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PHIẾU THAM DỰ CUỘC THI 
TÌM HIỂU 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH. 

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (50 điểm) 

Câu 1. Bác Hồ đi tìm đường cứu nước trong bao nhiêu năm? 

A. 28 năm                

B. 29 năm         

C. 30 năm 

D. 32 năm 

Câu 2. Để tránh cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Pháp, Bác Hồ đã tiến hành những 

hoạt động ngoại giao nào sau đây? 

A. Ký Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) với Pháp 

B. Ký bản tạm ước (14/9/1946) với Pháp 

C. Gửi nhiều thư, điện cho Liên hợp quốc; Chính phủ Pháp; Tổng thống và Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ; Tưởng Giới Thạch; gửi đến nhân dân và Chính phủ nhiều nước trên thế 

giới để hiểu rõ thiện chí hoà bình của Việt Nam 

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 3. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hãy cho biết, câu nói nổi tiếng trên được 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lần đầu tiên vào năm nào? 

A. Năm 1966   

B. Năm 1965   

C. Năm 1967   

D. Năm 1968  

Câu 4. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai? 

A. Vương Thúc Quý        

B. Nguyễn Sinh Sắc         

C. Trần Tấn          

D. Phan Bội Châu 

Câu 5. Bác nói câu “Các vua Hùng đã có công dựng nứơc, Bác cháu ta phải cùng nhau 

giữ lấy nước” trong dịp nào?  

A. Đến thăm Tân Trào     



B. Đến thăm Đền Hùng 

C. Trò chuyện cùng các em thiếu nhi   

D. Trong một bài báo 

Câu 6. Hãy cho biết Hội thảo Quốc tế “Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà 

văn hóa lớn” được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu? 

A. Từ ngày 29 đến 30/3/1990, tại thủ đô Hà Nội 

B. Từ ngày 05 đến 06/12/1999, tại Pháp 

C. Từ ngày 19 đến ngày 20/5/2000, tại Hà Nội 

D. Từ ngày 17 đến ngày 18/5/2000, tại Hà Nội 

Câu 7. “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 

Bác Hồ nói câu này nhân dịp nào? 

A. Thăm và nói chuyện với lớp đào tạo cán bộ mẫu giáo 9/1959 

B. Thăm và nói chuyện với lớp chính trị giáo viên cấp II, III toàn Miền Bắc 9/1958 

C. Nói chuyện với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân dịp 26/3/1966.  

D. Nói chuyện với đoàn vệ binh nhân dịp 22/12/1966.  

Câu 8. Câu nói “Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống 

người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà 

thôi: tình hữu ái vô sản” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào? 

A. Nhật ký trong tù 

B. Đoàn kết giai cấp 

C. Con người biết mùi hun khói 

D. Đông Dương và Triều Tiên 

Câu 9. Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ 2 miền Nam-Bắc trong kháng chiến 

chống Mỹ những năm 60 là: 

A. Ba sẵn sàng, năm xung phong 

B. Dẻo tay cày, hay tay súng 

C. Vai trăm cân, chân vạn dặm 

D. Cả 3 đáp án đều đúng 

Câu 10. Bạn cho biết, tại sao Nguyễn Tất Thành lại chọn phương Tây (cụ thể là nước 

Pháp) để mở đầu cho quá trình ra đi tìm đường cứu nước? 

A. Người muốn đến sào huyệt của chủ nghĩa đế quốc để mở rộng tầm nhìn ngay tại  nước 

đang thống trị Việt Nam 



B.  Phương Tây là nơi có nhiều phát minh khoa học; nhiều nhà tư tưởng lớn của nhân 

loại đã sống và hoạt động tại đây 

C. Khẩu hiệu "Tự do- Bình đẳng- Bác ái" cũng là lý do đưa Người đến nước Pháp để 

tìm hiểu 

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 11. Đoạn trích "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có 

thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi" trong nội dung bài viết nào của Bác? 

A. “Tuyên ngôn độc lập “năm 1945 

B.  “Thư gửi đồng bào Nam bộ” năm 1946 

C. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946 

D. “Lời kêu gọi thanh niên Nam bộ “năm 1946 

Câu 12. “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là 

những người............. ” Chọn một phương án điền vào chỗ chống để hoàn thiện câu nói 

của Hồ Chí Minh tại Đại hội các chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952 : 

A. Tích cực nhất            

C. Xứng đáng nhất 

B. Yêu nước nhất          

D. Đáng khen nhất 

Câu 13. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã tham gia thành lập tổ 

chức nào sau đây? 

A. Năm 1920, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp 

B. Năm 1930, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương 

C. Năm 1941, thành lập Mặt trận Việt Minh 

D. Tham gia thành lập cả 3 tổ chức trên 

Câu 14. Cuộc đi thăm chính thức đầu tiên với tư cách là nguyên thủ nước Việt Nam độc 

lập của Bác Hồ tới quốc gia nào? 

A. Trung Quốc 

B. Liên Xô 

C. Pháp 

D. Mông Cổ 

Câu 15. Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để 

đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? 

A. Đường Cách mệnh 



B. Chính cương vắn tắt của Đảng 

C. Chương trình tóm tắt của Đảng. 

D. Cương lĩnh chính trị 

Câu 16. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh: 

A. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô 

sản ở chính quốc. 

B.  vô sản ở chính quốc. 

C. Thắng lợi của cách mạng vô sản tồn tại song song với thắng lợi của các cuộc cách 

mạng tư sản 

D. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước 

cách mạng cộng sản ở chính quốc. 

Câu 17. Bạn hãy cho biết những công việc đầu tiên của Bác khi về nước năm 1941 là gì? 

A. Quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất, mang tên Việt Nam độc lập đồng 

minh (gọi tắt là Việt Minh) 

B. Xây dựng thí điểm các đoàn thể cứu quốc 

C. Tổ chức tập huấn cán bộ Việt minh cho Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên 

D. Xây dựng thí điểm các đoàn thể cứu quốc và Quyết định thành lập Mặt trận dân tộc 

thống nhất, mang tên Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) 

Câu 18. Vấn đề chăm lo giáo dục cho đoàn viên, thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh 

rất quan tâm. Trong Di chúc, Người đã căn dặn phải chăm lo giáo dục nội dung gì cho 

đoàn viên, thanh niên? 

A. Đạo đức cách mạng 

B. Cần, kiệm, liêm, chính 

C. Học làm người 

D. Rèn luyện nhân cách 

Câu 19. “Đạo đức Cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện 

bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng 

càng luyện càng trong”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết đoạn văn trên trong bài viết nào? 

Vào năm nào? 

A. Bài “Đạo đức Cách mạng” viết năm 1958 

B. Bài “Đạo đức Cách mạng” viết năm 1947 

C. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, năm 1969 

D. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, năm 1968 

  



Câu 20. “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao 

 Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình 

 Đảng ta là …(1)…, là …(2)… 

 Là thống nhất, là độc lập, là hòa bình ấm no…” 

 Đoạn thơ trên do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập 

Đảng Lao động Việt Nam năm 1960. Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

A. (1): hạnh phúc, (2): niềm tin 

B. (1): đạo đức, (2): văn minh 

C. (1): lẽ sống, (2): niềm tin 

D. (1): đạo đức, (2): ân tình 

Câu 21. Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người Cách mạng? 

A. Tài năng và đạo đức 

B.  Tài năng và quyền lực 

C.  Tài năng và biết nắm bắt cơ hội 

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 22. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có 

quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói đó trong văn 

kiện nào? 

A. Tuyên ngôn độc lập (1945) 

B. Bản án chế độ thực dân Pháp 

C. Đường Cách mệnh 

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

Câu 23. Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đức. Mình có quyền 

dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con bầu 

bạn mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn 

mình. Phải trung thành với Chính phủ với đồng bào. Chớ nên quan cách”. Đoạn văn 

trên trích trong nào tác phẩm của Hồ Chí Minh? 

A.  Bài nói truyện với tỉnh Thanh hóa 

B.  Tác phẩm “Đời sống mới” 

C.  Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc 

D.  Thư gửi các đồng chí Bắc bộ 

  



Câu 24. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, kẻ thù nguy hiểm nhất của đạo đức cách 

mạng là gì? 

A. Chủ nghĩa tự do 

B. Chủ nghĩa cá nhân 

C. Tư tưởng tư sản 

D. Tư tưởng phong kiến 

Câu 25. Các loại kẻ thù cần phải đánh đổ trong quá trình giải phóng dân tộc, giải 

phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: 

A. Đế quốc 

B. Thực dân và tay sai của chúng 

C. Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức 

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 26. Muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh cần 

phải chống: 

A. Chủ nghĩa cá nhân 

B. Tham ô, lãng phí, quan liêu 

C. Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng 

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 27. “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, 

lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi 

thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền…” Đoạn văn trên 

được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm nào? Tên bài viết đó là gì? 

A. Năm 1969, Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” 

B. Năm 1946, "Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” 

C. Năm 1949, tác phẩm Dân vận 

D. Năm 1947, tác phẩm Dân vận 

Câu 28. Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh bắt nguồn từ: 

A. Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam 

B. Kế thừa tư tưởng đạo đức phương đông và tinh hoa văn hóa nhân loại 

C. Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Ănghen, Lênin 

D. Cả A, B, C đúng 

  



Câu 29. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp 

hoàn cảnh nào, đều phải có ……” 

A. Ý chí cầu tiến 

B. Tinh thần trách nhiệm 

C. Lòng tự trọng 

D. Ý thức trách nhiệm 

Câu 30. Theo Hồ Chí Minh sức mạnh dân tộc bao gồm các yếu tố chủ yếu nào? 

A. Chủ nghĩa yêu nước 

B. Tinh thần đoàn kết 

C. Ý thức tự lực, tự cường 

D.  Cả A, B, C đúng 

Câu 31. Phần mở đầu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, khi viết về những khuyết điểm 

của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra ba căn bệnh gây nên khuyết điểm, 

đó là những căn bệnh nào? 

A. Tham ô, lãng phí, tham nhũng 

B. Bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh ba hoa 

C. Bệnh thành tích, bệnh quan liêu 

D. Bệnh ưa hình thức, bệnh chủ quan, bệnh lãng phí 

Câu 32. Tết Trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động diễn ra lần đầu vào năm 

nào? 

A. Năm 1960  

B. Năm 1961 

C. Năm 1962 

D. Năm 1963 

Câu 33. Trước khi đi xa trong Di chúc Bác Hồ căn dặn việc cần làm trước tiên là gì? 

A. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đời sau 

B. Chỉnh đốn lại Đảng 

C. Đánh đuổi đế quốc, giành độc lập cho dân tộc. 

D. Thống nhất nước nhà 

Câu 34. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) công bố vào thời gian nào? 

A. Năm 1987 

B. Năm 1988 



C. Năm 1989 

D. Năm 1990 

Câu 35. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc. Từ ngày ra đi 

tìm đường cứu nước cho đến cuối đời, Người chỉ về thăm quê hai lần. Hãy cho biết đó là 

vào những năm nào? 

A. Năm 1957 và 1961   

B. Năm 1958 và 1962  

C. Năm 1946 và 1969   

D. Năm 1957 và 1962 

Câu 36. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc vào tháng, năm nào? 

A. Tháng 5/1965  

B. Tháng 5/1968  

C. Tháng 5/1969  

D. Tháng 7/1969  

Câu 37. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 

giải phóng con người là : 

A. Đảng Cộng sản 

B. Các lực lượng cách mạng thế giới 

C. Khối đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nông, trí thức 

D. Cả A, B, C đúng 

Câu 38. “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ…”. Đoạn trích trên thể hiện trong văn bản nào của Hồ Chủ 

tịch? 

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến      

B. Tuyên ngôn độc lập 

C. Lời kêu gọi quốc dân 

D. Lời kêu gọi trước tình hình Mỹ leo thang chiến tranh tại miền Bắc. 

Câu 39. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán 

bộ công chức nhà nước là gì? 

A. Phải có tố chất lãnh đạo 

B. Phải có chí tiến thủ 

C. Tuyệt đối trung thành với cách mạng 

D. Phải năng động, sáng tạo 



Câu 40. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra tại đâu? 

A. Làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

B. Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

C. Làng Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

D. Làng Hoàng Trù, xã Hoàng Trù,  huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

Câu 41. “Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm 

dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc đục khoét của dân. Đến khi lộ ra, thì 

mất cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng”. Bác Hồ muốn nhắc nhở 

người công chức phải trau dồi đức tính gì? 

A. Cần  

B. Kiệm  

C. Liêm   

D. Chính 

Câu 42. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X chính thức phát động 

cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ thời gian nào 

và dự kiến kết thúc vào thời gian nào? 

A. Từ 03/02/2007 đến 03/02/2011  

B. Từ 19/5/2007 đến 19/5/2011 

C. từ 03/2/2007 đến 31/12/2011  

D. Từ năm 2006 đến năm 2010. 

Câu 43. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước vì dân là nhà nước: 

A. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân 

B. Do nhân dân làm chủ 

C. Phục vụ nhân dân 

D. Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân 

Câu 44. Trước khi về yên nghỉ tại Lăng, thi hài của Bác Hồ đã được gìn giữ tại những 

địa điểm mang ký hiệu nào? 

A. K9  

B. 75A  

C. K84  

D. Cả A, B, C đúng 

  



Câu 45. “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh 

tức là để làm trọn nhiệm vụ người làm chủ nước nhà” là lời răn dạy của Bác dành cho: 

A. Trẻ em  

B. Thanh niên, học sinh 

C. Công nhân, viên chức 

D. Phụ nữ 

Câu 46. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức có vai trò như thế nào? 

A. Là định hướng lý tưởng của người Cách mạng 

B. Là cơ sở tư tưởng của người Cách mạng 

C. Là nền tảng lý luận của người Cách mạng 

D. Là cái gốc, là nền tảng của người Cách mạng 

Câu 47. Từ lúc bắt đầu viết Di chúc cho đến bản cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

sửa, viết lại bản Di chúc vào những năm nào? 

A. Năm 1968, 1969  

B. Năm 1966, 1969  

C. Năm 1965, 1969   

D. Năm 1967, 1968 

Câu 48. Bản cuối cùng của Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào? 

A. Ngày 19/5/1969  

B. Ngày 10/5/1969  

C. Ngày 15/5/1969  

D. Ngày 30/8/2969 

Câu 49. Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là Anh hùng giải phóng 

dân tộc Việt Nam và Danh nhân văn hóa thế giới vào năm nào? 

A. Năm 1969   

B. Năm 1975  

C. Năm 1987  

D. Năm 1990 

Câu 50. Tháng 12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Khu Phủ Chủ tịch. Người không ở toà 

nhà Toàn quyền Đông Dương cũ mà ở ngôi nhà  trước đây người thợ điện phục vụ Toàn 

quyền ở, gọi là nhà 54. Người ở nhà 54 trong khoảng thời gian nào trước khi chuyển 

sang nhà sàn? 

A. 19/12/1954 đến ngày 17/5/1958    



B. 10/10/1954 đến ngày 15/5/1955 

C. 19/12/1954 đến ngày 15/5/1958    

D. 15/10/1954 đến ngày 19/5/1965 

 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN (50 điểm) 

• Nêu bật được nội dung, ý nghĩa lời dạy sâu sắc trong Di chúc của Bác (20 điểm). 

• Trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" (tháng 12-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: 

"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. 

Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự 

phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, 

thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên 

của chủ nghĩa cá nhân". Liên hệ Bản thân và thực tiễn trong quá trình thực hiện lời 

dạy của Bác? (30 điểm). 


