
 

CÂU HỎI CHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG   (98 câu) 

 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp luật nào dưới 

đây? 

a. Pháp luật về xây dựng 

b. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công 

c. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu 

d. Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan 

 

 

 
d 

2 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây dựng gồm các công 

việc nào dưới đây? 

a. Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát 

xây dựng 

b. Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, 

lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng 

c. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến 

xây dựng công trình 

d. Các công việc nêu tại điểm a, b và c 

 

 

 

 
 

d 

3 Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo quy định nào? 

a. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức 

cho vay 

b. Theo pháp luật về xây dựng 

c. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho 

vay và các quy định của pháp luật về xây dựng 

d. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức 

cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan 

 

 

 

 
d 



4 Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây 

dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào? 

a. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

b. Tiêu chuẩn bắt buộc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật 

c. Tiêu chuẩn tự nguyện do người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho  

phép áp dụng 

d. Tất cả các quy định tại a, b và c 

 

 

 
 

d 

5 Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng  

vốn nhà nước căn cứ vào các quy định nào? 

a. Pháp luật về xây dựng 

b. Pháp luật về đầu tư công 

c. Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng 

d. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên 

quan 

 

 

e.  

 

 

d 

 

 

 

6 Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian 

thi công xây dựng? 

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình 

d. Cả 3 chủ thể nêu tại a, b và c 

 

 

 
a 

7 Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

trong hoạt động đầu tư xây dựng? 

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình và Nhà thầu khảo sát xây dựng 

b. Nhà thầu khảo sát xây dựng 

c. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình 

d. Nhà thầu khảo sát xây dựng và Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công 

trình 

 

 

 
 

d 

8 Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B, C đối với các 

nguồn vốn nào? 

a. Nguồn vốn ngân sách nhà nước 

b. Nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách 

c. Nguồn vốn khác không phải nguồn vốn nêu tại điểm a và b 

d. Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c. 

 

 

 
d 



9 Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, vốn nhà nước ngoài 

ngân sách nhà nước bao gồm: 

a. Vốn ngân sách và vốn ODA 

b. Vốn ngân sách, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước 

c. Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước 

d. Vốn ngân sách, vốn ODA, vốn phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn 

vay ưu đãi của nhà nước, vốn do nhà nước bảo lãnh 

 

 

 
 

d 

10 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây 

dựng gồm những công tác gì? 

a. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế- kỹ 

thuật đầu tư xây dựng 

b. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng 

c. Bao gồm các công tác nêu tại a và b 

d. Không bao gồm công tác a hoặc b 

 

 

 

 
a 

11 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn thực hiện đầu tư xây 

dựng gồm những công tác gì? 

a. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện các bước thiết kế xây dựng công 

trình, thi công xây dựng công trình 

b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện thiết kế xây dựng công trình 

 

 
a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 c. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 

d. Thực hiện thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình 

 

12 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, giai đoạn kết thúc đầu tư xây 

dựng bao gồm những công tác gì? 

a. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

b. Thanh toán, thanh lý hợp đồng xây dựng 

c. Nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng 

d. Nghiệm thu bàn giao công trình, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp  

đồng 

 

 

 
 

d 

13 Theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành, công trình xây dựng 

được phân loại, phân cấp trên cơ sở các tiêu chí nào? 

a. Quy mô công suất, tầm quan trọng, áp dụng cho từng công trình hoặc dây 

chuyền công nghệ, tổ hợp công trình. 

b. Loại và quy mô kết cấu, áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

c. Cả tiêu chí nêu tại điểm a và b 

d. Tiêu chí nêu tại a hoặc b 

 

 

 

 
d 

14 Việc phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật  

về xây dựng với mục đích là để: 

a. Xác định số bước thiết kế, xác định chi phí tư vấn xây dựng công trình 

b. Kiểm tra năng lực của nhà thầu hoạt động xây dựng, ký kết hợp đồng giao 

nhận thầu, phân cấp sự cố công trình 

c. Cả a và b 

d. a và b đều không đúng 

 

 

 
 

c 

15 Những dự án đầu tư xây dựng nhóm nào được phân chia thành các dự án 

thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản lý thực hiện như một dự án độc 

lập? 

a. Dự án quan trọng quốc gia 

b. Dự án Nhóm A 

c. Các dự án nêu tại a và b 

d. Không có dự án nào 

 

 

 
 

c 

16 Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây? 

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

triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa 

phương nơi có dự án đầu tư xây dựng 

b. Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp 

c. Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng 

công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi  

khí hậu 

d. Cả 3 phương án trên 

 

 

 

 
 

d 

17 Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu phải lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư hoặc 
c 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 chấp thuận chủ trương đầu tư? 

a. Dự án quan trọng quốc gia 

b. Dự án nhóm A 

c. Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A 

d. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C 

 

18 Dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì Chủ đầu tư phải 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng? 

a. Từ 45 tỷ đồng trở lên 

b. Từ 15 tỷ đồng trở lên 

c. Cả trường hợp A và B 

d. Từ 80 tỷ trở lên 

 

 

 
c 

19 Khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân 

sách, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải thẩm định những nội dung nào 

dưới đây? 

a. Nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

b. Thiết kế cơ sở phần xây dựng của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng 

c. Thiết kế công nghệ của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

d. Tất cả các nội dung tại a, b và c 

 

 

 

 
b 

20 Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước? 

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

b. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư 

c. Cả phương án a và b 

d. Chủ đầu tư xây dựng công trình 

 

 

 
a 

21 Cơ quan nào chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ, các nội dung khác của 

Báo cáo nghiên cứu khả thi và tổng hợp kết quả thẩm định trình UBND cấp 

tỉnh quyết định quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách? 

a. Sở Xây dựng 

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

c. Chủ đầu tư xây dựng 

d. Văn phòng UBND tỉnh 

 

 

 

 
b 

22 Dự án đầu tư xây dựng nào dưới đây không bắt buộc phải lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật? 

a. Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo và nhà ở riêng lẻ của hộ gia 

đình 

b. Dự án đầu tư xây dựng công trình tôn giáo và dự án đầu tư xây dựng có 

tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) 

c. Cả trường hợp a và b 

d. Các trường hợp a, b và c đều không đúng 

 

 

 

 
b 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

23 Trường hợp Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với tổ chức tư vấn lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nhưng tổng mức đầu tư sau khi tính 

toán chỉ có 14 tỷ đồng (đã bao gồm cả dự phòng và không có tiền sử dụng 

đất). Vậy, chủ đầu tư có phải yêu cầu tổ chức tư vấn lập lại Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có yêu cầu hay không là do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết 

định 

d. Có yêu cầu hay không là do cơ quan cuyên môn về xây dựng quyết định 

 

 

 

 

 
b 

24 Đối với dự án đầu tư xây dựng không sử dụng vốn nhà nước thì cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành thẩm định những nội dung nào của dự án? 

a. Tất cả các nội dung của dự án 

b. Thiết kế cơ sở của dự án đối với công trình cấp 1, cấp đặc biệt 

c. Thiết kế cơ sở của dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A 

d. Thiết kế cơ sở và thiết kế công nghệ của dự án 

 

 

 
 

b 

25 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước chỉ yêu cầu 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do các cơ quan Trung ương, Tập đoàn, Tổng 

công ty nhà nước quyết định đầu tư thì cơ quan nào thẩm định Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật có công trình cấp II ? 

a. Cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành 

b. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng công 

trình 

c. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng công 

trình nếu được các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phân cấp 

d. Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư 

 

 

 

 

 
 

c 

26 Khi thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng yêu cầu phải xem 

xét đánh giá những nội dung gì? 

a. Sự phù hợp của thiết kế với quy hoạch chi tiết xây dựng 

b. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, môi 

trường, phòng chống cháy nổ 

c. Bao gồm cả a và b 

d. Bao gồm cả a, b và đánh giá đảm bảo tính khả thi của dự án 

 

 

 
 

c 

27 Trong các nội dung thẩm định dự án không bao gồm nội dung nào dưới  

đây? 

a. Xem xét các yếu tố bảo đảm tính hiệu quả và tính khả thi của dự án 

b. Xem xét việc xác định tổng mức đầu tư của dự án 

c. Xem xét việc xác định dự toán các công trình của dự án 

d. Xem xét sự hợp lý của thiết kế cơ sở 

 

 

 
c 

28 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có những loại nào? c 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 a. Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian 

b. Hình thức điều chỉnh giá, Hình thức theo đơn giá cố định 

c. Bao gồm các hình thức nêu tại a và b 

d. Không có hình thức nào nêu tại a và b 

 

29 Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA chuyên ngành, ban QLDA khu vực do 

ai quy định? 

a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

b. Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban 

QLDA khu vực 

c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Chủ đầu tư 

 

 

 
 

b 

30 Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 

tư xây dựng thì chủ thể nào phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công? 

a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

d. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

 

 

 
a 

31 Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm chính về an toàn lao động trên công 

trường? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

d. Cả a, b và c 

 

 

 
b 

32 Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước 

phải tuân thủ theo các quy định nào? 

a. Theo Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty 

b. Theo quy định Pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật 

khác liên quan 

c. Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty 

d. Cả b và c 

 

 

 
 

d 

33 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, dự án đầu tư xây dựng sử dụng 

vốn nhà nước có tổng mức đầu tư bao nhiêu thì không phải thành lập ban 

QLDA mà sử dụng bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư để kiêm nhiệm quản 

lý dự án? 

a. Dưới 5 tỷ đồng 

b. Dưới 7 tỷ đồng 

c. Dưới 10 tỷ đồng 

d. Cả 3 phương án a, b và c 

 

 

 

 
a 

34 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn 

nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết vào thời điểm nào? 

a. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu 

 
b 
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 b. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc đàm phán hợp đồng 

c. Trước khi khởi công xây dựng công trình 

d. Cả 3 phương án a, b và c 

 

35 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn 

nhà nước thì hợp đồng xây dựng được ký kết giữa bên giao thầu và bên  

nhận thầu bằng hình thức nào? 

a. Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu 

b. Bằng hình thức thỏa thuận miệng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu 

c. Phương án a hoặc b 

d. Cả 2 phương án a và b 

 

 

 
 

a 

36 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn 

nhà nước, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì khi ký kết 

hợp đồng xây dựng với bên giao thầu những nhà thầu nào trong liên danh 

phải cử đại diện hợp pháp của mình để ký hợp đồng? 

a. Nhà thầu được liên danh các nhà thầu cử làm đại diện cho liên danh 

b. Tất cả các nhà thầu tham gia trong liên danh 

c. Phương án a hoặc b 

d. Bất kể nhà thầu nào trong liên danh theo yêu cầu của bên giao thầu 

 

 

 

 
b 

37 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói thầu sử dụng vốn 

nhà nước thì hiệu lực của hợp đồng xây dựng được tính từ thời điểm nào? 

a. Từ ngày ký kết hợp đồng 

b. Từ ngày bên giao thầu nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên 

nhận thầu 

c. Từ ngày do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong hợp đồng. 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

 

 
 

d 

38 Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ 

được áp dụng đối với loại hợp đồng nào? 

a. Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian 

b. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian 

c. Cả a và b 

d. a hoặc b 

 

 

 
b 

39 Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, việc điều chỉnh giá hợp đồng do 

điều chỉnh khối lượng, nếu khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối 

lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh 

chưa có đơn giá trong hợp đồng đơn giá được áp dụng để điều chỉnh giá hợp 

đồng được tính như thế nào? 

a. Do bên nhận thầu và bên giao thầu thống nhất đơn giá mới theo nguyên 

tắc thỏa thuận 

b. Lấy đơn giá trong hợp đồng đã ký kết giữa bên nhận thầu và bên giao thầu 

c. Lấy đơn giá mới theo đề xuất của bên giao thầu 

d. Cả 3 phương án a, b và c đều không đúng 

 

 

 

 

 
a 

40 Đối với các gói thầu thi công xây dựng sử dụng vốn nhà nước, tiến độ thực d 
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 hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp nào? 

a. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra các trường hợp bất khả kháng 

b. Do bên giao thầu thay đổi thiết kế hoặc bàn giao mặt bằng không đúng 

với thỏa thuận trong hợp đồng 

c. Do nhà thầu thực hiện không không tuân thủ các biện thi công đễ xảy ra 

sự cố phải tạm dừng thi công để xử lý sự cố 

d. Cả 3 trường hợp trên 

 

41 Hợp đồng EPC là loại hợp đồng thực hiện những công việc gì? 

a. Thiết kế và thi công xây dựng 

b. Thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị 

c. Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng 

d. Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng 

 

 
 

d 

42 Đối với hợp đồng tổng thầu EPC ngoài tiến độ thi công cho từng giai đoạn 

của tổng thầu, nhà thầu còn phải lập tiến độ thực hiện cho những công việc 

nào dưới đây? 

a. Tiến độ cho công việc thiết kế 

b. Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị và thi công xây dựng 

c. Tiến độ cho công việc thiết kế và thi công xây dựng 

d. Tiến độ cho công việc thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây 

dựng 

 

 

 

 
d 

43 Đối với các gói thầu sử dụng vốn nhà nước, nhà thầu chính có quyền giao 

100% công việc của hợp đồng đã ký kết với bên giao thầu cho nhà thầu phụ 

không? 

a. Có 

b. Không 

c. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nhà thầu chính quyết định 

d. Do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận 

 

 

 
 

b 

44 Theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành, nhà thầu nào có trách nhiệm 

lập biện pháp an toàn cho người và thiết bị thi công công trình trên công 

trường xây dựng? 

a. Nhà thầu thiết kế 

b. Nhà thầu thi công xây dựng 

c. Chủ đầu tư 

d. Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

 

 
 

b 

45 Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng không bao gồm tài 

liệu nào dưới đây? 

a. Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án 

b. Thiết kế cơ sở của dự án 

c. Thiết kế kỹ thuật của dự án 

d. Giấy tờ liên quan đến đất đai 

 

 

 
c 

46 Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây c 
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 dựng? 

a. Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

b. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 

c. Thẩm định, phê duyệt dự án 

d. Thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng 

 

47 Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu vực do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập có được thuê tổ chức tư vấn 

có đủ điều kiện năng lực để thực hiện một số phần việc trong quá trình quản 

lý thực hiện dự án không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận 

d. Có nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận 

 

 

 

 
 

d 

48 Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ, quyền hạn của tư vấn 

QLDA do ai quyết định? 

a. Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng 

b. Do pháp luật quy định 

c. Do người quyết định đầu tư 

d. Cấp trên của tổ chức tư vấn quản lý dự án 

 

 

 
a 

49 Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, hợp đồng xây dựng không 

có hình thức nào dưới đây? 

a. Hợp đồng theo giá trọn gói 

b. Hợp đồng theo đơn giá cố định 

c. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 

d. Hợp đồng theo tỷ lệ % 

 

 

 
d 

50 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nhận thầu có được thay đổi người 

đại diện quản lý thực hiện hợp đồng không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có nhưng phải được sự chấp thuận của bên giao thầu 

d. Cả a, b và c đều không đúng 

 

 

 
c 

51 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, việc tranh chấp hợp đồng xây 

dựng được giải quyết thế nào? 

a. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết 

b. Trường hợp các bên không thương lượng được với nhau thì đề nghị ra  

Tòa án nhân dân địa phương nơi xây dựng công trình 

c. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết. Trường hợp các bên 

không thương lượng được với nhau thì đề nghị ra Tòa án nhân dân địa phương  

nơi xây dựng công trình 

d. Các bên thống nhất thương lượng để giải quyết. Trường hợp các bên 

không thương lượng được với nhau thì việc đưa ra Tòa án nào để giải quyết là do 

 

 

 

 

 
c 
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 Bên giao thầu quyết định  

52 Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng? 

a. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình 

b. Chủ trì thiết kế bộ môn trong công trình xây dựng 

c. Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

d. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công của nhà thầu 

 

 

 
d 

53 Chủ nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng hạng I phải đáp ứng các điều kiện gì? 

a. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với loại dự án 

b. Có thời gian làm công tác lập dự án tối thiểu 7 năm 

c. Đã làm chủ nhiệm lập ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng 

loại dự án 

d. Cả a, b và c 

 

 

 
d 

54 Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng I? 

a. Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng 

b. Có thời gian tham gia thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 7 năm 

c. Đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng I 

d. Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B 

cùng loại 

 

 

 
d 

55 Đối với tổ chức thi công xây dựng nếu chưa đủ điều kiện để xếp hạng năng 

lực thì được thi công công trình nào sau đây? 

a. Công trình cấp III 

b. Công trình cấp IV 

c. Công trình cấp IV nếu đã thi công cải tạo 3 công trình 

d. Công trình cấp IV nếu đã thi công 3 công trình quy mô nhỏ 

 

 

 
c 

56 Ai là người có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thiết kế xây dựng 

c. Nhà thầu thi công xây dựng 

d. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

 
 

c 

57 Chủ thể nào có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thiết kếxây dựng công trình 

c. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

d. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

 
 

c 

58 Dự án đầu tư xây dựng có các bước thiết kế xây dựng cơ bản nào? 

a. Thiết kế cơ sở 

b. Thiết kế kỹ thuật 

c. Thiết kế bản vẽ thi công 

 

 
d 
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 d. Cả a, b và c  

59 Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định? 

a. Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án 

b. Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án 

c. Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng 

d. Cả 3 phương án trên đều sai 

 

 
 

a 

60 Chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng? 

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 

d. Cả 3 phương án trên đầu đúng 

 

 
 

b 

61 Trường hợp dự án nhóm A không có trong quy hoạch phát triển ngành thì 

chủ đầu tư phải đề nghị cơ quan nào để được xem xét chấp thuận bổ sung 

vào quy hoạch ngành trước khi lập dự án? 

a. Bộ quản lý ngành 

b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án 

c. Bộ Xây dựng 

d. Cả 3 phương án a, b và c 

 

 

 
 

a 

62 Dự án đầu tư xây dựng được xem xét điều chỉnh trong những trường hợp 

nào? 

a. Trường hợp bất khả kháng, Nhà nước thay đổi quy hoạch xây dựng 

b. Trường hợp điều chỉnh dự án sẽ mang lại hiệu quả cao hơn 

c. Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh nơi có dự án 

công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá trong 

tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 

d. Cả a, b và c 

 

 

 

 
c 

63 Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải lập 

báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

a. Dự án quan trọng quốc gia 

b. Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung 

c. Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên nhiên có quy 

mô lớn 

d. Cả a, b và c 

 

 

 
 

d 

64 Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời gian 

thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất? 

a. Hợp đồng trọn gói 

b. Hợp đồng theo đơn giá 

c. Hợp đồng theo thời gian 

d. Hợp đồng theo đơn giá cố định 

 

 

 
a 

65 Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng b 
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 hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất? 

a. Hợp đồng trọn gói 

b. Hợp đồng theo đơn giá cố định 

c. Hợp đồng theo thời gian 

d. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm 

 

66 Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau 

đây? 

a. Bên nhận thầu bị phá sản 

b. Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây dựng cho bên 

khác 

c. Bên nhận thầu không thực hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục 

d. Cả a, b và c 

 

 

 
 

d 

67 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế nào? 

a. Thiết kế cơ sở 

b. Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê 

duyệt theo quy định 

c. Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt 

d. Một trong phương án a, b hoặc c 

 

 

 
 

b 

68 Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng? 

a. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình 

b. Chủ trì thiết kế xây dựng công trình 

c. Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

d. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công xây dựng của nhà thầu 

 

 

 
d 

69 Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào dưới 

đây? 

a. Có mặt bằng xây dựng của hạng mục, công trình khởi công 

b. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình xây dựng 

c. Có giấy phép xây dựng 

d. Tất cả các điều kiện nêu tại a, b và c 

 

 

 
d 

70 Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh trong các trường hợp nào dưới đây? 

a. Trường hợp bất khả kháng, trường hợp mang lại hiệu quả cao hơn cho dự 

án 

b. Khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng tới dự án 

c. Khi chỉ số giá do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ 

số giá được tính trong dự án được phê duyệt 

d. Cả a, b và c 

 

 

 
 

d 

71 Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng? 

a. Người quyết định đầu tư 
a 
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 b. Chủ đầu tư 

c. Ban quản lý dự án 

d. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

 

72 Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan nào? 

a. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng 

b. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

c. Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

 

 

 

 
d 

73 Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm các công trình nào? 

a. Công trình giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước; 

thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn 

b. Công trình giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng; công trình 

y tế, văn hóa, giáo dục 

c. Công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

 

 

 

 
a 

74 Theo quy định của Luật Xây dựng, công tác thẩm định là việc kiểm tra, 

đánh giá của ai? 

a. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng 

b. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư 

c. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư 

d. Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 

 

 

 

 

a 

75 Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư là cơ quan, tổ 

chức nào? 

a. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực 

b. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công trình 

c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực và cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng 

d. Bao gồm cả a và b 

 

 

 

 

 

a 

76 Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước đã được phê 

duyệt do ai quyết định? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

 

 

 

a 

77 Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng làm thay đổi địa điểm, mục 

tiêu đầu tư, quy mô đầu tư thì phải được ai chấp thuận? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

 

 

d 
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 c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng 

 

78 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phải đáp điều kiện gì 

thì mới được thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án? 

a. Là dự án nhóm A 

b. Là dự án nhóm A có công trình cấp đặc biệt 

c. Là dự án nhóm A, B, C có công trình cấp đặc biệt 

d. Không yêu cầu bất kể điều gì 

 

 

 

 

b 

79 Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập dự án có các 

nghĩa vụ gì? 

a. Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư 

b. Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết; 

c. Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng 

làm thiệt hại cho chủ đầu tư 

d. Bao gồm a, b và c 

 

 

 

 

 

 
d 

80 Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu nào dưới đây? 

a. Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu 

b. Các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) 

c. Biên bản đàm phán hợp đồng 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

 
 

d 

81 Sau khi công việc của hợp đồng xây dựng đã được nghiệm thu thì có được 

điều chỉnh hợp đồng không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có, tùy thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên ký kết hợp đồng 

d. Do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định 

 

 

 

 

b 

82 Cá nhân không thuộc đối tượng yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ hành 

nghề nhưng khi tham gia hoạt động xây dựng yêu cầu phải có điều kiện gì 

không? 

a. Không yêu cầu phải có điều kiện gì 

b. Phải có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc thực hiện 

c. Có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc thực hiện và có 

kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tham gia hoạt động xây dựng 

d. Yêu cầu có 5 năm kinh nghiệm đối với công việc thực hiện 

 

 

 

 
b 

83 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lập theo quy định nào? 

a. Pháp luật về xây dựng 

b. Pháp luật về đầu tư công 

c. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công 

 

 

a 
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 d. Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về đầu tư  

84 Mục đích của việc phân loại phân cấp công trình là để làm gì? 

a. Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng 

chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề. 

b. Xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công 

trình 

c. Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng 

chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề; xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, 

tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình 

d. Xác định số bước thiết kế công trình xây dựng 

 

 

 

 
 

c 

85 Đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức PPP thì việc thẩm 

định dự án được thực hiện theo yêu cầu đối với dự án sử dụng nguồn vốn 

nào? 

a. Vốn ngân sách nhà nước 

b. Vốn nhà nước ngoài ngân sách 

c. Vốn khác 

d. Vốn khác hoặc vốn nhà nước tùy thuộc vào quy mô dự án 

 

 

 
 

b 

86 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách của xã có tổng mức 

đầu tư 10 tỷ đồng thì cơ quan, tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án này? 

a. Ủy ban nhân dân xã 

b. Ủy ban nhân dân huyện 

c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do UBND xã thành lập 

d. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện thành lập 

 

 

 
a 

87 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do 

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thì cơ quan, tổ 

chức nào được giao làm chủ đầu tư? 

a. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành 

b. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 

c. Cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng vốn thuộc Tập đoàn, Tổng công ty 

d. Đáp án a, b hoặc c là do Tập đoàn, Tổng công ty quyết định 

 

 

 
 

d 

88 Cơ quan nào có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về 

những lĩnh vực có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trong quá trình 

thẩm định? 

a. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 

b. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư 

c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Chủ đầu tư 

 

 

 
 

a 

89 Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng yêu cầu phải 

đáp ứng các điều kiện chung gì? 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 

b. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công 

việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và phải đạt kết quả 

 

 

c 
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 sát hạch theo quy định 

c. Bao gồm a và b 

d. Chỉ cần đạt được kết quả sát hạch theo quy định là đủ 

 

90 Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không yêu cầu 

phải đáp ứng các điều kiện gì? 

a. Những cá nhân chủ chốt của tổ chức phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với 

lĩnh vực và hạng năng lực mà tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực 

b. Tổ chức đã phải thực hiện công việc tương tự cùng nhóm dự án, cùng cấp công 

trình hoặc nhóm dự án, cấp công trình liền kề 

c. Bao gồm cả a và b 

d. Bao gồm a, b và phải có thời gian tham gia hoạt động xây dựng tối thiểu 3 năm 

 

 

 

 
c 

91 Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm với ai về công việc do mình thực hiện? 

a. Chủ đầu tư 

b. Thầu chính hoặc tổng thầu 

c. Chủ đầu tư và thầu chính hoặc tổng thầu 

d. Chịu trách nhiệm với ai là căn cứ vào các điều khoản cam kết trong hợp đồng 

xây dựng 

 

 

 
b 

92 Trường hợp phải thuê thầu phụ để thực hiện một số phần việc trong hợp 

đồng đã ký kết với chủ đầu tư thì cần phải có chấp thuận của ai? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư tùy thuộc vào từng gói thầu 

d. Không cần phải có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức nào 

 

 

 
b 

93 Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng phải được nộp cho bên giao thầu khi 

nào? 

a. Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực 

b. Sau khi hợp đồng được ký kết 

c. Trước khi khởi công xây dựng công trình 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

 

 
a 

94 Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công xây dựng có hiệu lực đến 

khi nào? 

a. Đến khi nhà thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng 

b. Sau khi chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành của nhà thầu 

c. Đáp án a hoặc b do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng 

d. Sau khi công việc theo hợp đồng đã hoàn thành bàn giao chủ chủ đầu tư 

 

 

 
c 

95 Cá nhân chưa được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có được 

tham gia hoạt động xây dựng không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có, nhưng chỉ được tham gia các công việc của công trình cấp IV 

 

 

d 
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 d. Có, nhưng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc mà cá 

nhân đó thực hiện 

 

96 Cá nhân có độ tuổi trên 70 nếu đáp ứng đủ điện kiện năng lực theo quy định 

có được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có, nhưng phải có giấy khám sức khỏe đủ điều kiện của bác sỹ 

d. Có, nhưng chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng 

 

 

 
a 

97 Tổ chức hoạt động xây dựng mới được thành lập có những cá nhân có chứng 

chỉ hành nghề hạng 1 phù hợp với lĩnh vực mà tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng, nhưng chưa ký hợp đồng để thực hiện bất kể 

công việc gì trong hoạt động đầu tư xây dựng thì có được cấp chứng chỉ  

năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có, nhưng chỉ được xem cấp chứng chỉ hành năng lực cho lĩnh vực định giá 

xây dựng 

d. Có, nhưng chỉ được xem cấp chứng chỉ hành năng lực cho các lĩnh vực giám 

sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng 

 

 

 

 

 
 

b 

98 Bước thiết kế công trình xây dựng nào mới đủ điều kiện để khởi công xây 

dựng công trình? 

a. Thiết kế cơ sở 

b. Thiết kế kỹ thuật 

c. Thiết kế bản vẽ thi công 

d. Một trong ba bước thiết kế trên đều được 

 

 

 
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 
liên hệ Hotline 0982 63 77 86 để được hỗ trợ tư vấn 24/7 

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM 

Số 42/155 Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN 

Tel: 043.686 56 56/ Fax: 043. 685 55 99/ Hotline: 0982 63 77 86 

Email: giaoducxaydung@gmail.com 

mailto:giaoducxaydung@gmail.com/

