
Kiểm định Công trình dân dụng và công nghiệp (19 câu) 

 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Ai là người chủ trì việc soạn thảo đề cương KĐ? 

a. Do đơn vị tư vấn KĐ soạn thảo đề cương. 

b. Do bên đặt hang KĐ chủ trì việc soạn thảo đề cương. 

c. Do chủ sở hữu CT chủ trì việc soạn thảo, có sự phối hợp với đơn vị tư  

vấn KĐ. 

d. Do một trong 2 bên A - B soạn thảo đề cương KĐ. 

 

 
 

a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

2 Ai là người đề xuất mục tiêu KĐ đối với CT? 

a. Chủ sử dụng CT đề xuất mục tiêu KĐ sau khi bàn bạc thống nhất với đơn 

vị TK. 

b. Chủ đầu tư CT là người đề xuất mục tiêu KĐ. 

c. Đơn vị đặt hàng KĐ phối hợp với đơn vị tư vấn thống nhất việc đề xuất 

mục tiêu KĐ 

d. Đơn vị đặt hàng KĐ là người đề xuất mục tiêu KĐ. 

 

 

 
d 

3 Trong KĐ hiện trạng CLCT nói chung, thường thực hiện KS trên những bộ 

phận nào của CT? 

a. KC phần ngầm; Kết cấu chịu lực phần thân CT. 

b. KC chịu lực chính của CT, bao gồm: KC khung hay tường, KC sàn, cầu 

thang. 

c. Phần KC nền móng; KC khung hay tường chịu lực của CT. 

d. Phần KC móng; KC chịu lực phần thân; KC bao che CT. 

 

 

 
d 

4 Yêu cầu cải tạo nâng tầng đối với CT nhà 4 tầng cũ (hồ sơ đã bị thất lạc) 

bằng BTCT. Để đáp ứng mục tiêu trên, cần thực hiện KS CL đối với những 

bộ phận nào của CT hiện tại? 

a. KC móng; KC cột khung; Sàn mái 

b. KC móng, KC cột và dầm khung; Sàn tầng 4; Cầu thang bộ. 

c. KC cột và dầm khung; KC các sàn và mái bằng. 

d. KC khung chịu lực; Sàn các tầng 2, 3, 4 và Cầu thang bộ. 

 

 

 
a 

5 Yêu cầu KĐ đánh giá hiện trạng CL KC BTCT nói chung, PP TN không 

phá hủy (NDT) nào thường được áp dụng trong KS? 

a. PP Siêu âm BT; PP bật nảy; PP điện từ; PP điện thế. 

b. PP Siêu âm,  PP bật nảy. 

c. PP Siêu âm,  PP bật nảy; PP dò cốt thép. 

d. PP Siêu âm,  PP bật nảy; PP điện hóa. 

 

 

a 

6 Căn cứ vào đâu để tiến hành việc đánh giá đối với KC CT? 

a. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ KS và KQ so sánh với yêu cầu của TK 

và quy định của TC áp dụng. 

b. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ so sánh với yêu cầu của TK và quy định 

của TC áp dụng. 

c. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ KS nhận được sau xử lý, KQ so sánh  

với yêu cầu của TK và quy định của TC áp dụng. 

d. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ nhận được sau khi xử lý và so sánh với 

yêu cầu của TK và quy định của TC áp dụng. 

 

 

 

 

c 

7 Ai là người chủ trì việc soạn thảo đề cương KĐ? 

a. Do bên đặt hàng KĐ chủ trì việc soạn thảo đề cương. 

b. Do đơn vị tư vấn KĐ soạn thảo đề cương. 

c. Do chủ sở hữu CT chủ trì việc soạn thảo, có sự phối hợp với đơn vị tư vấn 

KĐ. 

d. Do một trong 2 bên A - B soạn thảo bản đề cương KĐ. 

 

 
 

b 

8 Ai là người đề xuất mục tiêu KĐ đối với CT? 

a. Chủ sử dụng CT đề xuất mục tiêu KĐ sau khi bàn bạc thống nhất với đơn 

vị TK. 

b. Chủ đầu tư CT là người đề xuất mục tiêu KĐ. 

c. Đơn vị đặt hàng KĐ phối hợp với đơn vị tư vấn thống nhất việc đề xuất 

mục tiêu KĐ 

 

 
 

d 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 d.  Đơn vị đặt hàng KĐ là người đề xuất mục tiêu KĐ.  

9 Trong KĐ hiện trạng CLCT nói chung, thường thực hiện KS trên những bộ 

phận nào của CT? 

a. KC phần ngầm; Kết cấu chịu lực phần thân CT. 

b. KC chịu lực chính của CT, bao gồm: KC khung hay tường, KC sàn, cầu 

thang. 

c. Phần KC nền móng; KC khung hay tường chịu lực của CT. 

d. Phần KC móng; KC chịu lực phần thân; KC bao che CT. 

 

 

 
d 

10 Căn cứ vào đâu tiến hành việc đánh giá đối với KC CT? 

a. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ KS và KQ so sánh với yêu cầu của TK 

và quy định của TC áp dụng. 

b. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ so sánh với yêu cầu của TK và quy định 

của TC áp dụng. 

c. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ KS nhận được sau xử lý và KQ so sánh 

với yêu cầu của TK và quy định của TC áp dụng. 

d. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ nhận được sau khi xử lý và so sánh với 

yêu cầu của TK và quy định của TC áp dụng. 

 

 

 

 

c 

11 Những trường hợp nào trong nghiệm thu KC CT, nhất thiết phải có sự 

tham gia của KĐ? 

a. CT XD mang tính thử nghiệm; CT có những hư hỏng hay khuyết tật bởi 

nhiều nguyên nhân không rõ ràng; 

b. CT XD mang tính NC thử nghiệm; CT xảy ra sự cố bất thường; Trong  

TC có áp dụng CN mới. 

c. CT XD mang tính thử nghiệm, Có sử dụng KC mới, áp dụng CN mới, 

Trước khi nghiệm thu, xuất hiện nghi ngờ về CL KC; CT xảy ra sự cố. 

d. CT có KC phức tạp, Thi công áp dụng CN mới; CT xảy ra sự cố. 

 

 

 

 

c 

12 Ai là người chủ trì việc soạn thảo đề cương KĐ? 

a. Do bên đặt hang KĐ chủ trì việc soạn thảo đề cương. 

b. Do đơn vị tư vấn KĐ soạn thảo đề cương. 

c. Do chủ sở hữu CT chủ trì việc soạn thảo, có sự phối hợp với đơn vị tư  

vấn KĐ. 

d. Do một trong 2 bên A - B soạn thảo bản đề cương KĐ. 

 

 
 

b 

13 Những tư liệu chính sử dụng làm cơ sở cho việc lập đề cương KĐ là gì? 

a. Hồ sơ TK và bản vẽ hoàn công CT; Những thông tin về tình hình CT; 

Các TC áp dụng trong KĐ. 

b. Hồ sơ TK, hồ sơ hoàn công; Những thông tin về kết quả theo dõi CT; KA 

xem xét sơ bộ CT tại hiện trường. 

c. Những hồ sơ, tài liệu liên quan đến CT; Thông tin theo dõi về CT trong 

thời gian gần nhất; Những chỉ dẫn trong hoạt động KĐ. 

d. Hồ sơ liên quan đến CT KĐ; Các tiêu chuẩn áp dụng trong KĐXD; Kết 

quả tiếp cận xem xét sơ bộ CT tại hiện trường. 

 

 

 

 

d 

14 Ai là người đề xuất mục tiêu KĐ đối với CT? 

a. Chủ sử dụng CT đề xuất mục tiêu KĐ sau khi bàn bạc thống nhất với đơn 

vị TK. 

b. Chủ đầu tư CT là người đề xuất mục tiêu KĐ. 

c. Đơn vị đặt hàng KĐ phối hợp với đơn vị tư vấn thống nhất việc đề xuất 

mục tiêu KĐ 

d. Đơn vị đặt hàng KĐ là người đề xuất mục tiêu KĐ. 

 

 

 
d 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

15 Trong KĐ hiện trạng CLCT nói chung, thường thực hiện KS trên những bộ 

phận nào của CT? 

a. KC phần ngầm; Kết cấu chịu lực phần thân CT. 

b. KC chịu lực chính của CT, bao gồm: KC khung hay tường, KC sàn, cầu 

thang. 

c. Phần KC nền móng; KC khung hay tường chịu lực của CT. 

d. Phần KC móng; KC chịu lực phần thân; KC bao che CT. 

 

 

 
d 

16 Yêu cầu cải tạo nâng tầng đối với CT nhà 4 tầng cũ (hồ sơ đã bị thất lạc) 

bằng BTCT. Để đáp ứng mục tiêu trên, cần thực hiện KS CL đối với những 

bộ phận nào của CT hiện tại? 

a. KC móng, KC cột và dầm khung; Sàn tầng 4; Cầu thang bộ. 

b. KC cột và dầm khung; KC các sàn và mái bằng. 

c. KC móng; KC cột khung; KC sàn mái. 

d. KC khung chịu lực; Sàn các tầng 2, 3, 4 và sàn mái. 

 

 

 
c 

17 PP TN không phá hủy (NDT) nào thường được áp dụng trong KS khi thực 

hiện KĐ đánh giá hiện trạng CL KC BTCT nói chung ? 

a. PP Siêu âm,  PP bật nảy. 

b. PP Siêu âm,  PP bật nảy; PP dò cốt thép. 

c. PP Siêu âm BT; PP bật nảy; PP điện từ; PP điện thế. 

d. PP Siêu âm,  PP bật nảy; PP điện hóa. 

 

 

c 

18 Phương pháp nào thường được áp dụng trong KĐ cho phép trực tiếp đánh 

giá sự làm việc an toàn và khả năng chịu lực của KC CT? 

a. Bằng PP thí nghiệm thử tải đối với KC CT. 

b. Bằng PP tính toán kiểm tra đối với KC CT. 

c. Bằng PP tính toán kiểm tra lại KC có kể đến những số liệu đầu vào của 

bài toán được lấy từ thực tế trên KC CT. 

d. Bằng PP thí nghiệm thử tải kết hợp với việc tính toán kiểm tra lại KC có 

kể đến những số liệu đầu vào của bài toán được lấy từ thực tế trên KC 

CT. 

 

 

 

 
a 

19 Căn cứ vào đâu tiến hành việc đánh giá đối với KC CT? 

a. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ KS và KQ so sánh với yêu cầu của TK 

và quy định của TC áp dụng. 

b. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ so sánh với yêu cầu của TK và quy định 

của TC áp dụng. 

c. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ KS nhận được sau xử lý và KQ so sánh 

với yêu cầu của TK và quy định của TC áp dụng. 

d. Việc đánh giá dựa trên cơ sở KQ nhận được sau khi xử lý và so sánh với 

yêu cầu của TK và quy định của TC áp dụng. 

 

 

 

 

c 

 

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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