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   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

        XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

                  ------------------ 

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

Học phần thi:              Hành chính học đại cương 

Thời gian làm bài:      90 phút 

Dành cho:                   Sinh viên hệ chuẩn 

Loại đề thi:            Được sử dụng tài liệu khi làm bài 

 

ĐỀ 04 

Câu 1. (5 điểm) 

Trên cơ sở lý thuyết về chức năng hành chính, hãy: 

1. Phân tích chức năng hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Phân tích 03 ví dụ cụ thể để minh họa; 

2. Phân tích chức năng hành chính nhà nước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng. Phân tích 03 ví dụ cụ thể để minh họa. 

 

Câu 2. (5 điểm) 

Cá nhân A bị xử lý vi phạm hành chính vì hành vi buôn bán 0,5 kilôgam pháo nổ. Hãy: 

1. Phân tích quy phạm pháp luật hành chính điều chỉnh hành vi trên; 

2. Chủ thể ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân A; 

3. Quyền khiếu nại hoặc khởi kiện của cá nhân A đối với quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. 
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QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC 

 - Lề trái: 3 cm,  lề phải, trên, dưới: 2cm 

 - Kiểu chữ: Times New Roman 

 - Cỡ chữ: 14 

- Độ dãn dòng: 1.5 lines 

 - Đánh số trang: dưới, giữa 

 

QUY ĐỊNH TRÍCH DẪN, DẪN NGUỒN KHI LÀM BÀI THI 

1. Bài làm nhận điểm KHÔNG nếu sao chép (dù chỉ sao chép 01 câu) từ tài liệu khác mà 

không dẫn nguồn; 

2. KHÔNG trích dẫn một đoạn văn nhiều hơn 60 từ (khoảng 3 dòng) cho mỗi lần trích 

dẫn từ tài liệu khác; 

3. Tổng số các đoạn trích dẫn trong toàn bộ bài làm KHÔNG vượt quá 19% dung lượng 

bài làm. 

Cách trích dẫn: viết nghiêng và đưa vào ngoặc kép đoạn trích dẫn (kể cả một đoạn dịch 

từ tiếng nước ngoài), ví dụ: 

- Theo Nguyễn Hữu Vui (1998): “… những biến động xã hội dữ dội, sự thay đổi 

nhanh chóng địa vị xã hội của các giai tầng trong xã hội cùng những thành tựu dồn dập 

của khoa học tự nhiên trong thời đại đã là nguồn gốc quan trọng cho những tư tưởng mới 

mẻ của Lão Tử về lý luận nhận thức.” 

- Merrill, R. (1968) cho rằng: “Công nghệ bao gồm các kỹ thuật thực hành, các kỹ 

năng của con người, kiến thức và trình tự thực hiện chúng vào những việc hữu ích.” 

Cách dẫn nguồn: đưa vào danh mục tài liệu tham khảo tài liệu đã trích dẫn, ví dụ: 

- Nguyễn Hữu Vui (1998), Lịch sử triết học, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, tr.43 

- Merrill, R. (1968), The Role of Technology in Cultural Evolution, Social Biology, 

Vol. 19 (3), p.246 
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PHẦN TRẢ LỜI 

 

Họ và tên sinh viên:… 

Mã sinh viên:… 

Điện thoại:… 

Email:..  

 

Câu 1. 

 

 

 

Câu 2. 
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