
Tài liệu ôn tập cho trại huấn luyện Chung Dòng Sông Bé lần thứ VI, năm 2023 - 1 

 

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

THAM GIA SÁT HẠCH TRẠI CHUNG DÒNG SÔNG BÉ  

LẦN THỨ VI NĂM 2023.  

 

Môn 

LỊCH SỬ HỘI LHTN VIỆT NAM 

 

Câu 1. Tại Đại Hội đại biểu Toàn Quốc lần thứ I (25/02/1950) của Liên Đoàn 

Thanh Niên Việt Nam, ai được bầu  làm Chủ tịch của Liên đoàn thanh niên Việt 

Nam? 

a. Trần Đăng Ninh 

b. Phạm ngọc thạch 

c. Nguyễn Chí Thanh  

d. Nguyễn lam 

Câu 2. Ngày 08/07/1951, Hội nghị cán bộ học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ 2 

được triệu tập tại chiến khu Việt Bắc, ai được cử làm chủ tịch Hội Sinh Viên Việt 

Nam: 

a. Nguyễn Thương  

b. Nguyễn Bá Vượng 

c. Nguyễn Quốc Ân 

d. Nguyễn Đình Tứ 

Câu 3. Tháng 7/1947, Đại Hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 

nhất được tổ chức tại: 

a. Praha – Cộng Hòa Séc  

b. Budapest – Hungary 

c. Bucarest - Rumani 

d. Berlin- Đức 

Câu 4. Tháng 8/1951, Đại Hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 3 

được tổ chức tại: 

a. Budapest – Hungary 

b. Bucarest - Rumani 
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c. Berlin- Đức  

d. Vacsava – Balan 

Câu 5. Năm 1949, Đại Hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 2 

được tổ chức tại: 

a. Budapest – Hungary  

b. Bucarest - Rumani 

c. Berlin- Đức  

d. Vacsava – Balan 

Câu 6. Tháng 8/1953, Đại Hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 4 

được tổ chức tại: 

a. Budapest – Hungary 

b. Bucarest – Rumani  

c. Berlin- Đức 

d. Vacsava – Balan 

Câu 7. Thu – Đông năm 1947, Hội nghị thanh niên và sinh viên châu Á tổ chức tại: 

a. Cancuta - Ấn độ  

b. Vacsava – Balan 

c. Bucarest – Rumani 

d. Budapest - Hungary 

Câu 9. Tháng 6 năm 1945, Xứ ủy Nam kỳ đưa đồng chí Phạm Ngọc Thạch và một 

số anh em thành lập ra một tổ chức của thanh niên. Đó là: 

a. Đoàn thanh niên Nam Kỳ  

b.Thanh niên tiền phong  

c. Liên đoàn thanh niên  

d. Thanh niên xung phong 

Câu 10. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha thanh niên 

và thể thao vào thời gian nào nào: 

a. 26/3/1946    b. 27/3/1947 

c. 27/3/1946     d. 23/7/1946 

Câu 11. Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đổi tên là Liên đoàn Thanh niên 

Việt Nam) ra đời trong thời gian nào: 

a. Tháng 3/1946   b. Tháng 5/1946 

c. Tháng 6/1946    d. Tháng 6/1947  
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Câu 12. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đầu tiên là: 

a. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh   

b. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 

c. Giáo sư Phạm Huy Thông  

d. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 

Câu 13. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần I được tổ chức: 

a. Tháng 2/1950 tại Việt Bắc  

b. Tháng 2/1950 tại Hà Nội 

c. Tháng 2/1950 tại Cao Bằng 

d. Tháng 2/1950 tại Hà Giang 

Câu 14. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh quê quán ở: 

a. Quảng Bình   b. Quảng Trị 

c. Thừa Thiên - Huế  d. Đà Nẵng 

Câu 15. Ngày 21.02/1952, Trung Ương Đoàn và Liên Đoàn Thanh Niên tổ chức 

hội nghị chiến sĩ thi đua đội Thanh Niên Xung Phong công tác Trung ương diễn ra 

ở : 

a. Cao Bằng 

b. Việt Bắc  

c. Hà Giang 

d. Hà Nội 

Câu 16. Tháng 8/1956, Đồng chí nào đã trực tiếp soạn thảo: “Đề cương cách mạng 

Miền Nam” trình Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ chính trị Trung Ương Đảng: 

a. Lê Duẩn  

b. Vũ Quang 

c. Trường Chinh 

d. Tôn Đức Thắng 

Câu 17. Tháng 7/1955,Tại Hà Nội, đại hội để thống nhất tổ chức và phong trào học 

sinh, sinh viên toàn quốc quyết định lấy tên mới của tổ chức sinh viên là: 

a. Hội sinh viên Việt Nam 

b. Hội liên hiệp sinh viên việt nam  

c. Hội lien hiệp học sinh- sinh viên việt nam 

d. Hội học sinh-sinh viên việt nam 
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Câu 18. Trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần I (tháng 10/1956), ai được bầu là 

Chủ tịch Hội  liên hiệp sinh viên việt nam: 

a. Đồng Chí Lê Quang Toàn  

b. Đồng Chí Nguyễn Lam 

c. Đồng Chí Nguyễn Ngọc San 

d. Đồng chí Lê quang Vịnh 

Câu 19. Tại Hội nghị lần thứ 2 của ban chấp hành trung Ương vào tháng 1/1957, 

Đồng chí nào được cử làm Tổng Thư Ký của Trung Ương Hội: 

a. Đồng chí Vũ Quang  

b. Đồng Chí Hoàng Quốc Việt 

c. Đồng chí Nguyễn Ngọc San 

d. Đồng chí Phạm Hùng 

Câu 20. Trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần I (tháng 10/1956), ai được bầu là 

bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên lao động việt nam: 

a. Đồng Chí Vũ Quang 

b. Đồng Chí Nguyễn Lam  

c. Đồng Chí Đặng Quốc Bảo 

d. Đồng chí Hồ Đức Việt 

Câu 21. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần II quyết định thành lập Hội 

LHTN Việt Nam và coi đây là Đại hội lần I, được tổ chức: 

a. 15/10/1956-20/10/1956 tại Hà Nội  

b. 8/10/1956 -15/10/1956 tại Hà Nội  

c. 8/10/1956-15/10/1956 tại Cao Bằng  

d. 10/10/1956-15/10/1956  tại Hà Nội 

Câu 22. Trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần I (tháng 10/1956), ai được bầu là 

Chủ tịch ban chấp hành Trung ương  Hội: 

a. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 

b. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 

c. Giáo sư Phạm Huy Thông  

d. Giáo sư  Hà Quang Dự 

Câu 23. Năm 1958,Để kịp thời tổ chức và động viên tuổi trẻ phát huy vai trò của 

mình, Trung Ương Đoàn, Trung Ương Hội đã phát động phong trào: 
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a. “Lao động kiến thiết tổ Quốc”  

b. “Lao động xã hội chủ nghĩa” 

c. “Phát huy sáng kiến , cãi tiến kỹ thuật…” 

d. “Lao động tiên tiến, tổ tiên tiến, đơn vị tiên tiến” 

Câu 24. Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần III được tổ chức vào: 

a. Tháng 2/1962  tại Hà Nội  

b. Tháng 2/1963 tại Hà Nội 

c. Tháng 3/1963 tại Hà Nội   

d. Tháng 3/1962 tại Hà Nội  

Câu 25. Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần II được tổ chức vào: 

a. Tháng 9/1961 tại Hà Nội  

b. Tháng 10/1961 tại Hà Nội 

c. Tháng 12/1961 tại Hà Nội   

d. Tháng 10/1962 tại Hà Nội 

Câu 26. Trong Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần II (1961), ai được bầu là Chủ tịch 

Hội: 

a. Giáo sư Phạm Huy Thông  

b. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 

c. Đồng chí Vũ Quang 

 d. Đồng chí Nguyễn Lam 

Câu 27. Ngày 9/8/1964, sau 4 ngày giặc Mỹ ném bom miền Bắc, 26 vạn thanh 

niên, sinh viên xuống đường tuần hành với tinh thần: 

a. “Một người làm việc bằng 2” 

b. “3 sẵn sàng” 

c. “5 xung phong”  

d. “Thi đua yêu nước” 

Câu 28. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh vào thời điểm: 

a. Ngày 10/10/1964  

b. Ngày 12/10/1964 

c. Ngày 15/10/1964 

d. Ngày 15/10/1965 
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Câu 29.  Ai được bầu là Chủ tịch Hội LHTN Giải phóng miền Nam: 

 

a. Đồng chí Lê Duẩn    b. Đồng chí Trần Bạch Đằng  

c. Đồng chí Phạm Hùng  d. Đồng chí Lê Quang Vịnh  

Câu 30. Cơ sở nào để chọn ngày 15/10/1956 làm ngày Truyền thống Hội LHTN 

Việt Nam: 

a. Hội nghị Ủy ban Hội Trung ương họp tại Hà Nội cuối tháng 2/1993 

b. Đại hội đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần III (tháng 12/1994)  

c. Hội nghị đại biểu Hội LHTN toàn quốc lần III (tháng 3/1984) 

d. Tất cả đều sai  

Câu 31. Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam đươc quyết định từ bao giờ: 

a. Tháng 2/1993   b. Ngày 15/10/1993 

c. Tháng 10/1994  d. Ngày 9/12/1994 

Câu 33. Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã 

xác định việc: “ Mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ có tầm quan 

trọng hàng đầu”: 

a. Đại hội lần IV 

b. Đại hội lần V  

c. Đại hội lần VI 

d. Đại hội lần VII 

Câu 34. Nghị quyết 04/NQ-TWĐTN của ban thường vụ TW Đoàn đã đề ra mấy 

vấn đề cơ bản để quán triệt trong các cấp bộ Đoàn cả nước nhằm xây dựng Hội 

LHTN VIệt Nam và các tổ chức thành viên của Hội vững mạnh: 

a. 5 vấn đề 

b. 6 vấn đề 

c. 7 vấn đề 

d. 8 vấn đề  

Câu 35. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 04/NQ-TWĐTN của ban thường vụ TW 

Đoàn, Hội nghị Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam họp và đã tiến hành kiện toàn đề 

cử đồng chí nào làm chủ tịch Ủy ban TW Hội: 

a. Đồng chí Phạm phương Thảo 

b. Đồng chí Hà Quang Dự  

c. Đồng chí Lê Quang Vịnh 

d. Đồng chí Hồ Đức Việt 
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Câu 36. Hội nghị cán bộ Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức vào: 

a. Tháng 12/1990 Tại Hà Nội 

b. Tháng 12/1990 tại TPHCM  

c. Tháng 10/1990 Tại Hà Nội 

d. Tháng 10/1990 tại TPHCM 

Câu 37. Chương trình xóa  “Cầu Khỉ”  ở đồng bằng Sông Cửu Long của hội LHTN 

Việt Nam chính thức tiến hành tứ: 

a. Tháng 10/1990 

b. Tháng 10/1991  

c. Tháng 10/1992 

d. Tháng 10/1993 

Câu 38. Nắm bắt được nhu cầu các đối tượng thanh niên, TW Hội đã thành lập: 

“Quỹ hỗ trợ vốn cho thanh niên sản xuất” vào thời gian nào: 

a. Năm 1990 

b. Năm 1991 

c. Năm 1992  

d. Năm 1993 

Câu 39. Một mô hình hoạt động toàn diện; được xây dựng trên cở sở điạ bàn dân 

cư nhằm thu hút, tập hợp thanh niên tham gia làm lực lượng nòng cốt; phù hợp với 

phong tục, tập quán, truyền thống của thanh thiếu niên miền núi; được chính quyền 

các cấp, các già làng, bà con các dân tộc tỉnh ủng hộ, thanh thiếu nhi hưởng ứng 

một cách tự nguyện và được nhân rộng ra các địa phương trong cả nước mà Ủy ban 

TW Hội đã chỉ đạo là: 

a. “Làng Thanh Niên” 

b. “Vùng Thanh Niên” 

c. “Làng Thanh Niên Lập Nghiệp” 

d. “Làng lập nghiệp Thanh Niên” 

Câu 40. Cơ quan ngôn luận của Hội LHTN Việt Nam là: 

a. Báo Tuổi Trẻ 

b. Báo Thanh Niên  

c. Báo tiền phong 

d. Báo Khối đoàn kết 
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Câu 41. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III chính thức 

khai mạc vào thời gian nào? Tại đâu? 

a. Ngày 8/12/1994, tại Quảng trường Ba Đình - Thủ đô Hà Nội. 

b. Ngày 18/12/1994, tại Hải Phòng. 

c. Ngày 18/12/1994, tại Thành phố Huế. 

d. Ngày 18/12/1994, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 42. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III, đồng chí 

nào đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội? 

a. Đồng chí Phạm Ngọc Thạnh. 

b. Đồng chí Lê Quang Vịnh. 

c. Đồng chí Hà Quang Dự. 

d. Đồng chí Trương Thị Mai. 

Câu 43. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III, Đại hội đã 

hết sức phấn khởi lắng nghe bài phát biểu Huấn thị của đồng chí Tổng Bí thư Trung 

ương Đảng lúc bấy giờ, đó là đồng chí nào? 

a. Đồng chí Lê Duẩn. 

b. Đồng chí Đỗ Mười. 

c. Đồng chí Võ Văn Kiệt. 

d. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. 

Câu 44. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III được triệu tập 

đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ bao nhiêu của Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam anh hùng? 

a. 30 năm. 

b. 40 năm. 

c. 50 năm. 

d. 60 năm 

Câu 45.  Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III đã nghiêm túc 

rút ra bao nhiêu bài học quý báu? 

a. 3 

b. 4 

c. 5 

d. 6 

Câu 46. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III đã đề xuất và 

quyết định bao nhiêu chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới này? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 

Câu 47. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III đã hiệp thương 

chọn cử bao nhiêu đồng chí vào Ủy ban Trung ương Hội? Đồng chí nào làm Chủ 

tịch Hội 
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a. 110, đồng chí Hồ Đức Việt. 

b. 110, đồng chí Trần Bạch Đằng. 

c. 110, đồng chí Huỳnh Tấn Mẫm. 

d. 110, đồng chí Trương Thị Mai. 

Câu 48. Đến cuối năm 1996, do yêu cầu nhiệm vụ, Đảng đã điều động đồng chí Hồ 

Đức Việt sang công tác khác. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội đã họp và thống 

nhất hiệp thương cử đồng chí Trương Thị Mai – PCT Hội lên làm Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam vào thời gian nào? 

a. Tháng 1/1998. 

b. Tháng 2/1998. 

c. Tháng 3/1998. 

d. Tháng 4/1998. 

Câu 49. Trung ương Hội khóa III đã phát động bao nhiêu cuộc vận động trong 

phạm vi cả nước. 

a. 1 Cuộc vận động, đó là: “Tiết kiệm – Tích lũy” 

b. 1 Cuộc vận động, đó là: “Xây dựng nông thôn mới” 

c. 2 Cuộc vận động, đó là: “Tiết kiệm – Tích lũy” và “Xây dựng nông 

thôn mới”. 

d. Tất cả các ý trên đều sai. 

Câu 50. Thiết thực thực hiện phong trào “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong 

thanh niên, học sinh, sinh viên của Hội sinh viên Việt Nam phát động. Chàng hiệp 

sĩ trên mạng Internet Nguyễn Tử Quảng – Một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam 

năm 1998 được tuyên dương, khi đó anh bao nhiêu tuổi? 

a. 21 tuổi. 

b. 22 tuổi. 

c. 23 tuổi.  

d. 24 tuổi. 

Câu 51. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IV được tổ chức 

vào thời gian nào? Tại đâu? 

a. Từ ngày 13 - 15/01/2000, tại Quảng trường Ba Đình - Thủ đô Hà Nội. 

b. Từ ngày 13 - 15/01/2000, tại Hải Phòng. 

c. Từ ngày 13 - 15/01/2000, tại Thành phố Huế. 

d. Từ ngày 13 - 15/01/2000, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Câu 52. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ III, đồng chí 

nào đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. 

a. Đồng chí Hồ Đức Việt 

b. Đồng chí Lê Quang Vịnh. 

c. Đồng chí Hà Quang Dự. 

d. Đồng chí Trương Thị Mai. 
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Câu 53. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IV, đồng chí 

Trần Đức Lương thay mặt cho Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng 

mấy cho Hội LHTN Việt Nam? 

a. Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

b. Huân chương Độc lập hạng Nhì. 

c. Huân chương Độc lập hạng Ba. 

d. Cả 3 Huân chương trên. 

Câu 54. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IV, đã được 

các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ các tổ chức và nhân 

dân đến dự. Đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu dành những tình 

cảm thân thương và trách nhiệm với tuổi trẻ thanh niên Việt Nam, đó là đồng chí 

nào? 

a. Đồng chí Đỗ Mười. 

b. Đồng chí Lê Khả Phiêu. 

c. Đồng chí Võ Văn Kiệt. 

d. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. 

Câu 55. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IV đã hiệp thương 

chọn cử bao nhiêu đồng chí vào Ủy ban Trung ương Hội? Đồng chí nào làm Chủ 

tịch Hội 

a. 120, đồng chí Hồ Đức Việt. 

b. 120, đồng chí Trương Thị Mai. 

c. 120, đồng chí Huỳnh Tấn Mẫn. 

d. 120, đồng chí Trần Bạch Đằng. 

Câu 56. Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc 

lần thứ IV, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và 

không mệt mỏi của thanh niên thế giới và 1 tổ chức đã cùng với Thanh niên Việt 

Nam trong sự nghiêp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất 

nước trong ba phần tư thế kỷ. Đó là tổ chức nào? 

a. Unessco. 

b. Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới. 

c. Đảng Cộng Sản Pháp. 

d. Đảng cộng Sản Cuba. 

Câu 57. Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào đầu 

năm 2000 và cũng là thời điểm được Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định lấy năm 

2000 là: 

a. "Năm thanh niên". 

b. "Năm an toàn giao thông". 

c. Các đáp án a, b đều sai. 

d. Các đáp án a, b đều đúng. 

Câu 58. Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV đã thống nhất thông qua 

khẩu hiệu hành động của Thanh niên Việt Nam: 
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a. "Thanh niên Việt Nam – Xung kích, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – Lập 

thân, kiến quốc". 

b. "Thanh niên Việt Nam – Tài năng, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – Lập 

thân, kiến quốc". 

c. "Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – 

Lập thân, kiến quốc". 

d. "Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – Lập 

nghiệp, kiến quốc". 

Câu 59. Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV đã quyết định 

triển khai trong các cấp bộ Hội mấy cuộc vận động? 

a. 3 cuộc vận động. 

b. 4 cuộc vận động. 

c. 5 cuộc vận động. 

d. 6 cuộc vận động. 

Câu 60. Tại Hội nghị tổng kết công công tác Hội năm 2002, chị Trương Thị 

Mai được Đảng, Nhà nước phân công nhiệm vụ mới. Ai được Hội nghị hiệp thương 

giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam? 

a. Anh Hoàng Bình Quân. 

b. Anh Đinh Quế Hải. 

c. Anh Trần Đắc Lợi. 

d. Anh Nông Quốc Tuấn. 

Câu 61. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ V được tổ chức 

vào thời gian nào? Tại đâu? 

a. Từ ngày 25 - 27/02/2005, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

b. Từ ngày 25 - 27/02/2005, tại Hải Phòng. 

c. Từ ngày 25 - 27/02/2005, tại Thành phố Huế. 

d. Từ ngày 25 - 27/02/2005, tại Thủ đô Hà Nội. 
Câu 62. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ V, đã được 

các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, chính phủ các tổ chức và nhân 

dân đến dự. Đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu đánh giá cao và 

khẳng định sự đóng góp to lớn của các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là đồng chí nào? 

a. Đồng chí Đổ Mười. 

b. Đồng chí Lê Khả Phiêu. 

c. Đồng chí Nông Đức Mạnh. 

d. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. 

 

Câu 63. Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã thống nhất thông qua 

khẩu hiệu hành động của Thanh niên Việt Nam: 

a. "Thanh niên Việt Nam – Xung kích, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – Lập 

thân, kiến quốc". 
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b. "Thanh niên Việt Nam – Tài năng, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – Lập 

thân, kiến quốc". 

c. "Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, sáng tạo – Tình nguyện vì dân – Lập 

thân, kiến quốc". 

d. "Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, sáng tạo – Thi đua, tình nguyện – 

Lập nghiệp, kiến quốc". 

Câu 64. Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã quyết định triển 

khai trong các cấp Hội mấy cuộc vận động? 

a. 2 cuộc vận động. 

b. 3 cuộc vận động. 

c. 4 cuộc vận động. 

d. 5 cuộc vận động. 

Câu 65. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ V đã hiệp 

thương chọn cử bao nhiêu đồng chí vào Ủy ban Trung ương Hội? Đồng chí nào 

làm Chủ tịch Hội? 

a. 135, đồng chí Hồ Đức Việt. 

b. 135, đồng chí Trương Thị Mai. 

c. 135, đồng chí Nông Quốc Tuấn. 

d. 135, đồng chí Trần Bạch Đằng. 

Câu 66. Kế hoạch số 234/KH-TWH, ngày 09/11/2005 của TW Hội LHTN 

Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: 

a. "Nghĩa tình biên cương Tổ quốc". 

b. "Thanh niên sống đẹp". 

c. "Vì đàn em thân yêu". 

d. "Sống, chiên đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". 

Câu 67. Nghị quyết số 25 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X 

ngày 25/7/2008 về: 

a. "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". 

b. "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 

c. "Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng". 

d. "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí ". 

Câu 68. Ngày 26/02/2008, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt 

Nam lần thứ 5 (Khóa V) đã bầu bổ sung đồng chí nào giữ chức vụ Chủ tịch Hội 

LHTN Việt Nam khóa V: 

a. Đồng chí Hồ Đức Việt. 

b. Đồng chí Trương Thị Mai. 

c. Đồng chí Nông Quốc Tuấn. 

d. Đồng chí Võ Văn Thưởng. 
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Câu 69. Ngày 14/02/2009, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần 

thứ III đã diễn ra tại Hà Nội với 647 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu ra BCH TW 

Hội sinh viên Việt Nam gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được BCH TW 

Hội sinh viên Việt Nam bầu giữ Chức vụ Chủ tịch Hội? 

a. 89, Võ Văn Thưởng. 

b. 89, Nguyễn Đắc Vinh. 

c. 89, Lâm Phương Thanh. 

d. 89, Nguyễn Phước Lộc. 

Câu 70. Từ năm 2005 – 2010, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội đã phát 

triển mối quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức thanh niên của 3 nước. 

a. Ấn Độ, Lào, Campuchia. 

b. Trung Quốc, Lào, Camphuchia. 

c. Nga, Lào, Campuchia. 

d. Nhật, Lào, Campuchia. 

Câu 71. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI được tổ 

chức vào thời gian nào? Tại đâu? 

a. Từ ngày 26 - 27/4/2010, tại Thủ đô Hà Nội. 
b. Từ ngày 26 - 27/4/2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

c. Từ ngày 26 - 27/4/2010, tại Hải Phòng. 

d. Từ ngày 26 - 27/4/2010, tại Thành phố Huế. 

Câu 72. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI, đã được 

các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức và nhân 

dân đến dự. Đồng chí Tổng Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu đánh giá cao vai 

trò của thanh niên cũng như những đóng góp to lớn của các tầng lớp thanh niên 

Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là đồng chí nào? 

a. Đồng chí Đỗ Mười. 

b. Đồng chí Lê Khả Phiêu. 

c. Đồng chí Nông Đức Mạnh. 

d. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. 

Câu 73. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI, 

đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Trung ương Đảng đã trao tăng Đại hội bức 

trướng với dòng chữ: 

a. "Thanh niên Việt Nam, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

b. "Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung 

kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

c. "Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

d. "Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích vì sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Câu 74. Khẩu hiệu hành động của Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ tới, là: 
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a. "Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc 

giàu mạnh và văn minh". 

b. "Thanh niên Việt Nam vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh". 

c. "Thanh niên Việt Nam xây hoài bảo lớn, vì Tổ quốc giàu mạnh và văn 

minh". 

d. "Thanh niên Việt Nam chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh". 

Câu 75. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI, đồng chí 

Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Trung ương Đảng đại diện cho Đảng, Nhà nước đã 

trao Kỷ niệm chương của Hội LHTN Việt Nam cho bao nhiêu gương mặt cá nhân 

tiêu biểu xuất sắc trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn 2005 - 2010? 

a. 10 

b. 15 

c. 20 

d. 25 

Câu 76. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI đã hiệp thương 

chọn cử bao nhiêu đồng chí vào Ủy ban Trung ương Hội? Đồng chí nào làm Chủ 

tịch Hội? 

a. 155, đồng chí Hồ Đức Việt. 

b. 155, đồng chí Trương Thị Mai. 

c. 155, đồng chí Nông Quốc Tuấn. 

d. 155, đồng chí Nguyễn Phước Lộc. 

Câu 77. Ngày 24/01/2013, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 7 khóa VI 

diễn ra tại Hà Nội, đồng chí nào được hiệp thương chọn cử giữ chức danh Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI thay anh Nguyễn Phước Lộc đã 

được điều động phân công nhiệm vụ mới tại Ban dân vận Trung ương. 

a. Nguyễn Quang Trường. 

b. Nguyễn Phi Long. 

c. Phan Văn Mãi. 

d. Nguyễn Đắc Vinh. 

Câu 78. Ngày 30/6/2014, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ 10 khóa 

VI diễn ra tại Hà Nội, đồng chí nào được hiệp thương chọn cử giữ chức danh Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI thay anh Phan Văn Mãi đã 

được điều động về Tỉnh ủy Bến Tre tham gia BCH, BTV và giữ chức danh Phó Bí 

thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2010 – 2015. 

a. Nguyễn Quang Trường. 

b. Nguyễn Phi Long. 

c. Đặng Quốc Toàn. 

d. Nguyễn Đắc Vinh. 

Câu 79. Ngày 25/01/2010, anh Nguyễn Phước Lộc – PCT Thường trực Trung 

ương Hội đã ký ban hành Chương trình số: 20 CT/TWH triển khai Chương trình 

công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010, với chủ đề công tác năm: 
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a. "Hành trình nhân ái vì an sinh xã hội". 

b. "Thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì cộng đồng". 

c. "Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội". 

d. "Năm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội". 

Câu 80. Ngày 17/02/2014, anh Phan Văn Mãi – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã 

ký ban hành chương trình công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2014 với 

chủ đề công tác năm: 

a. "Hành trình nhân ái vì an sinh xã hội". 

b. "Thanh niên làm theo lời Bác, hành động vì cộng đồng". 

c. "Chung sức trẻ hành động vì an sinh xã hội". 

d. "Năm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội". 

 

Câu 81. Tiêu đề báo cáo của ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI tại 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII? 

a. Báo cáo của Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. 

b. Kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt 

Nam khóa VI. 

c. Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, tiếp tục mở rộng mặt trận 

đoàn kết tập hợp thanh niên vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu 

mạnh và văn minh. 

d. Báo cáo Công tác Hội và phong trào thanh niên khóa VI. 

Câu 82. Khẩu hiệu hành động của Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ 

VII có nội dung gì? 

a. Thanh niên Việt Nam – đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình 

nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

b. Thanh niên Việt Nam – đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

d. Thanh niên Việt Nam – đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Câu 83. Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 diễn ra 

vào ngày nào? 

a. Từ ngày 24 – 27/12/2015. 

b. Từ ngày 25 – 28/12/2015 

c. Từ ngày 27 – 29/12/2015 

d. Cả ba đáp án đều sai 

Câu 84. Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam hiện nay là ai? 

a. Nguyễn Đắc Vinh 
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b. Nguyễn Ngọc Lương 

c. Phan Văn Mãi 

d. Võ Văn Thưởng 

Câu 85. Điều lệ Hội LHTN Việt Nam hiện nay được ban hành khi nào? 

a. Ngày 10/10/2010 

b. Ngày 14/10/2010 

c. Ngày 27/12/2015 

d. Ngày 29/12/2015 

Câu 86. Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 

2019 có bao nhiêu ủy viên? 

a. 155 

b. 157 

c. 159 

d. 162 

Câu 87. Ban kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 

– 2019, có bao nhiêu ủy viên? 
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a. 06  

b. 07 

c. 09 

d. 10 

 

Câu 88. Nội dung chính của phong trào “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì? 

a. Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt. 

b. Sống trách nhiệm với bản than, gia đình và xã hội; tích cực xây dựng Hội 

LHTN Việt Nam vững mạnh. 

c. Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn 

sàng cống hiến cho quê hương, đất nước. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 89. Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên thi đua cống hiến 

hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì? 

a. Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã 

hội. 

b. Thanh niên tham gia phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

c. Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 90. Nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện mục tiêu, phương hướng công tác hội 

và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019? 

a. 03 cuộc vận động, 02 chương trình. 

b. 05 cuộc vận động, 02 chương trình. 

c. Phong trào “ Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng 

cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh 

niên. 

d. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

Câu 91:  Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sống có trách nhiệm 

hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì? 

a. Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng. 

b. Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc. 

c. Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 92. Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VII dựa trên điều lệ Hội LHTN Việt 

Nam khóa VI có sửa đổi: 
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a. Không sửa đổi 

b. 03 điều 

c. 03 điều, bỏ 1 điều 

d. 05 điều 

Câu 93. Phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 

2019 là: 

a. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Hội, tạo môi trường để thanh 

niên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân tốt. 

b. Tạo môi trường để thanh niên cống hiến thông qua triển khai hiệu quả các 

hoạt động, chương trình của Hội. 

c. Đa dạng hóa các mô hình và phương pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên theo 

hướng đáp ứng trình độ phát triển, sở thích, nguyện vọng và nhu cầu chính 

đáng. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 94. Chỉ tiêu về công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập 

hợp thanh niên đã được Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII thông 

qua là: 

a. Phát triển 2.000.000 hội viên mới. 

b. Phát triển Hội trong 3500 doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

c. 100% các tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng huấn luyện cấp tỉnh, 

thành phố. 

d. Tất cả các câu trên đều đúng. 

Câu 95. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Hội LHTN Việt Nam cần tập 

trung giải quyết những vấn đề gì trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu 

Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII? 

a. Tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi 

tầng lớp thanh niên, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động. 

b. Phối hợp với Đoàn làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên góp 

phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng 

và tự chủ. 

c. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó trọng tâm là nâng cao chất 

lượng hội viên. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 96. Những chương trình, phong trào nhằm vận động thanh niên thi đua rèn 

luyện nhiệm hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là gì? 

a. “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tỏa sáng nghị lực 

Việt”, “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”. 
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b. “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng”. 

c. “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, “Uống nước nhớ nguồn”. 

d. “Thanh niên khởi nghiệp”, “Sáng tạo vì khát vọng Việt”. 

Câu 97. Những giải pháp chính nhằm tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào “Tôi 

yêu Tổ quốc tôi” đến với thanh niên thiết thực, hiệu quả? 

a. Các cấp bộ Hội phát động và tuyên truyền, gương mẫu đi đầu thực hiện các 

nội dung của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

b. Tổ chức các buổi sinh hoạt Hội, diễn đàn, giải pháp phù hợp với các đối 

tượng thanh niên. 

c. Biên soạn, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các nội dung 

tuyên truyền về phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”. 

d. Tất cả đều đúng. 

98. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ ngày mấy đến ngày mấy? 

A. từ ngày 03 đến ngày 04/10/2022 

B. từ ngày 04 đến ngày 05/10/2022 

C. từ ngày 05 đến ngày 06/10/2022 

D. từ ngày 06 đến ngày 07/10/2022 

 

99. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại đâu? 

A. Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương 

B. Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương 

C. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương 

D. Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh Bình Dương 

100. Có bao nhiêu đại biểu chính thức tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027? 

A. 290 đại biểu  

B. 100 đại biểu 

C. 210 đại biểu 
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D. 320 đại biểu 

101. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ này là 

gì? 

A. “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển” 

B. “Tuổi trẻ Bình Dương khát vọng, sáng tạo, phát triển” 

C. “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, sáng tạo” 

D. “Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết, khát vọng, phát triển”. 

102. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 có bao nhiêu chỉ tiêu cơ bản? 

A. 10 chỉ tiêu 

B. 11 chỉ tiêu 

C. 12 chỉ tiêu 

D. 13 chỉ tiêu 

103. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 có bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp cơ 

bản trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ? 

A. 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản 

B. 7 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản 

C. 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản 

D. 9 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản 

104. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đoàn viên, thanh niên phấn đấu trồng 

mới bao nhiêu cây xanh? 

A. 1 triệu 

B. 2 triệu 

C. 3 triệu 

D. 4 triệu 
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105. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bình Dương khoá XI có bao nhiêu đồng chí? 

A. 9 đồng chí 

B. 22 đồng chí 

C. 32 đồng chí 

D. 41 đồng chí 

106. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bình Dương khoá XI có bao nhiêu đồng chí? 

A. 11 đồng chí 

B. 13 đồng chí 

C. 21đồng chí 

D. 32 đồng chí 

107. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Uỷ ban kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bình Dương khoá XI có bao nhiêu đồng chí? 

A. 6 đồng chí 

B. 9 đồng chí 

C. 11 đồng chí 

D. 16 đồng chí 

108. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn 

quốc lần thứ XII gồm bao nhiêu đồng chí? 

A. 22 đồng chí 

B. 23 đồng chí 

C. 13 đồng chí 
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D. 11 đồng chí 

109. Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương khoá XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là đồng chí 

nào sau đây? 

A. Đ/c Trần Thị Diễm Trinh 

B. Đ/c Trần Bảo Lâm 

C. Đ/c Nguyễn Thanh Thảo 

D. Đ/c Lê Tuấn Anh 

110. Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra bao nhiêu Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình 

Dương? 

A. 01 đồng chí 

B. 02 đồng chí 

C. 03 đồng chí 

D. 04 đồng chí 

111. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ vận động trao tặng bao nhiêu căn 

nhà Nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, căn phòng mơ ước cho thanh 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn? 

A. 80 

B. 100 

C. 200 

D. 400 

112. Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình 

Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, toàn tỉnh phấn đấu đạt bao nhiêu 

phần trăm đoàn viên xếp loại xuất sắc hàng năm? 

A. 70% 

B. 80% 

C. 90% 
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D.100% 

113. Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022 - 2027 được đề cập trong Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII 

là? 

A. Đoàn kết - Bản lĩnh - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển. 

B. Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo. 

C. Đoàn kết - Bản lĩnh - Xung kích - Tình nguyện - Sáng tạo. 

D. Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển. 

114. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước 

lần thứ XII đã đề ra bao nhiêu Đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022 - 2027? 

A. 5. 

B. 6. 

C. 7. 

D. 8. 

115. Đâu là một trong những chỉ tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2022 - 2027 

được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Bình Phước lần thứ XII? 

A. Đến năm 2027, 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao 

năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 60% thanh 

niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh 

toán điện tử. 

B. Đến năm 2027, 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao 

năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 70% thanh 

niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh 

toán điện tử. 

C. Đến năm 2027, 70% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao 

năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% thanh 

niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 60% thanh niên sử dụng tài khoản thanh 

toán điện tử. 

D. Đến năm 2027, 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng 

cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 50% 

thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 70% thanh niên sử dụng tài khoản 

thanh toán điện tử. 
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116.  Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành khóa XII được bầu tại Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022 -2027 là bao nhiêu 

ủy viên? 

A. 34. 

B. 35. 

C. 36. 

D. 37. 

117. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra khi nào? 

A. Từ 10/10 đến ngày 11/10 /2022. 

B. Từ 11/10 đến ngày 12/10 /2022. 

C. Từ 12/10 đến ngày 13/10/2022. 

D. Từ 13/10 đến ngày 14/10/2022. 

118. Số lượng đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

được bầu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần 

thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 là bao nhiêu? 

A. 11 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. 

B. 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. 

C. 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. 

D. 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết. 

119. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước 

lần thứ XII xác định tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tỷ lệ 

đoàn kết tập hợp thanh niên đạt bao nhiêu phần trăm? 

A. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 50% và tỷ lệ đoàn kết 

tập hợp thanh niên đạt 68%. 

B. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 50% và tỷ lệ đoàn kết 

tập hợp thanh niên đạt 80%. 

C. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 60% và tỷ lệ đoàn kết 

tập hợp thanh niên đạt 68%. 

D. Tỷ lệ đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 60% và tỷ lệ đoàn kết 

tập hợp thanh niên đạt 80%. 
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120.  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 tổ chức bao nhiêu diễn đàn đối thoại: 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

121.  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước 

lần thứ XII xác định chỉ tiêu về hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh 

niên như thế nào? 

A. Hỗ trợ 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 

B. Hỗ trợ 40 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 

C. Hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 

D. Hỗ trợ 60 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 

122.  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước 

lần thứ XII xác định chỉ tiêu về tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 

thanh niên như thế nào? 

A. Tư vấn hướng nghiệp cho 100.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc 

làm cho 20.000 thanh niên. 

B. Tư vấn hướng nghiệp cho 120.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc 

làm cho 20.000 thanh niên. 

C. Tư vấn hướng nghiệp cho 100.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc 

làm cho 25.000 thanh niên. 

D. Tư vấn hướng nghiệp cho 120.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc 

làm cho 25.000 thanh niên. 

123. Khẩu hiệu của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là? 

a. Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo. 

b. Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo. 

c. Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo. 

d. Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo. 

124. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 

bao nhiêu người? 

a. 255 người 
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b. 155 người 

c. 144 người 

d. 158 người 

125. Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII hiện nay là 

ai? 

a. Đồng chí Bùi Quang Huy 

b. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm 

c. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương 

d. Đồng chí Nguyễn Minh Triết 

126. Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII hiện nay có mấy 

người? 

a. 05 người 

b. 06 người 

c. 05 người 

d. 07 người 

127. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong thời gian nào? 

a. Từ ngày 14/12/2022 đến ngày 16/12/2022 

b. Từ ngày 04/12/2022 đến ngày 06/12/2022 

c. Từ ngày 24/12/2022 đến ngày 26/12/2022 

d. Từ ngày 04/11/2022 đến ngày 06/11/2022 

128. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 có bao nhiêu đại biểu chính thức? 

a. 1.000 đại biểu 

b. 950 đại biểu 

c. 980 đại biểu 

d. 1.500 đại biểu 
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129. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu nhiệm vụ đột phá? 

a. 05 nhiệm vụ đột phá 

b. 07 nhiệm vụ đột phá 

c. 06 nhiệm vụ đột phá 

d. 03 nhiệm vụ đột phá 

130. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm? 

a. 10 nhiệm vụ trọng tâm 

b. 12 nhiệm vụ trọng tâm 

c. 15 nhiệm vụ trọng tâm 

d. 14. nhiệm vụ trọng tâm 

131. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu phong trào? 

a. 3 phong trào 

b. 4 phong trào 

c. 5 phong trào 

d. 6 phong trào 

132. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu chương trình? 

a. 3 phong trào 

b. 4 phong trào 

c. 5 phong trào 

d. 6 phong trào 

133. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết Đại hội Đại biểu 

toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là? 
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a. 80% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 

b. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, 

tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 

c. 80% cán bộ đoàn, đoàn viên, 100% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 

d. 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 100% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 

134. Đâu là giải pháp đoàn kết tập hợp thanh niên thực hiện nghị quyết đại 

hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12.? 

a. Hoàn thiện và triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ công 

tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đồng bộ dữ liệu số về 

tổ chức đoàn và cán bộ Đoàn. Trung ương Đoàn ban hành sách điện tử hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên. 

b. Ban hành Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 

2023 - 2027. Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn 

viên; xếp loại tổ chức đoàn và đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027. Hằng năm hướng 

dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Phấn đấu 50% đoàn 

viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. 

c. Vận động thành lập mới các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước tại những địa bàn đủ 

điều kiện, phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới được từ 1-2 tổ chức Đoàn, Hội 

ngoài nước. Chủ động tăng cường tiếp xúc với các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức 

phi chính phủ, đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam, các cơ 

quan hợp tác quốc tế, văn hóa, giáo dục của các nước, các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài để hỗ trợ triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.  

d. Nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh 

viên Việt Nam phù hợp với tình hình mới. 

135. Có bao nhiêu đề án trọng điểm được đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 

thông qua? 
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a. 10 đề án 

b. 12 đề án 

c. 15 đề án 

d. 13 đề án 

 

 

 


