
BQ CAU HOt 

Thi trñc nghim Hi thi tim hiêu 

Ngh quyt f)ii hi dii biêu Bang b Quãn I tan thtr XII, 

Ngh quyêt Di hi di biêu Bang b Th?inh phô Ho ChI Mmli liIn tlit'i XI, 
nhim k' 2020-2025 

Câu I: Bai hi D*i bi&i Bang b Thành phô Ho ChI Minh tan thu XI, 
nhim k5' 2020 - 2025 diên ra tir ngày nào dn ngày tháng näm nao? 

a. 13/10 nãm 2020 dn ngày 18/10 nãrn 2020 

b. 14/10 näm 2020 dn ngày 18/10 nãm 2020 

c. 13/10 narn 2020 dn ngày 17/10 näm 2020 

d. 14/10 nãrn 2020 dn ngày 17/10 nàm 2020. 
• • • • S Cau 2: Chu de Bai hQI Bai bieu Bang bç Thanh pho Ho Clii Mmli Ian 

thu XI, nhim k' 2020 - 2025 là gI? 

a. Nâng cao trách nhim nêu gisang và näng 1c lãnh dao  cüa Dãng b, 
ximg dáng vri niêm tin cüa Nhân dan; phát buy truyén thông doàn kêt, näng 
dng, sang tao,  nghia tInh; huy dng hiu qua rni nguôn hrc, day manh  1rng 
ding khoa h9c - cong ngh, tn diing than ca cách mng cOng nghip Ian thu tx 
và tang cithng hi nhp quôc tê; dam bào quôc phông - an ninh; phát triên 
nhanh, ben vQng, vi cã ntthc, cüng cá nranc, vi hanb  phñc cüa Nhân dan. 

b. Nâng cao trách nhirn néu gu0ng và nãng lirc lanh dao  cüa Dãng b, 
xirng dáng vâi niêm tin cüa Nhân dan; phát buy truyên thông doàn kêt, nAng 
dng, sang tao,  nghia tinh; buy dng hiu qua mci nguôn hrc, day mnh crng 
diing khoa hc - cong ngh, tn ding thani ca cách mng cOng nghip lan thu ti.r 
và tang cu&ng hi nhp quôc tê; dam báo quOc phông - an ninh. 

c. Nâng cao trách nhim nêu guang và näng hrc lAnh dao  cüa Dãng b, 
xl'rng dáng vói niêm tin cUa Nhân dan; phát huy truyên thông doân két, nàng 
dng, sang t?o,  nghia tInh; tn ding th&i ca each mng cOng nghip tan thtr tu 
và tang cranng hi nhp quôc tê; dam bâo quOc phông - an ninh; phát triên 
nhanh, ben viThg, vi cä rnthc, cüng ca rnthc, vi hanh  phñc cüa Nhãn dan. 

d. Nâng cao trách nhim nêu gi.niing Va nang 1irc lãnh do cüa Dáng b, 
xCrng dáng vài niêm tin cüa Nhân dan; huy dng hiu qua m9i nguôn krc, day 
manh ung diing khoa hçc - cong ngh, tn ding th&i cacách rnng cong nghip 
Ian thu tix vâ tang c.r&ng hi nhp quOc té; dam báo quôc phông - an ninh; phát 
triên nhanh, ben vung, vi cã nithc, cüng Ca nuóc, vi hnh phüc cUa Nbân dan. 
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Cãu 3: Thirc hin Nghj quyêtDai hi (ti biu Bang b thành ph Jn 
thu X, Bang b Thinh ph6 dã hoàn thanh bao nhiêu clii tiêu Ngh quyêt dé 
ra? 

a. 1 1 /1 3 

b. 12/13 

c. 11/14 

d. 12/14. 

Cãu 4: Trong cãc clii tiCu Ngh quêt Dii hi di biêu Bang b thành 
ph ln thu X dã hoi ii than Ii, có bao n hiu clii tiêu hoàn thãnh vuVt  k 
hoch d ra? 

a. 4 chi tiéu 

b.3chitiêu 

c. 5 chi tiêu 

d. 2 chi tiêu 
A •A * A Cau 5: Trong nhiçm ky 2015 - 2020, tong san pham (GRDP) tren da 

bàn thành ph giai dojin 2016 - 2019 tang bInh quân bao nhiêu %, uóc giai 
don 2016 - 2020 bInh quail bao nhiêu %? 

a. Giai don 2016 - 2019 tang bInh quñn 7.72%, uâc giai doan 2016 - 
2020 tang bInh quân 6,41%. 

b. Giai don 2016 - 2019 tang blnh quãn 7%, .r&c giai doan 2016 - 2020 
tang blnh quân 6,41%. 

c. Giai do?n 2016 - 2019 tang bInh quIn 7,72%, ithc giai doin 2016 - 
2020 tang bInh quân 6%. 

d. Giai don 2016 - 2019 tang bInh quân 7,7%, ithc giai don 2016 - 2020 
tang bInh quân 6,4%. 

Cãu 6: Trong nhim k5' 2015 — 2020, tI trQng kinh t tliinh ph dóng 
gop bao nhiêu % kinh t cã ntroc? 

a. 22% 

b. 23% 

c. Trén 22,2% 

d. Trên 23%. 

Cii 7: Trong nhim kS'  2015 - 2020, kim ng4ch xuãt nhp khIu chim 
bao nhiêu % GRDP thành ph? 

a. Chim 150% GRDP thành ph 

b. Chim 147% GRDP thành ph 
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c. Chim 148% GRDP thành ph 

d. Chirn 145% GRDP thành ph& 

Cãu 8: Trong nhim k' 2015 - 2020, tong giá tr xut kIiiu 4 nãm cüa 
Khu Cong ngh cao thành ph dt bao nhiêu t USD, u'óc nni 2020 dt bao 
nhiêutj'USD? 

a. Dat 46,36 t' USD, .róc närn 2020 là 17 t' USD 

b. Dt 46 t5' USD, uàc nám 2020 là 17,2 t' USD 

c. Dat 46,36 t? USD, ithc narn 2020 là 17,24 t' USD 

d. Dat 46 t USD, trâc närn 2020 là 17,24 t' USD. 

Câu 9: Den cuôi nãm 2020, Thnh pi H ChI Minh có bao nhiêu xã 
trên 56 xa duoc cong nhãn co ban dat chuãn nông thôn inó'i giai doan nâng 
chat? 

a. Co 55/56 xA 

b. Co 56/56 xâ 

c. Co 54/56 xã 

d. Co 53/56 xã. 

Cãu 10: Din tIch bInh quãn nhà ö toàn thành ph6  da tang ten bao 
nhiêu m2 vào näm 2020? 

a. 20 rn2/nguxi 

b. 20,1 rn2/nguäi 

c. 20,4 rn2/ngui 

d. 20,42 rn2/nguäi. 

Cãu 11: Trong nhitn k' 2015 - 2020, ti I lao dng qua dào to cüa 
thành phô chim hao nhiCu %? 

a. 85,2% 

b. 84,2% 

c. 83,2% 

d. 84%. 

Cãu 12: Trong nhim ky 2015 - 2020, nãng suãt lao dng cüa thanh 
ph cao gp bao nhiêu ln nãng suãt lao dng cã nuóc? 

a. 2 lan 

b. 2,6 1n 

c. 2,4 ln 

d. 2,5 lAn. 
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Cu 13: Chi tiêu thu ngãn sách nhà 11u&c cüa thành phô trong giai 
domn 2016 - 2019 dit bao nhiêu %, tróc giai doin 2016 - 2020 dt bao nhiêti 
% so vó.i dy toán? 

a. Giai doan 2016 - 2019 dt 101,96%, uâc giai don 2016 - 2020 dit 
99,4% 

b. Giai doan 2016-2019 dat  101 %, i.rOc giai don 2016-2020 dat 99,4% 

c. Giai doan 2016-2019 dt 10 1,96%, uâc giai doan 2016 -2020 dat 99% 

d. Giai doan 2016 - 2019 dat  100,96%, uc giai doan 2016 - 2020 dat 
99%. 

Câu 14: Trong 2 nãm 2019 - 2020, thành phô dã day minh hot dng 
P A A • A S A A A • hqp tac lien ket phat trien, tang ctro'ng hot d9ng ket noi giao thong voi tjnh 

nào? 

a. Ba Rja - Vüng Tàu 

b.LongAn 

c. Dng Nai 

d.TâyNinh. 

Cãu 15: T l that nghip do th näm 2019 chiêm bao nhiêu %? 

a. 3,6% 

b. 3,7% 

c. 3,5% 

d. 3,4%. 

Can 16: Dn näm 2019, thành phô dã dt bao nhiêu gitr&ng bênh trên 
vin dan? 

a. 42 giir&ng bnh/van dan 

b. 43 gkthng bnWvan dan 

c. 44 giithng bnh1van dan 

d. 45 giithng bnh/van dan. 

Câu 17: Dn nAm 2019. thiinh pho dii dit bao nhiêu bác si trên 'an 
dan? 

a. 22 bác si/van dan 

b. 20 bác si/van dan 

c. 21 bác si/van dan 

d. 23 bác si/van dan. 

Câu 18: Mo hInh thI cliêni Ban q uin I' An tom th trc pha n duoc 
thii nh !p trên Co.  S& sap nhiip Co.  (juan chuvên mon tü 3 don vi niio? 
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a. STi Nông nghip Va Phát triên nông thôn, Sä Cong Thucing vã S Y tê 
thành phô 

b. Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn, So Cong Thuorng và SO Du 
!jch thânh phô 

c. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn, SO Du ljch và SO Y tê thành 
phô 

d. SO Du ljch, SO Cong Thrcing vã SO Y tê thành phô. 

Câu 19: Khu do thj sang to thong tác cao phIa Bong ThnIi phô ho 
ChI Minh gôm nhüng qun nào? 

a. Quân 2, Qun 9 và qun Bmnh Thanh 

b. Qun 2, Qun 9 và qun Nhà Be 

c. Qun 2, Qun 9 và qun Thu Dtrc 

d. Qun 1, Qun 2 và qun 9. 

Câu 20: B dna van hóa dcc dn dông dão nhân dan, dáp üng ,nhu 
call ngày càng cao cüa bin dc, tLrng bu*c thIch ung tt hon vri co' ché th 
truông, Thành ph6 dã có mô hInh nào ni bit? 

a. "DrOng sách thành ph H ChI Minh" ti duOng Nguyn Van BInh, 
Quân 1 

b. "L hi di.ràrng sách Tt" dã 1ng ghép trin khai hot dng trin lam, 
giOi thiu sách, tça darn giao hxu tác giá, tác phâm 

c. Ca 2 phung an trên du dung. 

Câu 21: Näm 2019, t5 I gia dInh dit chuãn gia dInh van hóa ö Thành 
ph H ChI Minh dt bao nhiêu %? 

a. 83,6% 

b. 95% 

c. 92,6% 

d. 93,6%. 

Cãu 22: Nàm 2019, t5' I ngtiô'i tp 1uyn TDTT thirô'ng xuyên & 
Thành ph Ho ChI Minh dit bao nhiêu %? 

a. 40% 

b. 32,48% 

c. 35% 

d. 33%. 

Cãu 23: Thành phO dii hoàn thành mtic tiêu co' ban không con h 
nghèo theo chi tiêu Ngh quyêt Di hi Bang b fhnh phô In thá' X v 
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"Giãm ty l h nghèo theo chun chuong trInh "Giãm nghèo bn v&ng" giai 
don 2016 - 2020 bmnh qun 1%/nãm" vào näm nào? 

a. Närn 2017 

b. Näm 2018 

c.Näm 2019 

d. Näm 2020 

Câu 24: Dn tháng 9 nm 2020, dä có bao nhiêu phirO'ng, xa, thi trn 
tren 322 phu'O'ng, xã, thj trin (iIrçc cong nhn là "sch, không xã rác ra 
cluong và kênh rch"? 

a. Co 319/322 phuàrng, xa, th trn duxic cong nhn là "sch, không xâ rae 
ra du'Ong và kênh r?ch" 

b. Co 3 17/322 phu'&ng, xä, thj trn dLrqc cong nhn là "sch, không xã rác 
ra dithng và kênh rch" 

c. Co 318/322 phxng, xâ, th trân d.rçc cong nhn là "sch, không xã rae 
ra duäng và kênh rch" 

d. Co có 316/322 phuvng, xã, thj trn di.rçic cong nhn là "s?ch, không x 
rác ra di.r&ng và kênh rch". 

A S I S P A Cau 25: Tir 2016 den narn 2019, toan Dang b9 thanh pho to chuc 
tuyên duo'ng bao nhiêu guong din hInh cp thành ph; cp qun, huyn và 
dãng üy cap trên co so'? 

a. 1.593 gtring din hInh dtp thành phô; 16.000 glrong cap qun, huyn 
và dãng üy cap trén co sâ 

b. 1.600 gu'ang din hlnh cp thành ph6; 16.193 grng cap qun, huyn 
và dãng üy cap trén ca s& 

c. 1.593 guo'ng din hInh cp thành ph& 16.193 giio'ng cAp qun, huyn 
và dãng üy cap trên c sä 

d. 1.693 grng ctiên hInh cAp thành ph 16.193 guang cAp qun, huyn 
và clang üy cap trén ca sâ. 

C1LI 26: Trong nhim ks', Bang b thnh plio da tf) trung xây dtrng, 
nâng cao chat luqng di ngü can b thông qua thtic hin cic chuong trInh 
dào ttlo  nào cüa thành ph? 

a. Chuorng trInh dào tio thac si, tin si 

b. Chixcing trinh dào tao  nguôn quyhoch can b lânh dao,  quán 1 tré tuôi 

c. Chuang trmnh dão tao  ngun quy hoach can b länh do, quãn 1' xuAt 
than ttr cOng nhân 

d. Ca 3 câu trên dêu dung. 
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Câu 27: Trong nhim ks', Bang b thành phô dã kiêm tra khi có diu 
hiçu vi phni (Ioi vói bao nhiêu to chác (tang và dãng viên? 

a. I .788 to chüc dâng Va 2.750 dáng viên 

b. 1.698 tO chirc dáng và 2.750 dáng viên 

c. 1.688 t chirc dáng và 2.750 dãng vien 

d. 1.688 th chirc dãng và 2.850 dâng viên 

Cau 28: Trong nhim k5', Bang b thành ph dä xem xét, thi hành k5' 
Iut dôi vol bao nhiêu to chfrc dãng và dãng vien? 

a. 40 t chüc dãng và 2.08 1 dáng viên 

b. 45 t chirc dãng vâ 2.08 1 dâng viên 

c. 46 to chi:rc dãng và 2.080 dãng viên 

d. 44 to chüc dáng và 2.850 dáng viên 

Câu 29: Trong giai doin tü' nãm 2015 dn 2019, Lien doàn Lao dng 
thành ph dã két np bao nhiêu doàn viên cong doàn vã thành Jp mói bao 
nhiêu cong doàn co sO'? 

a. Kt np 618.766 doàn viên cong doàn và thành ltp mâi 9.390 cOng 
doàn c sâ 

b. K& np trên 620.000 doàn viên cOng doàn và thành 1.p mài 9.3 90 cong 
doàn Co si 

c. Két nap 618.000 doàn viên cong doàn và thnh Ip mâi 9.390 cOng 
dOan CO SO 

d. Kt nap 618.766 doãn viên cong doàn và thành lap mâi 9.000 cOng 
doàn Ca sâ. 

Câu 30: Trong giai aon tü nãm 2015 (ten 2019, Lien (bàn Lao (long 
thành phô cia kêt np bao nhiêu dãng viên mói? 

a. Kt np 13.500 dâng viên mâi 

b. K& np 13.469 dãng viên imii 

c. Kt np 13.400 dáng viên mài 

d. Kt np 13.000 dãng viên mcci 

Cãu 31: Trong giai don tü' nám 2015 dn 2019, Chu'o'ng trInh "Tam 
ye nghia tmnh" cOa Lien doàn Lao dng thành ph cia trao tng bao nhiêu ye 
xe, tr! giá bao nhiêu t &Ing? 

a. Trao tang 253.000 Vé Xe, trj giá 176,141 t' dng 

b. Trao tang 253 .500 ye Xe, trj giá 176,141 t dng 

c. Trao tng 253.4 19 ye Xe, trj giá 176 t dng 
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d. Trao tng 253.4 19 ye Xe, trj giá 176,141 t' dng. 

Cãu 32: Trong giai doin tü. nãm 2015 dn 2019, Chu'o'ng trinh "Mái 
am cong 6oàn" cüa Lien doãn Lao dng thành ph dã to chuc trao tng bao 
nhiêu can nhà cho các gia dInh cOng nhãn, lao dng có hoàn cãnh khó khän 
vói kinh phi h trq bao nhiêu t dông?. 

a. Trao tang 390 cAn nhà vài kinh phi h trq 24,968 t dng 

b. Trao tng 392 cAn nhà v&i kinh phi h trq 24,968 tS'  dng 

c. Trao tng 400 cAn nh vi kinh phi h trq 24,968 t dng 

d. Trao tng 392 cAn nhà vJi kinh phi h trçi 24 t dng. 
A h • •A A s A Cau 33: Ngh quyet Bai h91 du bien Bang b9 Thanh pho Ho Chi 

Minh ln thfr XI nhiêm kr 2020 - 2025 dã dé ra miic tiêu tng quát gl? 

a. TAng cthng xay drng Dãng b và h thng chInh trj trong s?ch,  v&ng 
ninh, xirng dáng vói niêrn tin cüa nhân dan; phát huy truyên thông doàn két, 
nAng dng, sang tao, nghia tInh, huy dng hiu quA mi nguôn hic  và tn diving 
th&i co cuc cách mang  cong nghip lan thtr tu; nâng cao hiu ltrc, hiii quA 
quAn 1 nhà nuàc, giCrvcrng on djnh chInh trj - xA hi, dArn bAo quôc phông - an 
ninh; không ngrng dOi rnâi, sang tao,  nAng cao nãng suât lao dng, nAng hrc 
cinh tranh; xay dirng thành phô thông rninh, phát triên nhanh, ben v&ng, gi& 
vng vai trô dâu tàu kinh tê cüa CA nithc; day manh  phAt triên van hóa, tiên b, 
cong bang xA hi, nâng cao phüc lqi xA hi, xây dirng gia dInh hanh  phCic; vi cã 
nithc, ciing cA rnxâc, vi hanh  phüc cüa nhân dan, thành phô là trung tarn ye kinh 
t, tài chInh, thixang rnai, khoa h9c - cong ngh và van hóa cüa khu virc Dông 
NamA. 

b. Tang c.rng xay dçrng DAng b và h thng chInh trj trong sach,  vc1ng 
manh, xtrng dAng vâi niêrn tin cüa nhân dan; phát buy truyên thông doAn kêt, 
nAng dng, sang tao,  nghia tInh, huy dng hiu quA mci nguôn 1irc và tn diving 
thai co cuc cách rnng cong nghip Ian thir tu; nâng cao hiu lirc, hiu quA 
quân l nba nithc, gi vUng on djnh chInh trj - xA hi, dAm bAo quôc phông - an 
ninh. 

c. Tang cuäng xay drng DAng b yà h thông chInh trj trong sch, vCing 
manh, thng dáng vai niêrn tin cüa nhân dan; phát huy truyén thông doAn kêt, 
nAng dng, sang tao,  nghTa tInh, buy dng hiu quA rni nguôn hjc vA tn dung 
thai c cuc each mng cOng nghip Ian th tis; nâng cao hiu lirc, hiu quA 
quAn l nhà nuóc, gilt v&ng on djnh chInh trj - xA hi, dArn bAo quôc phông - an 
ninh; không ng1rng dôi mài, sang tao,  nAng cao nAngsuAt lao dng, nAng lirc 
cnh tranh; xay drng thAnh phô thông minh, phAt triên nhanh, ben vtng, gilt 
vltng vai trô dâu tàu kinb té cüa cA nuâc. 

d. Tang ct.rang xây d%rng DAng b và h thng chInh trj trong sach,  vltng 
manh, xcrng dáng vâi niêrn tin cüa Nhân dan; gilt vltng on djnh chInh trj - xã 
hi, dArn bAo quOc phông - an ninh; không nglrng dôi m&i, sAng tao,  nâng cao 
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nãng suât lao dng, näng hrc cnh tranh; xây drng thành phÔ thông rninh, phát 
trién nhanh, ben viThg, gi v€rng vai trô dâu tàu kinh tê ca câ nu'óc; day mnh 
phát triên van hóa, tiên b, cong bang xä hi, nâng cao phüc igi xâ hi, xây dirng 
giadInh hnh phic; vi câ nxâc, càng ca nithc, vi hnh phüc cia nhân dan, thành 
phô là trung tam ye kinh tê, tài chInh, thrnng mai,  khoa hçc - cong ngh và van 
hóa cüa khu v1rc Dông Narn A. 

Câu 34: Ngh quyt Di hi di biêu Bang b Thành ph Ho ChI 
A . - A A A A  9 Minh Ian thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 da de ra may muc tieu cy the. 

a. Co 2 muc tiêu cu th 

b. Co 3 myc tiêu c th 

c. Co 4 myc tiêu cu th 

d. CO 1 myc tiêu cy th 

Cãu 35: Ngh quyt Bi hi di biêu Bang b ThnIi phô Ho ChI 
A . - A A MLnh tan thu XI nhiçrn ky 2020 - 2025 da de ra mIc tien ci•i the den nam 

2025 là gi? 

a. Là do thj thông minh, thành ph djch vy, cong nghip theo hithng hin 
dai, giQ vUng vai trO dau tàu kinh tê, dng hrc tang tnring cüa Wing kinh té 
tr9ng diem phIa Nam và câ nuàc, di dâu trong dôi rnài sángto, có chat lixçrng 
sOng tOt, van minh, hin dai,  nghia tInh. GRDP bInh quân dâu ngu&i dat  8.500 
USD. 

b. Là thành ph djch vii, cong nghip hin dai,  thành pli van hóa, dutàu 
ye kinh tê sO, xã hi so, GRDP bInh quân dâu nguäi khoáng 13.000 USD, là 
trung tam ye kinh tê, tãi chInh, thuong rnai,  khoa hc - cong ngh và van hóa 
ccia khu virc Dông Nam A. 

c. Là do thj thông rninh, thành ph dch vy, cong nghip theo hithng hin 
dai, giQ vrng vai trO dâu tàu kinh tê, dng hrc tang truOng cüa Wing kinh tê 
tr9ng diem phIa Narn và Ca nuàc, di dâu trong dôi mâi sángto, có chat krçing 
song tOt, van minh, hin dai,  nghTa tInh. GRDP blnh quân dâu ng.räi dat  9.000 
USD. 

d. Là do thj thông minh, thành ph djch vy, cOng nghip theo hthng hin 
dai, giQvung vai trO dâu tàu kinh té, dng hrc tang truâng cüa Virng kinh té 
trong diem phIa Nan-i và Ca nuâc, di dâu trong dOi mâi sang tao,  có chat krçing 
song tot, van minh, hin dai,  nghia tlnh. GRDP bInh quân dâu ngi.räi dat  8.500 - 
9.000 USD. 

Câu 36: Ngh quyt Bi hi di biêu Bang b Thinh ph HO ChI 
Minh In thó Xi nhiêm kr 2020 - 2025 dã d ra muc tiu cu the den nãm 
2030 là gI? 

a. Là thành phô djch vy, cOng nghip hin dai,  thành ph van hóa, du tàu 
ye kinh tê sO, xä hi so, GRDP bInh quân dâu nglläi khoâng 13.000 USD, là 
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trung tam v kinh t& tài chInh, thuong rnai, khoa hgc - cOng ngh và van hóa 
cüakhuvçrcDôngNamA 

b. Là thành ph djch vi, cong nghip hin dal,  thành ph van hóa, du tàu 
ye kinh té sO, xã hi so, GRDP bInh quân dâu ng.thi khoàng 15.000 USD, là 
trung tam ye kinh té, tài chInh, tht.rong mai,  khoa hoc - cOng ngh và van hóa 
cüa khu virc DOng Nam A 

c. La thành phô djch vi, cOng nghip hin dai,  thành phô van hóa, du tàu 
ye kinh tê sO, xâ hi so, GRDP bInh quân dâu nguYi khoáng 14.000 USD, là 
trung tam ye kinh té, tài chInh, thung mai,  khoa h9c - cong ngh và van boa 
cüa khu vçrc DOng Nam A 

d. Là thàrth ph dch vii, cOng nghip hin dai,  thành ph van hóa, du tàu 
ye kinh té sO, xã hi sO, GRDP bInh quãn dâu nguôi khoãng 16.000 USD, là 
trung tam ye kinh té, tãi chInh, thuong mai, khoa hçc - cOng ngh vã van hóa 
cüa khu vrc SOng Nam A. 

A . A• A * Cau 37: Ngh quyet Bi h9l (lii bieu Bang bç Thanh pho Ho Clii 
Minh IiIn thu XI nhiêm k' 2020 - 2025 dã d ra muc tiêu cu the tam iihmn 
den närn 2045 là gI? 

a. TrO thành trung tam v kinh tê, tài chInh cüa Châu A, phát trin bn 
vQng, có chat h.rçng cuc song cao, GRDP blnh quân dâu ngithi khoáng 37.000 
USD, là diem den hap dan toàn câu 

b. Ira thành trung tam v kinh t, tài chInh cüa Châu A, phát trin bn 
vQng, có chat hrçng cuc song cao, GRDP bInh quân dâu ngthi khoáng 38.000 
USD, là diem den hap dan toàn câu 

c. Trâ thành trung tam v kinh t, tài chInh cüa Châu A, phát trin bn 
v&ng, có chat krçng cuc sOng cao, GRDP bInh quân dãu ngu&i khoáng 39.000 
USD, là dim den hap dan toàn câu 

d. Trô thành trung tam v kinh t, tài chInh cüa Châu A, phát trin bn 
vthig, Co chat hrcing cuc sOng cao, GRDP bInh quân dâu nguläi khoáng 40.000 
USD, là diem den hap dan toàn câu. 

A A • Can 38: Ngh quyet B1 hç1 dii bieu Bang b9 Thanh pio Ho Chi 
Minh Ln thu XI nhim kS'  2020 - 2025dã d ra bao nhiêu clii tiêu phát 
trin chü yu? 

a. 25 chi tiêu 

b. 26chitiêu 

c. 28 chi tieu 

d. 27 chi tiéu. 
A • • A. • . A Can 39: Ngh quyet Bi hQl di bieu Bang bç Thanh pho Ho Chi 

Minh ln thi' XI nhiêrn k5' 2020 - 2025 dãd ra chi tiêu v GRPS bInh quiIn 
dau ngu'oi den cuoi nam 2025 dit bao nhieu USD/nguoi? 
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a. Dt 8.500 USD/ng.r&i 

b. Dit 9.000 USD/ngthi 

c. Dit 9.500 USD/nguäi 

d. Dt 10.000 USD/ngthi. 
A A• • •A A A A Cau 40: Ngh quyet Bai hçi du bieu Bang b9 Thanh pho Ho Chi 

Minhln thu XI nhirn kS'  2020 -2025 dã dé ra chitiêu dn nãm 2025, t' l 
lao d9ng dang lam vlçc da qua dao to nghe co chung chi ho.c glay chung 

A A 0 A A S A nlian dat bao nhieu /o trong tong so lao d9ng dang lam vice? 

a. 84% 

b. 85% 

c. 86% 

d. 87% 
A • . A A A S A A Cau 41: Ngh quyet Ba. h91 di bieu Bang b9 Thanh pho Ho Chi 

A •A S - A •, •A Minh lan thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 da de ra chi tieu trong 5 nam, to 
viêc lam mói cho bao nhiêu lao dng, t5' l that nghip do thi dtrói bao nhiêu 
%? 

a. 750.000 lao dng, t l tht nghip do thj du'âi 4% 

b. 700.000 lao dng, t l th.t nghip do thj duó'i 4% 

c. 700.000 lao dng, t l that nghip do thj dtrâi 5% 

d. 800.000 lao c1ng, t l that nghip do thj dual 3,5%. 
A A A A Cau 42: Ngh quyet Ba. h91 di bieu Bang bQ Thanh pho Ho Chi 

Minh Ian thá XI nhiêm k3' 2020 - 2025 dã dê ra chi tiêu den cuôi näm 2025 
con bao nhiêu % h nghèo theo chuân nghèo thành phô? 

a. COn duâi 0,5% h nghèo theo chun nghèo thành ph& 

b. Không cOn h nghèo theo chun nghèo thành ph& 

c. COn di.rói 0,7% h nghèo theo chun nghèo thành ph& 

d. Ca bàn không cOn h nghèo theo chuAn nghèo cá ni.róc và theo chuân 
nghèo thành phô. 

A A •A ., A S A A Cau 43: Ngh quyet Bai hQl du b.eu Bang bç Thanh pho Ho Chi 
Minh Ian thu XI nhim k' 2020 - 2025 dã dê ra chi tiêu den cuôi näm 2025 
dt t l bao nhiêu bác si/vn dan, bao nhiêu giuOng bnh/vn dan? 

a. 23 bác sT/van dan, 43 gilx&ng bnh/vn dan. 

b. 21 bác sT/van dan, 42 giu&ng bnh/vn dan. 

c. 22 bác siIvn dan, 46 giuäng bnh/vn dan. 

d. 21 bác siIvn dan, 44 giithng bnh/vn dan. 
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A A V A A U A A A Cau 44: Nghg quyet Bi hçi di bieu Bang b9 Thank pho Ho Chi 
A •A 9 A U•A A .A Minh Jan thir XI nhiem ky:2020 - 2025 da de ra clii tieu ye tiep tiic duy tn 

dt bao nhiêu phông hçc/vn dan trong d tuôi di hQc (ta 3 dn 18 tuôi)? 

a. 330 phông hoc/van  dan trong d tuôi di hoc. 

b. 310 phông hoc/van  dan trong d tui di h 9 c. 

c. 300 phông hoc/van  dan trong d tui di hoc. 

d. 320 phông hoc/van  dan trong d tui di hçc. 
A A A . A U A A A Cau 45: NghJ quyet Bi hi di bieu Bang b9 Thanh pho Ho h1 

Minh lin thu XI nhim kS'  2020 - 2025 dã d ra clii tiêu den näm 2025, tong 
ty suat sinh dt it nhat bao nhieu con/phii nu (tuoi sinh de)? 

a. 1,5 con/phi n&. 

b. ft nht 1,5 conJphi nci. 

b. 1,45 con/phy nd'. 

d. ft nht 1,4 con/phçi nCr. 
A A A A U A A A Cau 46: NghJ quyet B1 hçs di bieu Bang bç Thanh pho Ho Clii 

A • A • - A U A 'P A 9 A 9 Mink lan thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 da de ra chi tieu ty Ic nguoi dan hai 
lông vói sy phic viii cüa CáC co quan hành chInh nhà nu'ó'c o tñng linli vy'c 
dt bao nhiêu % trô' len? 

a. 94% trâ len 

b. 95% trâ len 

c. 96% tth ten 

d. 97% trâ len. 
A A P A •A A 9 A A Cau 47: Ngh quyet B1 hi di bieu Bang b Thanh pho Ho Chi 

A •A 9 - A 'P A A - A Minh Ian thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 da de ra chi tieu ye hnh virc quoc 
phông - an ninli iiliu th nao? 

a. Giãi quyt tin báo, t6 giác ti phm vã kin nghj khài th trên 90%, kéo 
giám It nhât 5% so ngithi chêt do tai nn giao thông hang nAm, nâng cao näng 
lirc phông cháy, chtta cháy và kéo giâm 10% so vi cháy l&n, cháy gay thit hai 
nghiém trong so vói nhirn kS'  trisóc. 

b. Gid vdrng an ninh chInh trj, kéo giãm phm pháp hInh sir vã tang t5' lé 
diêu tra khárn phá an; giãi quyêt tin báo, tO giác ti pham và kiên nghj khâi to 
trên 90%, kéo giám It rthât 5% so ngtx&i chêt do tai nan  giao thông hang nàrn, 
nãng cao näng 1rc phông cháy, chQa cháy và kéo giärn 5% so vii cháy lan, cháy 
gay thit hai  nghiêm trong so vài nhim k' tri.ràc. 

c. Gid' v(tng an ninh chInh trj, kéo giãm phm pháp hInh sçr vâ tang t 1 
diêu tra khám phá an; giãi quyêt tin báo, to giác ti phm và kién nghj khâi to 
trén 90%, kéo giãrn It nhãt 5% sO ngtrai .chêt do tai nan  giao thông hang närn, 
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nâng cao näng hrc phông cháy, chüa cháy và kéo giärn 10% so vi cháy lan, 
cháy gay thit hti nghiêm tr9ng so vai thim k' truâc. 

* d. GiQ vQng an ninh chInh trj, kéo giám phm pháp hInh sir và tang t 1 
diêu tra khám phá an; giãi quyêt tin báo, to giác ti phm vã kién nghj khài to 
trén 90%, kéo giám It nhãt 5% so ngi.thi chét do tai nan  giao thông hang näm, 
nâng cao näng 1rc phông cháy, chia cháy vâ kéo giám 15% sO vi cháy Ian, 
cháy gay thit hai nghiêrn tr9ng so vâi thim k' truOc. 

A A A A A S A A Cau 48: Ngh quyet D1 hçi di bieu Dang bç Thanh pho Ho Chi 
Minh In thó' XI nhim k3' 2020 - 2025 dã dé ra chi tiêu ye cong tác tO chüc, 
cn b, dãng viên nhu the nào? 

a. T' 1 to chüc ca sâ dãng dat  hoàn thânh xu.t sc nhim v11 näm sau cao 
hcin näm truó'c; giârn t' 1 to chirc co sâ dãng yêu kern xuông diiói 0,5 % 

b. Ty' ! t chrc ca sâ dãng dt hoàn thãnh tt nhirn vy närn sau cao han 
närn truót; giárn t' 1 to chüc Ca sâ dàng yêu kern xuông thrói 1 % 

c. TS'  1 t chüc co s& dâng dat  hoàn thành xut sc nhirn vy nãrn sau cao 
han nArn trii6c; giâm t' 1 to chüc ca sa dâng yêu kern xuông dithi I %. 

d. TS'  1 t chüc ca so dâng dat  hoàn thành t6t nhim vy nAm sau cao hon 
nãm tru0c, chat 1ung ngày càng cao han; giãrn t 1 to chüc ca sO dãng yêu 
kern xuông duói 0,5 %. 

A A • A • A A A Cau 49: Ngh quyet Du h9l di bieu Dang b9 Thanh pho Ho Chi 
• A A - A 'S A A 0 S Minh tan thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 cIa de ra chi tieu bao nhieu /o nguoi 

dung du cap üy, chInh quyn thyc hin tot trách nhim nêu guong theo 
Quy djnh so 08-QDi/TW ngày 25 tháng 10 näm 2018 cüa Ban Chap hành 
Trung trong Dãng khóa XII? 

a. 100% 

b. 99% 

c. 98% 

d. 97% 

Cãu 50: Nghj quyt Di hi dal biêu fting bThnh phO Hi ('hI 
Minh Ian thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 cIa de ra chi tieti ye cong the kiem 
tra, giám sat nhu th nào? 

a. Kiêm tra, giárn sat dôi vOi 100% tO chrc dáng, däng viên 

b. Kirn tra, giárn sat dM vOi 100% to chirc dâng, dãng viên ye vic thirc 
hin các thông báo, kêt 1un sau kiêm tra, giám sat cüa cap üy, üy ban kiêrn tra 
cac cap 

c. Kim Ira, giám sat d6i vOi 99% t chüc dâng, dãng viên 

d. Kiêrn tra, giárn sat di v&i các t ch(rc dáng, dáng viên. 
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• Câu 51: Ngh quyt Bi hi di biu Bang b Thành phô Hi) ChI 
IV1inh Ian thu XI nhiçm ky 2020 - 2025 da de ra may nhiçm vy phat trien 
thành phô, xãy dyng dãng b và h thi)ng chInh trl thành phô? 

a. 7 nhiêrn vu 

b. 8 nhirn vu 

c. 6 nhiérn vu 

d. 5 nhiêm vu. 

Câu 52: Nghj quyt Bai hi di biêu Bang b) Th'inh phi) Hi) ChI 
Minh In thu XI nhim k' 2020 - 2025 dã dé ra my chuong rinh phát triên 
!'hinh phô Ho ChI Minh 2020 - 2025/2030? 

a. 03 cht.rng trInh dot phá 

b. 04 cht.rang trmnh dot phá 

c. 03 chuing trInh dOt  phá và 01 chi.rong trInh tr9ng dirn 

d. 05 chwing trInh dOt  phá vâ 01 chLrclng trinh tr9ng diem. 

Câu 53: Bi hOi  dii biêu Bang bO  Thành phi) Hi) ChI Minh 1n thu Xl 
nhiçm ky 2020 - 2025 da bau Ban Chap hanh Bang bQ Thanh pho gom bao 
nhiêu di)ng chI? 

a. 61 di)ng chI 

b.62di)ngchI 

c. 63 di)ng chI 

d. 65 di)ng chI./. 
A • A • A 9 A A A A Cau 54: Dai hoi di bieu Bang bç Quan I Ian thtr XII, nhiçm ky 2020 

- 2025 din ra tr ngày nào den ngày tháng näm nào? 

a. 21/7 näm 2020 dn ngày 23/7 näm 2020 

b. 22/7 näm 2020 dn ngày 24/7 näm 2020 

c. 21/7 näm 2020 dn ngày 24/7 nam 2020 

d. 22/7 närn 2020 dn ngày 25/7 nAni 2020 
A 9 A A • • h A A A • A Cau 55: Chu de Dai h9l Bai bieu Bang bo Quin I Ian thir XLI, nhiçm 

kS' 2020 - 2025 là gI? 

a. Xây drng dâng bO và h thi)ng chInh trj trong sch, vüng minh; phát 
huy truyên thông doàn két, náng dng, sang tao; phát then kinh tê, van boa, xã 
hOi dông bO vai chinh trang do thj, tiêp tçic day manh  cãi each hành chInh, bão 
dam quôc phOng - an ninh; tiên tâi xây dmg Qun 1 tth thành do thj thông 
rninh, "an toân - van minh - phát triên - nghia tInh", vi hnh phOc cüa nhân dan, 
vI sr phát triên. 
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b. Xây drng dâng b và h thng chInh trj trong sach,  ving mnh; phát 
huy truyên thông doàn k&; phát triên kinh tê, van boa, xa hi dông b vâi chinh 
trang dO thi,  tiêp tçic day manh  câi cách hành chInh, bão dam quôc phOng - an 
ninh; tiên tii xây dung Qun 1 tth thành do thj thông rninh, "an toàn - van minh 
- phát triên - nghia tInh", vi hanh  phCic cüa nhân dan, vi sr phát triên. 

c. Xây dirng dâng b và h thng chInh trj trong sach,  vUng mnh; näng 
dng, sang tao;  phát triên kinh tê, van hóa, xa hi dOng b vài chinh trang dO thj, 
tiép tçic day nianh  cái each hành chInh, báo dam quôc phOng - an ninh; tiêntâi 
xây dirng Qun I trâ thành dO thj thông minh, "an toàn - van minh - phát triên - 
nghia tInh", vi hanh  phüc cüa nhân dan, vi sr phát triên. 

d. Xây dirng dâng b và h thng chInh tr trong sach,  vng rnanh; phát 
huy truyên thông doân kêt, nãng dng, sang tao;  phát triên kinh té, van hóa, xã 
hi dông b vâi chinh trang dO thj, báo dam quOc phOng - an ninh; tiên tài xãy 
dirng Qun 1 trâ thành do thj thông minh, "an toàn - van minh - phát triên - 
nghia tmnh", vi hanh  phüc cUa nhân dan, vi sr phát triên. 

Cãu 56: Miic tiêu xãy dirng Qun I nhim k5' 2015 - 2020 là gI? 

a. "An toàn - Hin di - VAn minh - Nghia tlnh" 

b. "An toàn - VAn minh - Phát trin - Nghia tInh" 

c. "An toàn - VAn mirth - Sang tao  - NghTa tInh" 

d. "An toàn - VAn minh - Hin dai  - Nghia tInh" 

Câu 57: Nghj quyt Dai hi Bang b fin thu XII, nhkiii L' 2020 - 
2025 dã thông qua bao nhiêu ni dung lon? 

a. 4 ni dung 

b. 5 ni dung 

c. 6 nti dung 

d. 7 ni dung 

Cu 58: Nhim k)' 2015 - 2020, Qun I triên khai nhiu giãi pháp 
trong thyc hin nhim viii phát triên kinh té theo hu'óng thuong mi, d!ch 
vip, phi.c vy du lch; trong do, tp trung thyc hin các hot dng nao? 

a. Xuc tin th.rorng mai,  kéu gci du tl.r 

b. Xây d%rng kênh thông tin di thoai, t chüc các hi nghj gp gi các 
doanh nghip 

c. T chrc các din dan doanh nghip; kjp thai h trg, tháo gO khO khãn. 
vuâng mAc 

d. Các boat dng trên d&u ding. 

Cãu 59: Cong tác di mói khoa hçc cong ngh mon (Iu(fc quin quan 
tam chi do thyc hin, tp trung & Iinh virc nào? 
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a. Giáo dic, cãi cách hânh chInh, xây drng chInh quyn, du 1ch 

b. Giáo dic, cái cách hành chInh, kinh th, xây drng Dáng 

c. Giáo dic, cãi cách hành chInh, kinh t, du ljch 

d. Xây dgrng chInh quyn, cài cách hành chmnh, kinh t& du ljch. 

Cãu 60: T6ng giá trl san xut cüa qun gial don 2015 - 2020 tang 
bInh quãn bao nhiêu %/nãm? 

a. 16 %/närn 

b. 15,98%/närn 

c. 15,9%/nãm 

d. 15,8%/näm. 

Câu 61: Co cu ngành kinh t chInh cüa qun là thtrong rni - djch 
vii, chiem ty trQng bao nhieu /o trong tong gia tr! san xuat va co toc dQ tang 
tru'o'ng bInh quãn giai don 2016 - 2019 là bao nhiêu %Inãm? 

a. 78,17% trong tong giá trj san xut và có tc d tang tri.râng bInh quân 
giai doin 2016 - 2019 là 17,66%/nãm 

b. 78% trong tng giá trj san xut vàc6 tc d tang tru&ng bmnh quân giai 
don 2016 - 2019 là 17,66%/näm 

c. 78,17% trong tong giá trj san xuãt và có Mc d tang tnrâng bmnh quân 
giai don 2016-2019 là 17%/nãrn 

d. 78,17% trong Mng giá trj san xut và có MC d tAng tmâng bInh quân 
giai don 2016 -2019 là 17,6%/nArn. 

Câu 62: Tng thu ngân sách nhà ntróc tü nAm 2016 den d1161 tháng 6 
nãm 2020 dt bao nhiêu t' ding, u'óc dn cui nàm 2020 là bao nhiêu t5' 
dOng, dit bao nhiêu % so dr toán? 

a. Dat  68.8 18 t dng, uâc dn cui nArn 2020 là 76.754 t dng, dt 
102,87% so dir toán 

b. Dat 68.820 t dông, i.râc dn cui nArn 2020 là 76.754,67 t' dng, dat 
102,87% so dir toán 

c. Dt 68.818 t dng, uc dn cui nAm 2020 là 76.754,67 t dng, dat 
102,87% so dr toán 

d. Không có phirang an nào dung. 

Ciu 63: Trong nhim k' 2015 - 2020, Quân 1 dã hoàn thin cong tác 
quy hoch do th lam co s& quãn l trt ty xãy diing theo quy hoich tii các 
phuàng nao? 

a. Cu Ong LAnh, Cu Kho, Nguyn Cix Trinh, Co Giang và rnt phtn 
phung Tan Djnh 
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b. Tan Djnh, Cu Kho, Nguyn Cu Trinh, CO Giang Va mt phãn phu0iig 
Câu Ong Lãnh 

c. Tan Dinh, C.0 Ong Lãnh, Nguyn Cu Trinh, Co Giang và rnt phãn 
phuäng Câu Kho 

d. Tan Djnh, Cu Kho, Nguyn Cu Trinh, Co Giang và rnt phtii phung 
Ben Nghé. 

Cãu 64: Trong nhim k)' 2015 - 2020, Qun 1 da hoãn thành và dua 
vào sü dung bao nhiêu cong trInh phñc lçi. xa hi, bao nhiêu via he và bao 
nhiêu hem? 

a. 82 cong trInh phüc lçii xã hOi,  12 via he và 182 hem 

b. 84 cong trInh phüc lçii xä hi, 13 via he vã 182 hem 

c. 84 cOng trInh phüc lqi xA hti, 12 via he và 182 hem 

d. 84 cong trmnh phüc lçii xâ hi, 12 via he và 183 hem. 

Cãu 65: Trong nhim k' 2015 - 2020, Qun 1 dä to chüc thI diem Khu 
am thtyc kinh doanh có thôi gian tai throng và cong viên nào? 

a. Dithng Nguyn Van Chiêm và Cong viên 30/4 

b. DisOrng L Tr Trong và Cong vién Bach Tüng Dip 

c. Duäng Nguyn Thai Hçc và Cong viên Bach Thng Dip 

d. Dt.râng Nguyn Van Chiêm và Cong viên Bach Tüng Dip. 

Câu 66: Trong nhim k' 2015 - 2020, Quân 1 có bao nhiêu trên bao 
nhiêu truOng mârn non, tiu hçc và trung hçc co s& cong ip duçrc cong 
nhn dt tiêu chuân chat Juqng giáo dyc? 

a. 40/40 trung 

b. 3 9/40 tri.thng 

c. 40/42 tru&ng 

d. 42/42 tri.thng 

Câu 67: Hiêu suãt dào tio cp tiêu h9c và trung hçc co sö dit bao 
nhiêu %? 

a. Dat  99,5% và 98,4% 

b. Dat  99% và 98,4% 

c. Dat  99% vâ 98,5% 

d. Dt 100% và 98,4%. 

Câu 68: Cui nàm 2019, toàn qun có bao nhiêu % h gia dInh dit 
chuân van hóa, dt bao nhiêu % so vói chi tiêu Nghj quyt nhim k' 2015 - 
2020 dê ra? 
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a. 96,5% h gia dInh dt chun van hóa, d?t  107% so vói chi tiêu Nghj quyêt 

b. 96,57% h gia dInh dt chuAn van hóa, dt 106% so vi chi tiêu Nghj quyt 

c. 96,57% h gia dInh dt chun van hóa, dat  107% so vài chi tiêu Nghj quyt 

d. 96% hO gia dInh dat  chuãn van hóa, dat  107% so vfii chi tiêu Nghj quy 

Cãu 69: Trong nhim k)' 2015 -2020, Qun 1 thuô'ng xuyên quan 
tam, nâng cao don song van hóa, tinh than cüa can bO,  cong chfrc, viên chi?c, 
Jyc Iuçnng vu trang và ngu'Oi dan trên dla  bàn thông qua nhung chui7ng 
trInh van boa, van ngh nào? 

a. Cht.rang trInh "U hOi  am nhc dan gian", "Müa hoa dâng Bác" kMi 
tru&ng hQc 

b. Chrong trInh "Lien hoan dn ca tài tir", "Lien hoan ting hat truyn 
thông" khôi co quan, dan vi và dja bàn dan Cu.  

c. Chirong trInh "U hOi  am nhac dan gian", "Lien hoan din ca tài tCr", "Lien 
hoan tiêng hat truyên thông" khôi Co quan, dan vj và dja bàn dan ci.r. 

d. Chi.rang trinh "U hOi  am nhic dan gian", "Miia hoa dãng Bác" khôi 
trir&ng h9c; "Lien hoan dOn ca tài ti:r", "Lien hoan tiêng hat truyên thông" khôi co 
quan, don vj và dja bàn dan cu. 

Cãu 70: Trong nhim k' 2015 - 2020, Quân 1 dã lap dat bao nhiêu bô 
thit bj dyng cy the dyc tii các cOng viên, kliti vyc cOng cong? 

a. 91 bO 

b. 92 bO 

c. 93 bO 

d.94b0. 

Cáu 71: Nãm 2019, theo chun nghèo thành ph giai doin 2019 - 
2020, Qun 1 dã thyc hin giãm bao nhiêu hO nghèo, bao nhiêu hO cn 
nghèo? 

a. 163/305 hO nghèo, 365/746 hO cn nghèo 

b. 164/305 hO nghèo, 365/746 hO cn nghèo 

c. 164/305 hO nghèo, 366/746 hO cn nghèo 

d. 165/305 hO nghèo, 3 65/746 hO cn nghèo. 

Cãu 72: Trong nhim k' 2015 - 2020, phm pháp hInh sy xãy ra bao 
nhiêu vy, giãni bao nhiêu vy so vó'i nhim k3' 2010 - 2015? 

a. 1.430 vi, giárn 206 v,i so vâi nhirn kS' 2010-2015 

b.1.420vii,giãm206visovâinhiêrnk2010-2O15 

. 1.440 vi, giãm 206 vi so vài nhim kS' 2010-2015 
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d.1.410vii,giâm206vusovóinhiêrnk'2O10-2O15. 

Cãu 73: Trong nhim k5' 2015 - 2020, Qun I có bao nhiêu thanh niên 
len du'ông thi hãnh nghia vtj quân sir? 

a. 682 thanh niên 

b.683thanhniên 

c. 684 thanh niên 

d. 685 thanh niên 

Câu 74: Trong nhim k)' 2015 - 2020, nhãm dôi mói phu'o'ng thác hQc 
tip, quán trit, tuyên truyên và thyc hin các nghj quyêt, chi th! cüa Dãng, 
Qun I dä ban hành dãng van nào? 

a. D an s 06-DA/QU cüa Qun üy v nâng chAt luqng h9c tip, quán 
trit, tuyên truyên và xây drng chuang trInh hânh dng thirc hin nghj quyêt 
cüa Bang trên da bàn Qun 1 giai don 2018 - 2020 

b. Chung trInh hành dng s 06-DA/QU cüa Qun üy v nâng chAt 
Iuçing h9c tap,  quán trit, tuyên truyên và xây dirng chiiang trInh hành dng 
thuc hin nghj quyêt cüa Dãng trên dja bàn Qun 1 giai doan 2018 - 2020 

c. Dé an so 05-DAIQU cüa Qun üy ye nâng chAt Iuvng hçc tap,  quán 
trit, tuyên truyên và xây d%rng chixung trInh hành dng thçrc hin nghj quyêt 
cüa Bang trén dja bàn Qun 1 giai doan 2018 -2020 

d. Chi.rcrng trInh hành dng s 05-DA/QU cüa Qun üy v nâng chAt 
hsqng h9c tip, quán trit, tuyên truyên và xây dirng chuang trInh hành dng 
thirc hin nghj quyét cüa Bang trén dja bàn Qun 1 giai don 2018 - 2020. 

Câu 75: Trong nhirn k 2015 - 2020, Qun 1 dã xy dyng và 4n 
hành hiu qua trang nào dê tang cu*ng cong tác dâu tranh phãn bác các 
quan diem Sal trái, thu djch trên không gian mng? 

a. Trang tin din tü Bang b Qun 1 

b. Ct ca ThU NgQ 

c. Bàn tin Quân 1 

d. Trái tim Thành ph& 

Câu 76: Trong nhim k5' 2015 - 2020, Quãn 1 dã giãi the, thành 1p 
mAy co quan, t chá'c don vl  theo quy djnh, là nhüng co' quan, to chüc don 
vi nào? 

a. 07 co quan, t chrc don vi. Thành 1p Ban Quán 1 dr an dâu tu' xay 
drng Qun 1; giãi the Tri.r&ng Via h9c Vra 1am 15/5; sap nhâp 03 trung tarn 
thành Trung tarn Giáo dic nghê nghip - Giáo diic thi.rng xuyên; sap nhtp 
Trung Tarn The diic The thao qun, Câu Ic b Van hóa - The dic The thao 
Nguyen Du thành Trung Tam The diic The thao qun. 
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b. 07 co quan, th ch(rc dan vi. Thành 1p Ban Quãn 1 dr an du tr xay 
drng Qun 1; sap nhp 03 trung tam thành Trung tarn Giáo diic nghê nghip - 
Giáo dc thtthng xuyên; sap nhp Trung Tarn The dimc The thao qun, Cãu lac 
b Van hóa - The dimc The thao Nguyn Du thành Trung Tam The dc The thao 
qun; thirc hin chU truang Truâng Ban Tuyên giáo Qun iy dông thai là Giárn 
dc Trung tarn Bôi drorng chInh trj qun. 

C. 08 ca quan, t chtrc dan vj. Thành Ip Ban Quãn l dir an du tu xây 
drng Qun 1; giái the Tru&ng Wra h9c V&a lam 15/5; sap nhp 03 trung tarn 
thành Trung tam Giáo diic nghê nghip - Giáo diic thixng xuyên; sap nhp 
Trung tarn The dc The thao qun, Câu 1c b Van hóa - The dimc The thao 
Nguyen Du thành Trung tam The dmc The thao qun; thirc hin chü trl.rang 
Truâng Ban Tuyên giáo Qun Ciy dông th?i là Giám dôc Trung tarn Bôi throng 
chInh trj qun. 

d. 06 ca quan, t chrc dan vj. Sap nhp 03 trung tarn thành Trung tarn Giáo 
diic nghê nghip - Giáo dic thithng xuyên; sap nhp Trung tarn The dyc Th 
thao qun, Câu lac  b Van hóa - The dyc The thao Nguyn Du thành Trung tarn 
The dye The thao qun; thçrc hin chct truang Tri.râng Ban Tuyên giáo Quãn üy 
dông thai là Giárn dôc Trung tarn Bôi duerng chInh tr qun. 

Câu 77: Trong nhim k' 2015 - 2020, Qun 1 dã két nap tltnyc bao 
nhiêu dãng viên, dt t I bäo nhiêu %? 

a. 1.000 clang viên, dat  t 1 102% 

b. 1.010 dãngviên,dtt1ê 102% 

C. 1.020 clang viên, dat  t 1 105% 

d. 1.020 clang viên, dat  t' l 102%. 

Câu 78: Trong nhirn k' 2015 - 2020, Ban Thir?rng vii Qu 
tra chuyên d bao nhiêu to chá'c thing và bao nhiêu dãng viên, 
chuyên d d61 vol bao nhiêu t chuc clang và bao nhiêu clang viên? 

a. Kiêrn tra chuyén dé 21 to Chüc clang vã 26 clang viên, giárn sat 
dôi vâi 16 to chüc däng và 20 clang viên 

b. Kiêm tra chuyên d 22 t chirc clang và 26 clang viên, giárn sat 
dôi vài 16 to chrc clang và 20 clang viên 

c. Kim tra chuyên d 21 to chrc clang và 27 clang vien, giárn sat 
dôi vâi 16 to chrc clang và 20 clang viên 

d. Kim tra chuyên d 21 t chüc clang và 26 clang vien, giárn sat 
di vói 17 to chirc clang và 20 clang viên. 

A •A * A - Cau 79: Trong nhiçm ky 2015 - 2020, Quan 1 da to chuc 
nhiêu cuc tip xüc cü tn voi bao nhiêu luqt c tn tham dy,? 

a. 171 cuc tiêp xOc ci1r tn vâi 19.435 lirçit Cu tn tham dçr 

n üy kiêm 
giárn sat 

chuyên d 

chuyên d& 

chuyên d 

chuyen d 

duoc bao 
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b. 1 72 cuc tip xüc cü tn vi 19.43 5 h.rçit cCr tn tham dr 

c. 1 72 cu3c  tip xüc cir tn vi 19.430 krgt cr tn tham dr 

d. 173 cuc tip xüc cCr tn v&i 19.43 5 krcit cCr tn tharn dr. 

Cãu 80: Trong nhim k' 2015 - 2020, có bao nhiêu thu tyc hành chInh 
dã duçc cong bô chuân hóa dang duçc thirc hin ti qun và dêu duqc áp 
dyng He thông quãn l cht luçing theo tiêu chuân Iso 9001:2015? 

a. 190 thu tuc hành chInh 

b. 192 thu tuc hành chInh 

c. 191 thCi tuc hành chInh 

d. 193 thu tiic hành chInh. 

Cãu 81: Trong nhim k' 2015 - 2020, Lien doàn Lao dng Q4n I dã 
thành 1p duqc bao nhiêu cong doàn co S& và phát triên bao nhiêu ngàn 
doàn viên cong doàn? 

a. Thành 1p 1.060 cong doàn ca sâ và phát triên 60.742 doàn viên cong 
doàn. 

doàn. 

doãn. 

b. Thành 1p 1.058 cong doãn c so và phát trin 60.745 doàn viên cong 

c. i'1i'inh Itp I .O5 Cong doàn Co sO và phát trin 60.742 doàn viên cong 

d. Thành 1p 1.058 cong doan co sO và phát triên 60.742 doàn viên Cong 
doàn. 

Cãu 82: Di hi Dãng b quân nhim k5' 2020 - 2025 xác djnh niic 
tiêu tong quát là gI? 

a. Xây drng Dáng bi vàh thng chInh trj qu.n trong sc1i, vcrng mtnh; 
tp trung cüng cô, kiin toàn to chirc b may tinh gçn, day rnanh  cái cách hành 
chInh, nâng cao hiu hrc, hiu qua quán ! nhà nixOc; 

b. Phát buy truyn thng doàn k&, nàng dng, sang tao  và sue manh  khôi 
dai doàn k& toàn dan, chü dng närn bat thOi Co cuc each mng cong nghip 
tan thr w, tao môi tnithng thun lçii dé day mtnh phát triên kinh tê gän vOi chinh 
trang do thj, darn báo v sinh rnôi tru?Yng - van rninh dO thj, 

c.,Xây drng np sng van hóa, gia dInh hanh  phüc, nâng cao chit 1ung 
cuc sOng Nhân dan; bâo dam quOc phOng - an ninh, gi& vUng trt tir an toàn xã 
hi; phân dâu xây dirng Qun I trO thành do thj thông minh, "An toàn - Van 
minh - Phát tniên - Nghia tlnh", gop phân xây dçrng Thành phô Ho ChI Minh tnO 
thành trung tam kinh té, van boa, giáo diic - dào tao Va khoa h9c - cong ngh có 
sirc Ian tOa cao cüa cã nuOc và khu vrc Dông Nam A. 

d. Ca 3 phuong an trén du dung. 



Cãu 83: Nghj quyt Dii Ii)i diii biéu Bang b Qun 1 lan th& XII 
nhim k' 2020 - 2025 dã dê ra hao nhiêu chi tiêu phát trin chü yêu? 

a. 40 chi tiéu 

b. 41 chi tiêu 

c. 42 chi tiêu 

d. 43 chi tiêu. 

Cãu 84: Ngh quyt Bii hi dii biéu Bang bô Quii I 1in th1 XII 
nhiêm k' 2020 - 2025 da d ra hao nhiêu nhim v11  và giai phip? 

a. 5 nhim vi và giái pháp 

b. 6 nhirn vii và giãi pháp 

c. 7 nhim vi và giâi pháp 

d. 8 nhim vi và giãi pháp. 
A . A • .A A A •A Cau 85: Ba. hQl di bieu Bang bç Quan 1 Ian thir XII nhiçm ky 2020 - 

2025 dã bu bao nhiêu dông chI vào Ban Chp hãnh Bang b Qun 1 khóa 
XII? 

a. 39 dng chI 

b. 40 dng chI 

c. 41 dng chI 

d. 42 dng chi 
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