
II. Lĩnh vực Thiết kế xây dựng  (20 câu) 
 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào? 

a. Khảo sát địa hình 

b. Khảo sát địa chất công trình 

c. Khảo sát địa chất thủy văn 

d. Bao gồm cả 3 loại hình nêu tại a, b và c 

 

 
 

d 

2 Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào sau đây? d 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 a. Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng 

b. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình 

c. Chủ trương đầu tư xây dựng 

d. Loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát và bước thiết kế 

 

3 Chủ đầu tư không có nghĩa vụ nào dưới đây? 

a. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong 

trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát 

xây dựng 

b. Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên  

quan đến công tác khảo sát 

c. Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi 

phạm hợp đồng khảo sát xây dựng 

d. Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu của nhà thầu thiết 

kế 

 

 

 

 

 
d 

4 Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu nào dưới đây? 

a. Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án 

đầu tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, 

điều kiện tự nhiên, văn hoá - xã hội tại khu vực xây dựng 

b. Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp 

luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử 

dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn 

trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường 

c. Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm 

đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan 

d. Cả 3 yêu cầu nêu tại a, b và c 

 

 

 

 

 
 

d 

5 Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những nội dung chủ yếu 

gì? 

a. Phương án kiến trúc, phương án công nghệ (nếu có) 

b. Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu 

c. Dự toán xây dựng 

d. Bao gồm cả 3 nội dung nêu tại a, b và c 

 

 

 
d 

6 Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng 

công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước? 

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

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

c. Cơ quan quản lý kỹ thuật của chủ đầu tư 

d. Cả a, b và c đều không đúng 

 

 

 
a 

7 Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng 

công trình của dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách? 

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

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

c. Cơ quan quản lý kỹ thuật của chủ đầu tư 

 

 

a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 d. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành do cấp có thẩm quyền 

quyết định thành lập 

 

8 Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ai là người phê duyệt thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước? 

a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực 

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

 

 

 
a 

9 Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, ai là người phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, trong trường hợp thiết kế 2 

bước? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực 

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

 

 

 
 

b 

10 Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây  

dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

công trình? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực 

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

 

 

 
 

a 

11 Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình X? 

a. Tổ chức đã thiết kế xây dựng công trình X 

b. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

c. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc chủ đầu tư 

d. Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình X 

 

 
 

a 

12 Thiết kế xây dựng công trình không được thay đổi khi nào? 

a. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu thay đổi thiết kế cơ sở 

b. Trong quá trình thi công xây dựng, phát hiện yếu tố bất hợp lý nếu 

không thay đổi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng 

c. Khi điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do chỉ số giá xây dựng tăng 

so với chỉ số giá xây dựng lập dự phòng cho yếu tố trượt giá 

d. Khi thiết kế bước trước đã được phê duyệt có thay đổi 

 

 

 
 

c 

13 Đối với trường hợp thiết kế 1 bước thì thiết kế bản vẽ thi công được lập  

trên cơ sở nào? 

a. Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt 

b. Nhiệm vụ thiết kế được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê 

duyệt 

c. Phương án thiết kế do nhà thầu tư vấn thiết kế đề xuất 

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

 

 

 
 

a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

14 Theo phân cấp công trình, kho chứa vật liệu nổ thuộc cấp đặc biệt, theo quy 

định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về xây dựng 

trực thuộc Bộ Công thương thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công 

trình này, vậy những công trình còn lại của dự án thì cơ quan nào thẩm 

định? 

a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công thương 

b. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng 

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

d. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng các công 

trình 

 

 

 

 

 
a 

15 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công trình đường ống dẫn khí 

thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách có quy mô cấp nào thì 

phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở 

không? 

a. Cấp I 

b. Cấp II 

c. Cấp III 

d. Cấp IV 

 

 

 

 
c 

16 Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ 

đầu tư có cần phải thuê tư vấn thẩm tra hay không? 

a. Có 

b. Không 

c. Do chủ đầu tư quyết định 

d. Có, nhưng theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

 

 

 
c 

17 Nhà ở riêng lẻ quy mô cấp mấy, chủ đầu tư phải trình cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định thiết kế? 

a. Cấp II 

b. Cấp III 

c. Cấp IV 

d. Không phải trình thẩm định 

 

 

 
d 

18 Nhà ở riêng lẻ có quy mô thế nào thì phải do chủ đầu tư tự tổ chức thiết kế 

và chịu trách nhiệm về an toàn công trình và công trình lân cận? 

a. Dưới 3 tầng (gồm cả tầng trệt) hoặc có chiều cao dưới 12m tình từ cốt 

0.00 

b. Dưới 250m2 sàn xây dựng 

c. Đáp án a hoặc b 

d. Bao gồm cả đáp án a và b 

 

 

 
 

d 

19 Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

Trong trường hợp, khi thi công xây dựng phát sinh điều chỉnh khối lượng 

nhưng không ảnh hưởng tới an toàn công trình thì phải trình cơ quan nào 

thẩm định lại trước khi phê duyệt điều chỉnh? 

 

 

a 



TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

 a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Ban quản lý dự án 

 

20 Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp được chủ trì thiết kế công trình 

cấp mấy? 

a. Cấp II 

b. Cấp III 

c. Cấp IV 

d. Không được chủ trì thiết kế xây dựng 

 

 

 
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 
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