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa?
Câu 12: Quan điểm về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta?
Câu 13: Một trong những quan điểm cốt lõi về công tác tôn giáo của Đảng,
Nhà nước là gì?
Câu 14: Ở nước ta, làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của ai?
Câu 15: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện như thế nào trong giải
pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực
thù địch?
Câu 16: Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo
được thực hiện như thế nào trong giải pháp đấu tranh phòng, chống sự lợi dụng vấn
đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch?
Câu 17: Văn kiện Đại hội X chỉ ra quan điểm, chính sách dân tộc hiện nay
về thực hiện chiến lược phát triển kinh tế?
Câu 18: Văn kiện Đại hội X chỉ ra quan điểm, chính sách dân tộc hiện nay
về đào tạo như thế nào?
Câu 19: Quyền tự quyết dân tộc theo V. I. Lênin là gì?
Câu 20: Mê tín dị đoan có đặc điểm nào để phân biệt với tôn giáo?

Câu 21: Lợi dung vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta địch thường
sử dụng chiêu bài nào?
Bài C13: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật
tự an toàn xã hội.
Câu 1: Các tôn giáo lớn ở nước ta hiện nay là gì?
Câu 2: Khái niệm an ninh quốc gia ?
Câu 3:

ĩnh vực nào trong an ninh quốc gia được xem là cốt lõi, xuyên

suốt?
Câu4: Bảo vệ an ninh quốc gia là?
Câu 5: Trong bảo vệ an ninh quốc gia nhiệm vụ có tính chất phòng ngừa
được thực hiện như thế nào?
Câu 6: Các nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia?
Câu 7: Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia gồm?
Câu 8: Các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia?
Câu 9: Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm các lĩnh vực?
Câu 10: "Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng,
Nhà nước" là một nội dung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ?
Câu 11: Nội dung bảo vệ an ninh kinh tế?
Câu 12: Các nội dung giữ gìn trật tự an toàn xã hội:
Câu 13: Nguyên tắc nhận diện đối tác trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc
gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội?
Câu 14: Quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội, xác định phải chú ý kết hợp nội dung gì?
Câu 15: Trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội lực lượng nào
là nòng cốt?
Câu 16: Trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia,
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội?
Câu 17: Lực lượng nào chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực
biên giới trên đất liền và trên biển?
Câu 18: Mục đích bảo vệ an ninh thông tin là?
Câu 19: Các tệ nạn xã hội phổ biến, lây lan nhanh trong xã hội?
Bài C14: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Câu 1: Khái niệm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc?
Câu 2: Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh - trật tự?
Câu 3: Đặc điểm về đối tượng tham gia của phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc?
Câu 4: Các phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc?
Câu 5: Lực lượng nòng cốt có chức năng quản lý, điều hành trong thực hiện
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở?
Câu 6: Yêu cầu lựa chọn người khi xây dựng các tổ chức quần chúng nòng
cốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự?
Câu 7: Phương pháp tiến hành xây dựng các tổ chức quần chúng nòng cốt
làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự?
Câu 8: Điển hình tiên tiên tiến làm cơ sở để tổ chức vận động quần chúng
bảo vệ an ninh Tổ quốc là?
Câu 9: Để nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc cần làm tốt các công việc?
Câu 10: Những công việc sinh viên có trách nhiệm thực hiện để tham gia
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc?
Câu 11: Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự?
Câu 12: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực chất là hình thức
hoạt động như thế nào?
Câu 13: Các loại hình tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự hiện
nay ở các cơ sở xã, phường là?
Câu 14: Công việc nào sinh viên có trách nhiệm thực hiện thể hiện vai trò
xung kích tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc?
Câu 15: Loại hình tổ chức quần chúng có chức năng thực hành làm nhiệm
vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở gồm?
Câu 16: Để làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự, phòng
cháy chữa cháy là tổ chức chuyên môn của quần chúng nào?
Bài C15: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ
nạn xã hội.
Câu 1: Phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm của ai?

Câu 2: Quan điểm phòng ngừa tội phạm thể hiện trong khái niệm như thế
nào?
Câu 3: Mục đích phòng ngừa tội phạm?
Câu 4: Chủ thể trong hoạt động phòng chống tội phạm gồm?
Câu 5: Chức năng của Chính phủ và Ủy ban nhân các cấp trong phòng
chống tội phạm?
Câu 6: Các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phòng chống tội phạm?
Câu 7: Công dân với tư cách là chủ thể trong phòng chống tội phạm phải
làm gì?
Câu 8: Nguyên tắc tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm?
Câu 9: Biện pháp phòng ngừa chung (phòng ngừa xã hội) được xác định
gồm tổng hợp các biện pháp nào?
Câu 10: Mục đích công tác phòng chống tệ nạn xã hội gồm?
Câu 11: Các đặc điểm của tệ nạn xã hội?
Câu 12: Hình thức sử dụng ma tuý có xu hướng phát triển mạnh trong một
bộ phận giới trẻ hiện nay?
Câu 13: Hậu quả và tác hại của tệ nạn mại dâm?
Câu 14: Tệ nạn cờ bạc có quan hệ chặt chẽ với loại tội phạm nào?
Câu 15: Hậu quả tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với xã hội và cộng đồng?
Câu 16: Sinh viên có trách nhiệm gì khi phát hiện các hành vi hoạt động tệ
nạn xã hội?
Câu 17: Các hành vi của tệ nạn cờ bạc gồm?
Câu 18: Đặc điểm về địa bàn của tệ nạn mê tín dị đoan?
Câu 19: Mục đích của công tác phòng ngừa tội phạm?
Câu 20: Tệ nạn xã hội được biểu hiện bằng những hành vi nào?
Câu 21: Nội dung nào là hậu quả của tê nạn xã hội?
Câu 22: Hệ thống biện pháp phòng chống tội phạm phân loại theo nội dung
tác động phòng ngừa?
Câu 23: "Chủ động phòng ngưà ngăn chặn không để tệ nạn xã hội lây lan
phát triển" là quan điểm về phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 24: Đặc điểm nào nói đến mức độ ảnh hưởng của tệ nạn xã hội?

