
II. Lĩnh vực Thiết kế Quy hoạch xây dựng (27 câu) 
 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân phải đáp 

ứng được điều kiện gì? 

a. Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề 

b. Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung  

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

c. Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp  

luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề 

d. Tất cả các điều kiện trên 

 

 

 

 
d 

2 Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng? 

a. Bộ Xây dựng 

b. Ủy ban nhân dân các cấp 

c. Chủ đầu tư dự án 

d. Tất cả các trường hợp trên 

 

 
d 

3 Loại nào dưới đây là Quy hoạch xây dựng? 

a. Quy hoạch tổng thể hệ thống kho xăng dầu ngoại quan cả nước đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 

b. Quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

c. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 - 

2020 và định hướng đến năm 2030 

d. Quy tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

 

 

 

 

b 

4 Công tác quy hoạch xây dựng bao gồm những công việc chủ yếu nào sau 

đây? 

a. Lập, phê duyệt nhiệm vụ và lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 

b. Tổ chức triển khai, quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt 

c. Lập, xác định chi phí cho công tác quy hoạch 

d. Tất cả các nội dung trên 

 

 
 

d 

5 Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh? 

a. Chính phủ 

b. Bộ Xây dựng 

c. Quốc hội 

d. Thủ tướng Chính phủ 

 

 
d 

6 Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là cơ quan nào? 

a. Thủ tướng Chính phủ 

b. Bộ Xây dựng 

c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

d. Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 
a 

7 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch nào 

dưới đây: 
d 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 a. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện 

b. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ các quy hoạch 

quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 34 Luật Xây dựng 2014 

c. Quy hoạch phân khu xây dựng trong địa bàn tỉnh 

d. Tất cả các quy hoạch trên 

 

8 Loại quy hoạch được quy định theo xây dựng theo của Luật Xây dựng 

2014? 

a. Quy hoạch vùng 

b. Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn 

c. Quy hoạch khu chức năng đặc thù 

d. Tất cả các loại trên 

 

 
 

d 

9 Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng? 

a. Lập, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng – Lập, phê duyệt đồ án 

quy hoạch xây dựng 

b. Lập, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng – Điều tra, khảo sát thực 

địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng – Lập, phê duyệt đồ 

án quy hoạch xây dựng 

c. Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện  

trạng – Lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 

d. Lập, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng – Điều tra, khảo sát thực 

địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng – Lập đồ án quy 

hoạch xây dựng – Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 

 

 

 

 

 
 

d 

10 Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh (bao gồm cả vùng đô thị lớn), vùng  

chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên 

tỉnh được lập khi nào? 

a. Có Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây 

dựng 

b. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

c. Đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo phân bổ quốc gia có hiệu quả 

d. Có đầy đủ các yếu tố nêu trên 

 

 

 

 
d 

11 Tỷ lệ bản vẽ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng nào đúng? 

a.   1/500.000 

b. 1/50.000 – 1/500.000 

c. 1/25.000 – 1/100.000 

d.   1/25.000 – 1/250.000 

 

 
d 

12 Các cấp độ đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù? 

a. Quy hoạch chung – Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000 và 1/500) 

b. Quy hoạch chung – Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000 và 1/500) 

c. Quy hoạch chung – Quy hoạch phân khu 

d. Quy hoạch chung – Quy hoạch phân khu – Quy hoạch chi tiết 

 

 
d 

13 Chi phí cho công tác quy hoạch xây được xác định thế nào? 

a. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính 

b. Theo định mức của Bộ Xây dựng 

c. Theo quy định của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch 

d. Theo định mức của Bộ Xây dựng hoặc Thỏa thuận 

 

 
b 

14 Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ 

sơ năng lực thực hiện một đồ án quy hoạch xây dựng ? 
a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 a. Chủ nhiệm đồ án và Chủ trì các bộ môn 

b. Chủ nhiệm đồ án 

c. Chủ trì phần kiến trúc 

d. Tất cả các thành viên tham gia thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng 

 

15 Căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng? 

a. Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các quy chuẩn 

b. Các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt 

c. Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt 

d. Tất cả các căn cứ trên 

 

 
d 

16 Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch? 

a. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch 

b. Cơ quan thẩm định quy hoạch 

c. Cơ  quan tư vấn lập quy hoạch 

d. Cơ quan phê duyệt quy hoạch 

 

 
 

d 

17 Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ 

sơ năng lực thực hiện một dự án thiết kế công trình xây dựng? 

a. Chủ nhiệm dự án và Chủ trì các bộ môn 

b. Chủ trì phần kiến trúc 

c. Chủ trì phần kết cấu 

d. Tất cả các thành viên tham gia thực hiện dự án 

 

 
 

a 

18 Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm những lĩnh vực nào sau đây? 

a. Thiết kế quy hoạch xây dựng 

b. Thiết kế kiến trúc công trình 

c. Thiết kế nội-ngoại thất công trình 

d. Tất cả các lĩnh vực trên 

 

 
d 

19 Hoạt động hành nghề kiến trúc sư bao gồm những hoạt động nào? 

a. Chủ nhiệm đồ án 

b. Chủ trì thiết kế 

c. Thiết kế viên/Cán bộ thiết kế 

d. Tất cả các công việc trên 

 

 
d 

20 Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, mật độ xây dựng tối đa của các 

lô đất có diện tích tương tứng là 75; 200 và 300 là bao nhiêu? 

a.   90%; 70% và 60% 

b.   80%; 75% và 60% 

c.   80%; 75% và 60% 

d.   95%; 70% và 50% 

 

 
 

a 

21 Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, khoảng lùi tối thiểu của công 

trình xây dựng có chiều cao 25m khi tiếp giáp với tuyến đường bộ có lộ giới 

23m là bao nhiêu? 

a. 0m 

b. 3m 

c. 1m 

d. 5m 

 

 

 
a 

22 Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, khoảng lùi tối thiểu của công 

trình xây dựng có chiều cao từ 28m trở lên khi tiếp giáp với tuyến đường  

bộ có lộ giới dưới 19m là bao nhiêu? 

 
a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 a. 6m 

b. 3m 

c. 5m 

d. 7m 

 

23 Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, trong đô thị, bán kính phục vụ 

tối đa các trạm phòng, chữa cháy trung tâm là bao nhiêu? 

a. <5km 

b. <3km 

c. <1km 

d. <6km 

 

 
 

a 

24 Các trình tự thiết kế xây dựng sau đây, trình tự thiết kế nào là đúng? 

a. Thiết kế hai bước và Thiết kế ba bước; 

b. Thiết kế ba bước; 

c. Thiết kế một bước, Thiết kế hai bước và Thiết kế ba bước; 

d. Thiết kế một bước, Thiết kế hai bước, Thiết kế ba bước và Thiết kế theo 

các bước khác (nếu có). 

 

 
 

d 

25 Thiết kế xây dựng bao gồm? 

a. Thiết kế sơ bộ và Thiết kế bản vẽ thi công; 

b. Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công; 

c. Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công; 

d. Thiết kế sơ bộ, Thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ thi công và các bước  

thiết kế khác (nếu có). 

 

 
 

d 

26 Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, trong khoảng độ cao 2,5m, đối 

với công trình công cộng được xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cánh cửa 

(trừ cửa thoát nạn) khi mở ra có được vượt quá chỉ giới đường đỏ không? 

a. Không; 

b. Được nếu có giấy phép của UBND cấp xã, phường; 

c. Được nếu có sự đồng thuận của các hộ dân lân cận; 

d. Được. 

 

 

 

a 

27 Theo Quy chuẩn QCXDVN 01 : 2008/BXD, chức năng đất nhà máy, kho 

tàng trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp được giới hạn như thế 

nào: 

a.   ≥ 60% 

b.   ≥ 50% 

c.   ≥ 55% 

d.   ≤ 70% 

 

 

 

c 

 
Viện giáo dục xây dựng Việt Nam nhận tư vấn, kê khai hồ sơ, tổ chức thi sát hạch chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng và các sở xây dựng trên toàn Quốc 
(bao đỗ). Các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vui lòng 
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