
Giám sát Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (45 câu) 

 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Với các dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình thì Bộ nào sau 

đây không được cấp phép hoạt động? 

a. Bộ khoa học công nghệ 

b. Bộ tài chính 

c. Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

d. Bộ thương mại 

 

 

 
a 

2 Yêu cầu khi thực hiện đấu thầu hạn chế là: 

a. Phải mời tối thiểu 5 nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham 

gia đấu thầu 

b. Phải mời tối thiểu 3 nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham 

gia đấu thầu 

c. Phải có tối thiểu 3 hồ sơ dự thầu của 3 nhà thầu khác nhau. 

d. Phải có tối thiểu 5 hồ sơ dự thầu của 5 nhà thầu khác nhau. 

 

 

 
 

a 

3 Trong các căn cứ để nghiệm thu hồ sơ thiết kế sau đây, căn cứ nào không 

đúng: 

a. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình gồm thuyết minh, bản vẽ thiết kế 

và dự toán, tổng dự toán. 

b. Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình, nhiệm vụ 

thiết kế, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt. 

c. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng trong thiết kế. 

d. Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được 

thực hiện trong quá trình xây dựng. 

 

 

 

 

 
d 

4 Trong các hình thức đầu tư sau, hình thức đầu tư nào không phải là đầu 

tư trực tiếp? 

a. Góp vốn hoặc mua cổ phần để tham gia quản lý hoạt động đầu tư 

b. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp 

c. Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác 

d. Đầu tư phát triển kinh doanh 

 

 

 
c 

5 Bản vẽ nào sau đây không được gọi là bản vẽ hoàn công? 

a. Bản vẽ bộ phận công trình hoàn thành. 

b. Bản vẽ hạng mục công trình xây dựng hoàn thành. 

c. Bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành. 

d. Bản vẽ thiết kế thi công. 

 

 

d 

6 Một nhà đầu tư muốn mở một trường Đại học Dân lập thì nhà đầu tư đó 

thực hiện hình thức đầu tư nào sau đây: 

a. Đầu tư phát triển kinh doanh 

b. Đầu tư gián tiếp 

c. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

d. Đầu tư theo hợp đồng 

 

 

 
c 

7 Nghiệm thu công việc xây dựng phải được tiến hành sau khi hoàn thành: c 
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 a. Hạng mục công trình 

b. Bộ phận công trình 

c. Công việc xây dựng 

d. Giai đoạn xây dựng công trình 

 

8 Các lĩnh vực nào sau đây được ưu đãi đầu tư? 

a. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

b. Kinh doanh bất động sản 

c. Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò 

d. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại và phát triển sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo 

 

 

 
d 

9 Trường hợp nào bản vẽ thiết kế được lấy làm bản vẽ hoàn công? 

a. Bản vẽ hoàn công có các kích thước, thông số thực tế đúng với bản vẽ 

thiết kế được duyệt. 

b. Bản vẽ hoàn công có các kích thước, thông số thực tế đúng 50% trở lên 

so với bản vẽ thiết kế được duyệt. 

c. Bản vẽ hoàn công có các kích thước, thông số thực tế khác với bản vẽ 

thiết kế được duyệt. 

d. Bản vẽ hoàn công có các kích thước, thông số thực tế đúng 70% trở lên 

so với bản vẽ thiết kế được duyệt. 

 

 

 

 

 
a 

10 Các địa bàn nào sau đây được ưu đãi đầu tư? 

a. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

b. Huyện Lý Nhân, Hà Nam 

c. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

d. Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 

 

b 

11 Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm thuế) đối với đấu thầu trong 

nước tối đa là: 

a. 1.500.000 đồng 

b. 2.000.000 đồng 

c. 500.000 đồng 

d. 1.000.000 đồng 

 

 

 
b 

12 Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 180 ngày kể từ: 

a. Thời điểm nộp hồ sơ dự thầu 

b. Thời điểm đóng thầu 

c. Thời điểm mở thầu 

d. Cả 3 phương án trên đều sai 

 

 

b 

13 Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu quốc tế là: 

a. Thứ tiếng do nhà thầu lựa chọn 

b. Thứ tiếng được qui định trong hồ sơ mời thầu. 

c. Tiếng Anh 

d. Tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc đồng thời cả hai thứ tiếng này 

 

 

d 

14 Mục đích của phân cấp công trình là để làm gì? 

a. Để xếp hạng và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 
b 
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 b. Xác định số bước thiết kế, thời hạn bảo hành công trình xây dựng, để xếp 

hạng và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. 

c. Để đánh giá mức độ quan trọng của công trình và có đầu tư phù hợp. 

d. Xác định số bước thiết kế và thời hạn bảo hành công trình xây dựng. 

 

15 Hồ sơ mời thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa yêu cầu thời gian có hiệu 

lực của hồ sơ dự thầu là 60 ngày. Vậy thời gian có hiệu lực của đảm bảo 

dự thầu tối thiểu phải là: 

a. 75 ngày 

b. 90 ngày 

c. 105 ngày 

d. 60 ngày 

 

 

 
 

b 

16 Hồ chứa nước Cửa Đạt là công trình cấp đặc biệt. Khi đầu tư xây dựng, 

việc thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo mấy bước? 

a. Một bước 

b. Thiết kế bản vẽ thi công 

c. Ba bước 

d. Hai bước 

 

 

 
c 

17 Để lập quy hoạch xây dựng cho thành phố Hải Phòng thì trách nhiệm lập 

nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc về cơ quan nào? 

a. Bộ Xây dựng 

b. UBND thành phố Hải Phòng 

c. Chính phủ 

d. Quốc hội 

 

 

 
a 

18 Phương thức đấu thầu một giai đoạn 2 túi hồ sơ được áp dụng đối với: 

a. Gói thầu EPC có kỹ thuật công nghệ mới, phức tạp, đa dạng 

b. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 

c. Gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô lớn, phức tạp 

d. Gói thầu xây lắp, hỗn hợp quy mô lớn, phức tạp 

 

 

b 

19 Chỉ định thầu được áp dụng trong trường hợp nào sau đây: 

a. Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng 

b. Gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 3 tỷ đồng 

c. Gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng 

d. Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng 

 

 

d 

20 Lĩnh vực nào sau đây đầu tư phải có điều kiện? 

a. Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản 

b. Sử dụng công nghệ cao 

c. Phát triển ngành nghề truyền thống 

d. Nuôi trồng thủy sản 

 

 

a 

21 Doanh nghiệp đăng ký lại không có các quyền nào sau đây? 

a. Được hoạt động theo nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư 

b. Được giữ lại tên của doanh nghiệp 

c. Được mở rộng kinh doanh trong mọi lĩnh vực 

 
 

c 
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 d. Được giữ con dấu, tài khoản, mã số thuế đã đăng ký  

22 Người Việt Nam đầu tư ra nước ngoài thì tuân thủ các quy định nào sau 

đây? 

a. Phải thỏa mãn cả 3 yêu cầu đã nêu 

b. Các quy định pháp luật của nước muốn đầu tư 

c. Thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

d. Các quy định pháp luật của Việt Nam 

 

 

 
a 

23 Thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ dự thầu (kể từ ngày phát hành hồ sơ 

mời thầu đến thời điểm đóng thầu) đối với đấu thầu trong nước là: 

a. 10 ngày 

b. 15 ngày 

c. 25 ngày 

d. 20 ngày 

 

 

 
a 

24 Nghiệm thu giai đoạn xây dựng phải được tiến hành sau khi hoàn thành: 

a. Một phần công trình 

b. Công việc xây dựng 

c. Hạng mục công trình 

d. Bộ phận công trình 

 

 

d 

25 Nhóm công trình thủy nào dưới đây thuộc nhóm công trình NN&PTNT? 

a. Hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, công trình cấp, thoát nước, 

đường ống dẫn nước, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại. 

b. Hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, cầu, cảng, đường ống dẫn 

nước, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại. 

c. Hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, nhà máy thủy điện, đường 

ống dẫn nước, kênh, công trình trên kênh và bờ bao các loại. 

d. Công trình thủy lợi, công trình diêm nghiệp, công trình lâm nghiệp 

 

 

 

 

d 

26 Một kỹ sư ngành công trình thủy lợi đã trực tiếp tham gia thiết kế và thi 

công xây dựng công trình thủy lợi được 4 năm thì có thể được cấp chứng 

chỉ gì trong các loại chứng chỉ dưới đây? 

a. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng và Chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng công trình 

b. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư 

c. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 

d. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư 

 

 

 

 

c 

27 Để công bố qui hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Nê huyện Kiến Xương tỉnh 

Thái Bình, trong hội nghị công bố qui hoạch xây dựng có sự tham gia của 

đại diện các tổ chức, cơ quan nào? 

a. Mặt trận Tổ quốc 

b. Mặt trận Tổ quốc và cơ quan thông tấn báo chí 

c. UBND tỉnh Thái Bình 

d. Cơ quan thông tấn báo chí 

 

 

 
 

b 
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28 Cơ quan nào có quyền quy định cụ thể loại và cấp công trình? 

a. Bộ xây dựng 

b. Quốc hội 

c. Chính phủ 

d. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

 

a 

29 Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: 

a. Vốn cố định và vốn lưu động 

b. Vốn vay và vốn chủ sở hữu 

c. Vốn lưu động và vốn vay 

d. Vốn vay và vốn cố định 

 

 

b 

30 Một nhà đầu tư nước ngoài đã được chính phủ Việt Nam cấp phép đầu tư 

xây dựng một công trình kết cấu hạ tầng để tìm cách thu lợi nhuận từ một 

dự án đầu tư tiếp theo thì nhà đầu tư đó chọn hình thức hợp đồng nào để 

đầu tư? 

a. Hợp đồng BCC 

b. Hợp đồng BT 

c. Hợp đồng BOT 

d. Hợp đồng BTO 

 

 

 

 

b 

31 Một gói thầu xây lắp có giá gói thầu là 3 tỷ đồng thì giá trị đảm bảo dự 

thầu có thể là: 

a. 125 triệu. 

b. 100 triệu. 

c. 30 triệu. 

d. 150 triệu. 

 

 

 
c 

32 Thời gian lập đồ án quy hoạch xây dựng Thị xã Hội An tỉnh Quảng Nam 

kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt là bao lâu? 

a. Không quá 20 tháng 

b. Không quá 15 tháng 

c. Không quá 10 tháng 

d. Không quá 18 tháng 

 

 

 
d 

33 Các yếu tố quyết định đến cao trình đỉnh đê quai thượng là 

a. Lưu lượng thiết kế dẫn dòng 

b. Cao trình và kích thước của các công trình tháo nước về hạ lưu 

c. Cao trình mực nước hạ lưu 

d. Loại đê quai 

 

 

b 

34 Để thực hiện công tác giám sát khảo sát xây dựng phải hiểu và nắm vững 

nội dung văn bản nào sau đây: 

a. Yêu cầu KTKSXD, phương án khảo sát xây dựng 

b. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng, hợp đồng khảo sát xây dựng 

c. Khối lượng khảo sát xây dựng và các bản vẽ và phụ lục kèm theo 

d. Tất cả các văn bản trên 

 

 

 
d 

35 Những nội dung nào sau đây cần được kiểm tra trước khi bắt đầu và trong d 
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 quá trình khảo sát xây dựng: 

a. Máy móc, thiết bị; vật tư, khối lượng của công tác khảo sát xây dựng. 

b. Máy móc, thiết bị; vật tư 

c. Khối lượng và nhân lực cho công tác khảo sát xây dựng. 

d. Máy móc, thiết bị; vật tư, khối lượng và nhân lực cho công tác khảo sát 

xây dựng. 

 

36 Nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng bao gồm những nội dung nào sau 

đây: 

a. Các sản phẩm khảo sát ngoài hiện trường và báo cáo kỹ thuật công tác 

khảo sát xây dựng. 

b. Các sản phẩm khảo sát ngoài hiện trường, trong phòng thí nghiệm và 

báo cáo kỹ thuật công tác khảo sát xây dựng. 

c. Các sản phẩm khảo sát ngoài hiện trường, trong phòng thí nghiệm 

d. Các mẫu đất 

 

 

 

 

b 

37 Công tác giám sát khảo sát xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu nào s 

đây: 

a. Tiến độ dự án 

b. Chất lượng công tác khảo sát xây dựng cao 

c. Đảm bảo giá thành và nâng cao hiệu quả kinh tế 

d. Tất cả các yếu tố trên 

 

 

 
d 

38 Khi nào trách nhiệm của tư vấn giám sát một công trình hoàn thành 

a. Công trình xây dựng xong 

b. Ký biên bản bàn giao công trình 

c. Hoàn tất hồ sơ lưu trữ của công trình 

d. Hoàn thành hạng mục công trình 

 

 

c 

39 Việc kiểm tra chất lượng xi măng tại hiện trường xây dựng nhất thiết phải 

được tiến hành trong trường hợp nào dưới đây 

a. Khi thiết kế thành phần cấp khối bê tông 

b. Khi có sự nghi ngờ về chất lượng xi măng 

c. Khi xi măng đã để trong kho trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất 

d. Tất cả các ý trên 

 

 

 
d 

40 Sau khi kiểm tra và chấp thuận đồ án kỹ thuật thi công và công nghệ của 

Nhà thầu, trong quá trình thi công nếu có những tình huống mới phát sinh 

TVGS cần phải: 

a. Bắt buộc Nhà thầu thực hiện đúng bản vẽ thi công và công nghệ đã 

chấp thuận ban đầu? 

b. Yêu cầu Nhà thầu trình bày giải pháp kỹ thuật thi công để kiểm tra, nếu 

chấp thuận thì báo cáo Chủ Đầu tư cùng phối hợp giải quyết ? 

c. Cho phép nhà thầu tự thay đổi công nghệ thi công cho phù hợp ? 

d. Không phải trách nhiệm của TVGS 

 

 

 

 

 
b 

41 Kích thước công trình dẫn dòng và chiều cao đê quai có quan hệ thế nào? 

a. Công trình dẫn dòng càng lớn thì đê quai càng cao 
d 
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 b. Công trình dẫn dòng càng lớn thì đê quai càng thấp 

c. Công trình dẫn dòng càng nhỏ thì đê quai càng thấp 

d. Công trình dẫn dòng càng lớn thì đê quai càng thấp và ngược lại 

 

42 Lưu lượng dẫn dòng thi công thiết kế được lựa chọn dựa vào các yếu tố 

nào? 

a. Kích thước công trình dẫn dòng 

b. Loại công trình dẫn dòng 

c. Thời đoạn dẫn dòng 

d. Thời đoạn dẫn dòng và cấp công trình 

 

 

 
d 

43 Khối lượng vật liệu chuẩn bị ngăn dòng thi công tối thiểu là: 

a. 130% khối lượng tính toán 

b. 150% khối lượng tính toán 

c. 200% khối lượng tính toán 

d. 100% khối lượng tính toán 

 

 

a 

44 Trước khi thi công đắp đập đất bằng đầm nén cần phải thi công rải thử, 

việc rải thử nhằm mục tiêu: 

a. Xác định quan hệ số lượt đầm với chiều dày đất đắp và độ chặt 

b. Xác định quan hệ số lượt đầm với chiều dày đất đắp 

c. Xác định công cụ đầm 

d. Xác định độ chặt với từng loại đầm 
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45 Khi thi công bê tông khối lớn của đập bê tông trọng lực, ngoài những quy 

trình chung về công tác thi công bê tông, cần chú ý 

a. Kiểm tra, theo dõi và đánh giá quá trình phát sinh nhiệt, ứng suất nhiệt 

trong bê tông và bảo dưỡng bê tông 

b. Kiểm tra và theo dõi quá trình rải bê tông 

c. Kiểm tra và theo dõi quá trình lắp đặt ván khuôn 

d. Kiểm tra và theo dõi quá trình bảo dưỡng bê tông 
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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 
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