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Câu hỏi trắc nghiệm Kế toán

1 Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, kế toán trưởng có quyền gì ? 

Điều hành về kế toán, 
chuyên môn và hoạt 
động của đơn vị.

Tổ chức hoạt động 
kinh doanh, kế toán 
của đơn vị.

Độc lập về chuyên môn, 
nghiệp vụ kế toán.

Độc lập về kế toán 
nhưng phụ thuộc vào 
thủ trưởng đơn vị.

2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính 
phủ áp dụng cho đối tượng nào? Đơn vị sự nghiệp công Doanh nghiệp Nhà 

nước Doanh nghiệp tư nhân  Đơn vị quản lý nhà 
nước

3
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng 
ngân sách trung ương theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

Bộ Tài chính Quốc Hội Chính phủ Ủy ban tài chính ngân 
sách của Quốc hội 

4 Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm:

Thực hiện các quy 
định của pháp luật về 
kế toán, tài chính trong 
và ngoài đơn vị kế toán.

Tổ chức điều hành bộ 
máy hoạt động của 
đơn vị.

Lập báo cáo kết quả sản 
xuất kinh doanh của đơn 
vị.

Thực hiện các quy 
định của pháp luật về 
kế toán, tài chính 
trong đơn vị kế toán.

5 Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công bao gồm những 
nội dung nào?

Tự chủ về thực hiện 
nhiệm vụ Tự chủ về nhân sự Tự chủ về tổ chức bộ 

máy Cả ba đáp án trên

6

Cơ quan nào có thẩm quyền tạm đình chỉ chi ngân sách của 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh 
không chấp hành đúng chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, 
báo cáo tài chính khác và chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015?

HĐND tỉnh Sở Tài chính UBND tỉnh       Thanh tra Tài chính

7
Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội nước 
CHXH Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 20/11/2015 tại 
kỳ họp thứ mấy ?

Kỳ họp thứ 11 Kỳ họp thứ 10 Kỳ họp thứ 12 Kỳ họp thứ 9

8
Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định 
của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức đối với 
những nội dung nào? 

Tiếp khách trong nước, 
công tác phí khi đi 
công tác trong nước.

Xe ô tô, nhà làm việc, 
trang bị điện thoại 
công vụ tại nhà riêng 
và điện thoại di động, 
chế độ công tác phí 
nước ngoài, chế độ 
tiếp khách nước ngoài 
và hội thảo quốc tế ở 
Việt Nam.

Xe ô tô, nhà làm việc.

Chế độ công tác phí 
nước ngoài, chế độ 
tiếp khách nước ngoài 
và hội thảo quốc tế ở 
Việt Nam.
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9

Số dư của quỹ dự trữ tài chính ở mỗi cấp không vượt quá 
bao nhiêu phần trăm dự toán chi ngân sách hàng năm theo 
quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

25% 20% 30% 35%

10 Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 
2015 gồm có bao nhiêu chương, điều ? 7 chương, 73 điều 6 chương, 74 điều 6 chương, 73 điều 7 chương, 74 điều

11

Dự toán NSNN ở mỗi cấp được bố trí mức dự phòng chiếm 
tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trên tổng chi ngân sách của mỗi 
cấp theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Từ 2% đến 5% Từ 2% đến 3% Từ 2% đến 4% 5%

12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 
2015 do cơ quan nào thông qua ?

Chủ tịch nước nước 
Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam

Bộ Tài chính nước 
Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam

Chính phủ nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam

13
Cấp ngân sách nào được thành lập Quỹ dự trữ tài chính theo 
quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 
?

Cấp Trung ương, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã Cấp Trung ương Cấp Trung ương, cấp 

tỉnh, cấp huyện
Cấp Trung ương và 
cấp tỉnh

14
Theo quy định về chế độ kế toán, các đơn vị hành chính sự 
nghiệp phải thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt 
buộc nào ?

Phiếu thu, phiếu chi Giấy đề nghị thanh 
toán tạm ứng Biên lai thu tiền Cả 03 đáp án trên

15 Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 
2015 thay thế văn bản nào?

Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản Nhà nước số 
09/2008/QH12 ngày 
03/6/2008

Luật Phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ngày 
25/11/2015

Pháp lệnh kế toán và 
thống kê ngày 10/5/1988 

Luật Kế toán số 
03/2003/QH11  ngày 
17/6/2003

16
Kết dư ngân sách Trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý như 
thế nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015 ?

 Trích 30% vào quỹ dự 
trữ tài chính cùng cấp; 
trích 70% còn lại vào 
thu ngân sách năm sau.

Trích 50% vào quỹ dự 
trữ tài chính cùng cấp; 
trích 50% còn lại vào 
thu ngân sách năm sau.

Trích 40% vào quỹ dự 
trữ tài chính cùng cấp; 
trích 60% còn lại vào thu 
ngân sách năm sau.

Trích 70% vào quỹ dự 
trữ tài chính cùng cấp; 
trích 30% còn lại vào 
thu ngân sách năm sau.

17

Theo quy định hiện hành, đối với đơn vị sự nghiệp công tự 
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hàng năm, phần 
chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên (nếu có), đơn vị 
được trích tối thiểu bao nhiêu % để lập Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp?

25% 30% 35% 40%

2



TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D

18

UBND các cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách 
cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới vào 
thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

Trước ngày 31 tháng 12 Trước ngày 15 tháng 
12  Trước ngày 10 tháng 12 Trước ngày 15 tháng 

11

19
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, những người nào phải chịu trách nhiệm về nội 
dung của chứng từ kế toán ?

Người lập chứng từ kế 
toán và người lưu trữ 
tài liệu kế toán.

Giám đốc, kế toán 
trưởng.

Người lập, người duyệt 
và những người khác ký 
tên trên chứng từ kế toán.

Kế toán trưởng và kế 
toán viên ký tên trên 
chứng từ kế toán.

20
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản vào thời 
gian nào?

Cuối tháng Hàng ngày Cuối kỳ kế toán năm Cuối kỳ kế toán quý

21

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 
đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải được công khai 
chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày văn bản được ban 
hành theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015 ?

60 ngày 30 ngày 20 ngày 15 ngày

22

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Kế toán số 
88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, chuẩn mực kế toán và 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán do cơ quan nào sau 
đây quy định trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán phù 
hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam ?

Quốc hội Kiểm toán nhà nước Chính phủ Bộ Tài chính

23
Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân 
sách cấp tỉnh theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ?

Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài chính Bộ Tài chính

24 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 
có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

Từ ngày 01 tháng 01 
năm 2016

Từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017

Từ ngày 20 tháng 11 
năm 2016

Từ ngày 20 tháng 11 
năm 2015

25

Đối với đơn vị sự nghiệp công theo qui định tại Nghị định 
16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, nguồn kinh 
phí thuộc ngân sách nhà nước, các khoản thu dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các khoản thu phí 
theo pháp luật về phí, lệ phí, đơn vị mở tài khoản tại đâu để 
phản ánh?

Kho bạc Nhà nước  Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Kho bạc Nhà nước và 
ngân hàng nhà nước

3



TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D

26
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào sau đây hướng dẫn áp dụng kế 
toán quản trị phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động ?

Bộ Tài chính
UBND cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương

Sở Tài chính Kiểm toán Nhà nước

27
Cơ quan nào có nhiệm vụ lập quyết toán ngân sách tỉnh 
trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của 
Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015  ?

Sở Tài chính Bộ Tài chính Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh

28
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, một trong các trách nhiệm đầy đủ của đơn vị kế 
toán là:

Quản lý, sử dụng, bảo 
quản tài liệu kế toán.

Quản lý, sử dụng, bảo 
quản và lưu trữ tài liệu 
kế toán.

Sử dụng và lưu trữ tài 
liệu kế toán.

Sử dụng, bảo quản và 
lưu trữ tài liệu kế toán.

29 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 
phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? 06/03/15 06/04/15 16/04/15 26/04/15

30
Theo quy định hiện hành, tài sản nào sau đây không thực 
hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập 
tự chủ tài chính quản lý?

Tài sản đơn vị thuê, 
mượn, nhận góp vốn 
liên doanh, liên kết của 
các tổ chức, cá nhân 
khác và các tài sản 
khác không phải của 
đơn vị.

Tài sản là máy móc, 
thiết bị. Tài sản là xe ô tô. Tài sản là nhà cửa, vật 

kiến trúc.

31

Cơ quan nào có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm 
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực 
tài chính - ngân sách trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Ủy ban tài chính, ngân 
sách của Quốc hội Bộ Tài chính Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quốc hội

32 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  kiểm kê tài sản là:

Việc cân, đong, đo, 
đếm tài sản; xác nhận 
và đánh giá giá trị của 
tài sản, nguồn vốn hiện 
có tại thời điểm kiểm 
kê để đối chiếu với số 
liệu trong sổ kế toán.

Xác nhận và đánh giá 
chất lượng, giá trị của 
tài sản, nguồn vốn 
hiện có tại thời điểm 
kiểm kê để kiểm tra, 
đối chiếu với số liệu 
trong sổ kế toán.

Xác nhận nguồn vốn 
hiện có tại thời điểm 
kiểm kê để đối chiếu với 
số liệu trong sổ kế toán.

Cả 3 đáp án trên đều 
đúng.

33

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định tỷ lệ phần trăm (%) 
điều tiết giữa Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa 
phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015?

Chính phủ Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội Bộ Tài chính Quốc hội
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34
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, chỉ có cơ quan nào sau đây mới có quyền tạm 
giữ, tịch thu hoặc niêm phong chứng từ kế toán?

Cơ quan Công an Thanh tra Chính phủ Kiểm toán Nhà nước Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền 

35

Theo quy định của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 
17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 
07/10/2013 của Chính phủ, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ 
được áp dụng hệ số tăng thêm quỹ tiền lương tối đa bao 
nhiêu lần so với mức tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà 
nước quy định để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 
công chức? 

1 lần  2 lần Không quá 1,5 lần  Không quá 1,0 lần

36
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, chữ ký trên chứng từ kế toán do người nào sau 
đây ký ?

Giám đốc và kế toán 
trưởng.

Kế toán trưởng và thủ 
quỹ.

Người có thẩm quyền 
hoặc người được ủy 
quyền ký.

Người có thẩm quyền 
và người nhận tiền.

37

Cơ quan nào chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 
giúp UBND tỉnh lập dự toán ngân sách địa phương, phương 
án phân bổ ngân sách, lập quyết toán ngân sách địa phương 
theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Sở Tài chính Kho bạc Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư Cục Thuế

38
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, một trong những nội dung chủ yếu đầy đủ của 
chứng từ kế toán là:

Số tiền của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính ghi 
bằng số; tổng số tiền 
của chứng từ kế toán 
dùng để thu, chi tiền 
ghi bằng số và bằng 
chữ.

Số lượng, đơn giá và 
số tiền của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính ghi 
bằng số của chứng từ 
kế toán.

Số lượng, đơn giá và số 
tiền của nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính ghi bằng số; 
tổng số tiền của chứng từ 
kế toán dùng để thu, chi 
tiền ghi bằng số và bằng 
chữ.

Số lượng, đơn giá và 
số tiền của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính ghi 
bằng số; tổng số tiền 
của chứng từ kế toán 
dùng để thu, chi tiền.

39 Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương theo quy định của 
Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? 05 năm 01 năm 03 năm 04 năm

40
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức phân bổ ngân sách ở địa phương theo quy định 
của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh Sở Tài chính UBND tỉnh Bộ Tài chính

5



TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D

41
Theo quy định hiện hành Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết 
định điều chuyển tài sản nhà nước trong các trường hợp nào 
sau đây ?

Tài sản nhà nước được 
giao quản lý, sử dụng 
nhưng không có nhu 
cầu sử dụng thường 
xuyên.

Tài sản nhà nước đã 
trang bị cho các cơ 
quan nhà nước, cá 
nhân không đúng tiêu 
chuẩn, định mức.

Tài sản nhà nước bị sử 
dụng sai mục đích, vượt 
tiêu chuẩn, định mức, 
chế độ, cho thuê hoặc sử 
dụng để thực hiện các 
hoạt động kinh doanh 
khác.

Giữa các Bộ, cơ quan 
trung ương theo đề 
nghị của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan 
trung ương có liên 
quan.

42 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, tài liệu, số liệu kế toán là: 

Cơ sở để xây dựng và 
xét duyệt kế hoạch.

Cơ sở để xây dựng dự 
toán, quyết toán.

Cơ sở  để xem xét, xử lý 
hành vi vi phạm pháp 
luật.

Cả 3 đáp án trên đều 
đúng.

43
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thu phí, lệ phí và 
các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của Luật 
NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh Sở Tài chính UBND tỉnh Bộ Tài chính

44

Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên, hàng năm, phần chênh lệch thu lớn hơn chi 
hoạt động thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử dụng: 
Trích tối thiểu bao nhiêu để lập Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp?

10% 15% 20% 25%

45
Khoản chi nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ chi của ngân 
sách địa phương  theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Chi dự trữ quốc gia Chi đầu tư phát triển Chi bổ sung quỹ dự trữ 
tài chính địa phương

Chi sự nghiệp bảo vệ 
môi trường

46 Theo quy định tại Điều 4 của Luật Kế toán số 
88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán có nhiệm vụ:

Thu thập số liệu kế 
toán và nội dung công 
việc kế toán, theo 
chuẩn mực kế toán và 
chế độ kế toán.

Thu thập, xử lý thông 
tin, số liệu kế toán và 
nội dung công việc kế 
toán, theo chuẩn mực 
kế toán và chế độ kế 
toán.

Thu thập, xử lý thông 
tin, số liệu kế toán theo 
đối tượng và nội dung 
công việc kế toán, theo 
chuẩn mực kế toán và 
chế độ kế toán.

D. Thu thập, xử lý 
thông tin, số liệu kế 
toán theo đối tượng và 
nội dung công việc kế 
toán.
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TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D

47
Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực 
hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập 
tự chủ tài chính quản lý ?

Tài sản đơn vị thuê, 
mượn, nhận góp vốn 
liên doanh, liên kết của 
các tổ chức, cá nhân 
khác và các tài sản 
khác không phải của 
đơn vị.

Tài sản không cần 
dùng, ứ đọng, chờ 
thanh lý, đơn vị có 
trách nhiệm xử lý theo 
chế độ hiện hành.

Phần diện tích nhà, đất 
của đơn vị đã bố trí làm 
nhà ở cho cán bộ, công 
chức, viên chức đủ điều 
kiện chuyển giao cho 
UBND cấp tỉnh, nơi có 
nhà, đất để quản lý, xử lý 
theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

Cả A, B, C đều đúng.

48 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, đơn vị kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán nào ? 

Phải thu thập, phản ánh 
khách quan nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính phát 
sinh .

Phải thu thập, phản 
ánh khách quan, đầy 
đủ, đúng thực tế và 
đúng kỳ kế toán mà 
nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh.

Phải thu thập, phản ánh 
khách quan, đầy đủ 
nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh.

Phải thu thập, phản 
ánh khách quan, đầy 
đủ, đúng thực tế và 
đúng kỳ kế toán.

49

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định ban hành chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách đối với các ngành, lĩnh 
vực theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Ủy ban tài chính, ngân 
sách của Quốc hội Bộ Tài chính Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quốc hội

50 Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ?

Đơn vị sự nghiệp công 
lập trong các lĩnh vực: 
Giáo dục đào tạo; dạy 
nghề.

Đơn vị quản lý nhà 
nước.

Đơn vị sự nghiệp công 
lập trong các lĩnh vực: Y 
tế; văn hóa, thể thao và 
du lịch.

Đơn vị sự nghiệp công 
lập trong các lĩnh vực: 
Giáo dục đào tạo; dạy 
nghề; y tế; văn hóa, 
thể thao và du lịch; 
thông tin truyền thông 
và báo chí; khoa học 
và công nghệ; sự 
nghiệp kinh tế và sự 
nghiệp khác.

51
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, một trong các hành vi đầy đủ bị nghiêm cấm 
đối với người làm công tác kế toán ?

Giả mạo, khai man tài 
liệu kế toán.

Giả mạo, khai man 
hoặc thỏa thuận, ép 
buộc người khác giả 
mạo, khai man chứng 
từ kế toán hoặc tài liệu 
kế toán khác.

Giả mạo, khai man hoặc 
thỏa thuận, ép buộc 
người khác giả mạo, khai 
man, tẩy xóa chứng từ kế 
toán hoặc tài liệu kế toán 
khác.

Giả mạo, khai man 
hoặc thỏa thuận, ép 
buộc người khác giả 
mạo, khai man, tẩy 
xóa chứng từ kế toán.

7



TT Câu hỏi Phương án A Phương án B Phương án C Phương án D

52
Khoản chi nào dưới đây không thuộc khoản chi thường 
xuyên theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015?

Chi đảm bảo xã hội. Chi sự nghiệp khoa 
học và công nghệ.

Chi sự nghiệp bảo vệ 
môi trường.

Chi trả nợ lãi các 
khoản do chính quyền 
địa phương vay.

53 Theo quy định hiện hành, chi phí nào sau đây liên quan đến 
xử lý tài sản công ? Chi phí kiểm kê tài sản Chi phí định giá, thẩm 

định tài sản
Chi phí di dời, phá dỡ, 
hủy bỏ, tiêu hủy tài sản

Cả 03 đáp án trên đều 
đúng.

54 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, Kỳ kế toán gồm: Kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm, kỳ kế 

toán quý.

Kỳ kế toán năm, kỳ kế 
toán quý, kỳ kế toán 
tháng.

Kỳ kế toán năm, kỳ kế 
toán tháng.

55

Cơ quan nào có nhiệm vụ quản lý Quỹ ngân sách nhà nước, 
quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước theo 
quy định của pháp luật theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Ủy ban tài chính, ngân 
sách của Quốc hội

Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội Bộ Tài chính  Quốc hội

56
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015 do cơ quan nào sau đây quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành đơn vị tính sử dụng trong kế toán?

Sở Tài chính.
UBND cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương.

Bộ Tài chính. Chính phủ.

57
Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015, đơn vị sự nghiệp công được giao quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm ổn định trong thời gian bao nhiêu năm?

1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 

58
Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 
nước vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

 Chậm nhất là 12 tháng 
sau khi kết thúc năm 
ngân sách.

Chậm nhất là 18 tháng 
sau khi kết thúc năm 
ngân sách.

Chậm nhất là 6 tháng sau 
khi kết thúc năm ngân 
sách.

Chậm nhất là 14 tháng 
sau khi kết thúc năm 
ngân sách.

59 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, Kế toán ở đơn vị kế toán gồm:

Kế toán tài chính và kế 
toán thương mại.

Kế toán tài chính và 
kế toán sản xuất kinh 
doanh.

Kế toán tài chính và kế 
toán quản trị.

Kế toán tài chính và 
kế toán tổng hợp, kế 
toán chi tiết.

60 Theo quy định, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia là kinh phí: ? 

Thực hiện chế độ tự 
chủ

 Không thực hiện chế 
độ tự chủ

Kinh phí không thực 
hiện chế độ tự chủ và 
kinh phí thực hiện chế 
độ tự chủ

Cả ba phương án trên 
đều sai.

61
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  một trong những điều kiện để Hộ kinh doanh 
dịch vụ kế toán được phép kinh doanh dịch vụ kế toán:

Có Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh.

Có vốn kinh doanh 
trên 01 tỷ đồng.

Chủ hộ có trình độ đại 
học chuyên ngành tài 
chính - kế toán.

Tất cả các người trong 
hộ đều có trình độ kế 
toán từ đại học trở lên.

62
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được 
thành lập theo các loại hình sau đây: 

Công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên 
trở lên; 

Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Cả 3 đáp án trên.
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63

Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước hiện hành, báo 
cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền 
quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được 
cấp có thẩm quyền phê chuẩn phải được công khai chậm 
nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày văn bản được ban hành  ?

60 ngày 30 ngày 20 ngày 15 ngày

64 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, thời điểm đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản: Cuối tháng. Hàng ngày. Cuối kỳ kế toán năm. Cuối kỳ kế toán quý.

65 Theo quy định hiện hành, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị 
mua sắm tập trung là gì ?

Tập hợp nhu cầu, lập 
kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu cung cấp tài sản.

Tổ chứa thực hiện 
hoặc tham gia bàn 
giao, tiếp nhận tài sản 
mua sắm tập trung.

Thực hiện trách nhiệm 
của chủ đầu tư, trách 
nhiệm của bên mời thầu 
theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu và các 
văn bản pháp luật khác 
có liên quan.

Cả 03 đáp án trên đều 
đúng.

66 Theo quy định của Luật NSNN hiện hành, nhiệm vụ chi nào 
dưới đây không phân cấp cho ngân sách cấp huyện, xã?

Chi nghiên cứu khoa 
học và công nghệ

Chi sự nghiệp đảm 
bảo xã hội

Chi sự nghiệp phát thanh 
truyền hình Chi sự nghiệp kinh tế

67
Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc 
vào thời điểm nào theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

  31 tháng 01 năm sau 31 tháng 2 năm sau 31 tháng 12 31 tháng 3 năm sau

68
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015 cơ quan nào sau đây chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán:

Sở Tài chính.
UBND cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương.

Bộ Tài chính. Tất cả các Bộ thuộc 
Chính phủ

69

Dự toán chi ngân sách nhà nước đối với Lĩnh vực nào sau 
đây phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật có liên 
quan theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Lĩnh vực giáo dục – 
đào tạo Lĩnh vực dạy nghề Lĩnh vực Khoa học và 

Công nghệ Cả 3 phương án trên

70
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, ai là người chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, 
lưu trữ tài liệu kế toán:

Người đại diện theo 
pháp luật của đơn vị kế 
toán.

Kế toán trưởng của 
đơn vị kế toán.

Giám đốc Trung tâm lưu 
trữ tỉnh.

Văn thư của đơn vị kế 
toán.

71

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết 
thúc công việc kế toán, tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ 
trong thời hạn:

03 tháng. 06 tháng. 09 tháng. 12 tháng.
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72
Quy định thời gian UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách 
đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định 
của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Chậm nhất là 05 ngày 
làm việc trước ngày 
khai mạc kỳ họp giữa 
năm sau của HĐND.

Chậm nhất là 03 ngày 
làm việc trước ngày 
khai mạc kỳ họp giữa 
năm sau của HĐND.

Chậm nhất là 15 ngày 
làm việc trước ngày khai 
mạc kỳ họp giữa năm 
sau của HĐND.

Chậm nhất là 10 ngày 
làm việc trước ngày 
khai mạc kỳ họp giữa 
năm sau của HĐND.

73

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào quy định cụ thể từng loại tài liệu 
kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời 
hạn lưu trữ, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán 
lưu trữ ?

Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước. Chính phủ. Bộ Tài chính.

74 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán:

Dùng cho quản lý, điều 
hành của đơn vị kế 
toán.

Sử dụng trực tiếp để 
ghi sổ kế toán và lập 
báo cáo tài chính năm.

Có ý nghĩa quan trọng về 
kinh tế, an ninh, quốc 
phòng.

Có tính sử liệu, có ý 
nghĩa quan trọng về 
kinh tế, an ninh, quốc 
phòng. 

75

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở địa phương theo 
quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Sở Tài chính Bộ Tài chính Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh

76

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặc bị 
hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay công việc sau 
đây:

Kiểm tra, xác định và 
lập biên bản về nguyên 
nhân tài liệu kế toán bị 
mất hoặc bị hủy hoại; 
thông báo cho tổ chức, 
cá nhân có liên quan và 
cơ quan thanh tra.

Kiểm tra, xác định và 
lập biên bản về số 
lượng, hiện trạng, 
nguyên nhân tài liệu 
kế toán bị mất hoặc bị 
hủy hoại; thông báo 
cho tổ chức, cá nhân 
có liên quan và cơ 
quan Công an.

Kiểm tra, xác định và lập 
biên bản về số lượng, 
hiện trạng, nguyên nhân 
tài liệu kế toán bị mất 
hoặc bị hủy hoại; thông 
báo cho tổ chức, cá nhân 
có liên quan và cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

Kiểm tra, xác định và 
lập biên bản về số 
lượng, hiện trạng, 
nguyên nhân tài liệu 
kế toán bị mất hoặc bị 
hủy hoại; thông báo 
cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.

77 Theo quy định hiện hành, mỗi đơn vị có bao nhiêu hệ thống 
sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm?

Một hệ thống sổ kế 
toán cho một kỳ kế 
toán năm.

Hai hệ thống sổ kế 
toán cho một kỳ kế 
toán năm.

Ba hệ thống sổ kế toán 
cho một kỳ kế toán năm.

Bốn hệ thống sổ kế 
toán cho một kỳ kế 
toán năm.

78
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán 
mới phải thực hiện nhiệm vụ:

Khóa sổ kế toán, kiểm 
kê tài sản, lập báo cáo 
tài chính.

Khóa sổ kế toán, kiểm 
kê tài sản, xác định nợ 
chưa thanh toán, lập 
báo cáo tài chính.

Khóa sổ kế toán, xác 
định nợ chưa thanh toán, 
lập báo cáo tài chính.

Kiểm kê tài sản, xác 
định nợ chưa thanh 
toán, lập báo cáo tài 
chính.

10
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79

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015 cơ quan nào sau đây trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế 
toán tại địa phương.

Sở Tài chính. UBND cấp tỉnh. UBND cấp huyện. Các Sở, ban ngành cấp 
tỉnh.

80

Theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/2/2015 của Chính phủ, đối với đơn vị sự nghiệp công do 
Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, hàng năm, phần kinh 
phí tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có), đơn vị được sử 
dụng trích tối thiểu bao nhiêu % để lập Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp?  

5% 10% 15% 20%

81
UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước báo 
cáo quyết toán ngân sách địa phương thời gian nào theo quy 
định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Trước 01 tháng 10 năm 
sau

Trước 01 tháng 12 
năm sau

Trước 01 tháng 3 năm 
sau

Trước 01 tháng 5 năm 
sau

82
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán 
mới phải thực hiện:

Bàn giao tài liệu kế 
toán liên quan đến tài 
sản, nợ chưa thanh 
toán cho các đơn vị kế 
toán mới.

Bàn giao chứng từ kế 
toán liên quan đến tài 
sản, nợ chưa thanh 
toán cho các đơn vị kế 
toán mới.

Bàn giao sổ, chứng từ kế 
toán liên quan đến tài 
sản, nợ chưa thanh toán 
cho các đơn vị kế toán 
mới. 

Bàn giao toàn bộ báo 
cáo tài chính liên quan 
đến tài sản, nợ chưa 
thanh toán cho các 
đơn vị kế toán mới. 

83

Cơ quan nào có thẩm quyền kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 
bãi bỏ đối với những quy định của Ủy ban nhân dân và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật 
theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Ủy ban tài chính, ngân 
sách của Quốc hội Bộ Tài chính Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quốc hội

84
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế 
toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện:

Bàn giao toàn bộ tài 
liệu kế toán cho đơn vị 
kế toán hợp nhất.

Bàn giao toàn bộ 
chứng từ kế toán cho 
đơn vị kế toán hợp 
nhất.

Bàn giao toàn bộ chứng 
từ, sổ kế toán cho đơn vị 
kế toán hợp nhất.

Bàn giao toàn bộ 
chứng từ, sổ kế toán, 
báo cáo tài chính cho 
đơn vị kế toán hợp 
nhất.

85
Theo quy định hiện hành đơn vị được giao thực hiện việc 
mua sắm tài sản theo phương thức tập trung có các quyền 
và nghĩa vụ nào sau đây:

Tài sản được đầu tư 
xây dựng, mua sắm 
bằng tiền có nguồn gốc 
từ ngân sách nhà nước

Thực hiện việc mua 
sắm tài sản theo quy 
định của pháp luật về 
đấu thầu mua sắm tài 
sản, hàng hóa từ ngân 
sách nhà nước;

Nhà nước giao ngân sách 
để đầu tư xây dựng, mua 
sắm tài sản

Thực hiện nghĩa vụ tài 
chính với Nhà nước 
theo quy định của 
pháp luật.

11
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86 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, tài khoản kế toán dùng để:

Phản ánh vào sổ kế 
toán và lập Báo cáo tài 
chính.

Hạch toán kế toán các 
nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh.

Phân loại và hệ thống 
hóa các nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính theo nội 
dung kinh tế.

Phân loại các nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính 
phát sinh.

87
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán 
khác phải thực hiện:

Bàn giao toàn bộ 
chứng từ kế toán cho 
đơn vị kế toán nhận 
sáp nhập.

Bàn giao toàn bộ sổ, 
chứng từ kế toán cho 
đơn vị kế toán nhận 
sáp nhập.

Bàn giao toàn bộ báo cáo 
tài chính cho đơn vị kế 
toán nhận sáp nhập.

Bàn giao toàn bộ tài 
liệu kế toán cho đơn vị 
kế toán nhận sáp nhập.

88
Cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân 
sách cấp huyện theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Hội đồng nhân dân 
huyện UBND huyện Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh

89
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật 
của đơn vị kế toán:

Tổ chức thanh tra kế 
toán trong nội bộ đơn 
vị và thực hiện thanh 
tra kế toán các đơn vị 
cấp dưới.

Tổ chức kiểm tra kế 
toánvà thực hiện kiểm 
tra kế toán trong nội 
bộ đơn vị.

Tổ chức kiểm tra kế toán 
và thực hiện kiểm tra kế 
toán các đơn vị cấp dưới.

Tổ chức kiểm tra kế 
toán trong nội bộ đơn 
vị và thực hiện kiểm 
tra kế toán các đơn vị 
cấp dưới.

90 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, Kế toán trưởng là:

Người đứng đầu bộ 
máy kế toán của đơn vị 
có nhiệm vụ lập báo 
cáo quyết toán năm và 
thực hiện công tác kế 
toán trong đơn vị kế 
toán.

Người đứng đầu bộ 
máy kế toán của đơn 
vị có nhiệm vụ tổ chức 
thực hiện công tác kế 
toán trong đơn vị kế 
toán.

Người đứng đầu bộ máy 
kế toán có nhiệm vụ tổ 
chức thực hiện công tác 
kế toán.

Người đứng đầu bộ 
máy kế toán của đơn 
vị có nhiệm vụ giúp 
việc cho Giám đốc 
thực hiện công tác kế 
toán trong đơn vị kế 
toán.

91
Cơ quan nào quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung 
ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định của 
Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Ủy ban tài chính, ngân 
sách của Quốc hội Bộ Tài chính Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quốc hội

92
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, những người không được đăng ký hành nghề 
dịch vụ kế toán gồm:

Vợ, chồng, con, em, 
cháu của cán bộ, công 
chức, viên chức; sĩ 
quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công 
nhân, viên chức quốc 
phòng, Công an nhân 
dân.

Vợ, chồng của cán bộ, 
công chức, viên chức; 
sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công 
nhân, viên chức quốc 
phòng, Công an nhân 
dân.

Vợ, chồng, con của cán 
bộ, công chức, viên 
chức; sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công 
nhân, viên chức quốc 
phòng, Công an nhân 
dân.

Cán bộ, công chức, 
viên chức; sĩ quan, 
quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân, 
viên chức quốc phòng, 
Công an nhân dân.

12
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93
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau 
đây:

Có phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp;

Trung thực, liêm khiết, 
có ý thức chấp hành 
pháp luật; 

Có trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ về kế toán. Cả 3 đáp án trên.

94
Năm ngân sách bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào theo 
quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015?

Bắt đầu từ ngày 01 
tháng 4 của một năm 
và kết thúc vào cuối 
ngày 31/3 năm kế tiếp.

Bắt đầu từ ngày 01 
tháng 01 và kết thúc 
vào ngày 31 tháng 12 
năm dương lịch.

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 
7 của một năm và kết 
thúc vào cuối ngày 30 
tháng 6 năm kế tiếp.

Bắt đầu từ ngày 01 
tháng 01 và kết thúc 
vào ngày 31 tháng 12 
năm âm lịch.

95
Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp 
tỉnh theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Chính phủ Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Tài chính

96
Dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng để chi nội 
dung nào dưới đây theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Chi phòng, chống khắc 
phục hạu quả thiên tai, 
thảm họa, dịch bệnh, 
cứu đói

Nhiệm vụ quốc phòng 
và an ninh

Các nhiệm vụ cần thiết 
khác thuộc nhiệm vụ chi 
của ngân sách cấp mình 
mà chưa được dự toán

Cả 3 trường hợp trên

97
Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015, mức sử dụng quỹ dự trữ tài chính trong năm tối 
đa là bao nhiêu?

70% 50% 30% 20%

98
Cơ quan nào chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà 
nước của cộng đồng theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp HĐND các cấp Quốc hội Chính phủ

99
Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tài chính 
05 năm của địa phương theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Bộ Tài chính UBND tỉnh HĐND tỉnh Sở Tài chính

100

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015 cơ quan nào sau đây quy định chi tiết về tài 
khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho 
đơn vị kế toán là doanh nghiệp:

Chính phủ. Kiểm toán Nhà nước. Cục Tài chính doanh 
nghiệp. Bộ Tài chính.

101

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015 đối tượng nào sau đây được chi tiết các tài 
khoản kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn 
vị:

Giám đốc đơn vị. Kế toán trưởng đơn vị. Kế toán tổng hợp đơn vị. Đơn vị kế toán.

102 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, Sổ kế toán gồm:

Sổ kế toán tổng hợp và 
sổ kế toán chi tiết. Sổ cái và sổ quỹ. Sổ cái, sổ tài sản và sổ 

quỹ.
Sổ cái, sổ quỹ, sổ tài 
sản và sổ công nợ.

13
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103
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, để ghi sổ kế toán, đơn vị kế toán phải căn cứ 
vào:

Chứng từ kế toán. Biên bản kiểm kê tài 
sản.

Ý kiến chỉ đạo của Giám 
đốc.

Yêu cầu của Kế toán 
trưởng.

104 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, mỗi đơn vị kế toán:

Được sử dụng hai hệ 
thống sổ kế toán cho 
một kỳ kế toán năm.

Được sử dụng nhiều 
hệ thống sổ kế toán 
cho một kỳ kế toán 
năm.

Chỉ sử dụng một hệ 
thống sổ kế toán cho một 
kỳ kế toán năm.

Được sử dụng tối thiểu 
một hệ thống sổ kế 
toán cho một kỳ kế 
toán năm.

105
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào sau đây quy định chi tiết về sổ kế 
toán?

Sở Tài chính. Thanh tra. Kiểm toán. Bộ Tài chính.

106
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015  đối tượng nào sau đây được cụ thể hoá các sổ 
kế toán đã chọn để phục vụ yêu cầu kế toán của đơn vị:

Giám đốc đơn vị. Kế toán trưởng đơn vị. Kế toán tổng hợp đơn vị. Đơn vị kế toán.

107 Câu 109: Theo quy định của Luật Kế toán số 
88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Sổ kế toán phải mở vào: Đầu kỳ kế toán tháng Đầu kỳ kế toán quý Đầu kỳ kế toán 06 tháng Đầu kỳ kế toán năm

108

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào sau đây quy định cụ thể các tài sản 
và nợ phải trả được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp 
lý, phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị 
hợp lý

Quốc hội. Chính phủ. Bộ Tài chính. UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương.

109

Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương 
án phân bổ ngân sách trung ương năm sau vào thời gian nào 
theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Trước ngày 15 tháng 11 Trước ngày 20 tháng 
11 Trước ngày 20 tháng 9 Trước ngày 15 tháng 5

110

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách 
địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau vào thời 
gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015?

Trước ngày 10 tháng 12 Trước ngày 15 tháng 
11 Trước ngày 15 tháng 12 Trước ngày 20 tháng 

12

111 Chi ngân sách cấp nào được bội chi ngân sách theo quy 
định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Chi ngân sách cấp TW, 
chi ngân sách cấp tỉnh Chi ngân sách cấp TW Chi ngân sách cấp tỉnh Chi ngân sách cấp 

tỉnh, huyện, xã

14
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112

Khoản thu nào sau đây thuộc khoản thu phân chia theo tỷ lệ 
phần trăm (%) giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa 
phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 
ngày 25/6/2015?

Thuế sử dung đất nông 
nghiệp

Tiền cho thuê đất, thuê 
mặt nước Thuế thu nhập cá nhân Lệ phí trước bạ

113
Khoản thu nào sau đây không thuộc khoản thu ngân sách 
địa phương hưởng 100% theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Thuế sử dung đất nông 
nghiệp

Tiền cho thuê mặt đất, 
mặt nước

Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu Lệ phí trước bạ

114
Khoản thu nào sau đây thuộc khoản thu ngân sách địa 
phương hưởng 100% theo quy định của Luật NSNN số 
83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

Thuế sử dung đất nông 
nghiệp

Thu hoạt động xổ số 
kiến thiết Thuế môn bài Cả 3 phương án trên

115 Hãy nêu các phương pháp sửa chữa sổ kế toán khi phát hiện 
sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót ? Phương pháp cải chính

 Phương pháp cải 
chính, phương pháp 
ghi số âm, phương 
pháp ghi bổ sung

Phương pháp ghi số âm, 
phương pháp ghi bổ sung

Phương pháp tẩy xóa 
để điều chỉnh

116 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm: 

Báo cáo tình hình tài 
chính; báo cáo kết quả 
hoạt động; thuyết minh 
báo cáo tài chính.

Báo cáo tình hình tài 
chính; báo cáo kết quả 
hoạt động; báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ.

Báo cáo tình hình tài 
chính; thuyết minh báo 
cáo tài chính.  

Báo cáo tình hình tài 
chính; báo cáo kết quả 
hoạt động; báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ; thuyết 
minh báo cáo tài 
chính; báo cáo khác 
theo quy định của 
pháp luật.

117

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy 
định của pháp luật, báo cáo tài chính năm của đơn vị kế 
toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trong thời hạn:

30 ngày. 60 ngày. 90 ngày. 120 ngày.

118

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào sau đây quy định chi tiết về báo 
cáo tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động; trách nhiệm, đối 
tượng, kỳ lập, phương pháp lập, thời hạn nộp, nơi nhận báo 
cáo và công khai báo cáo tài chính ?

Chính phủ. Bộ Tài chính. UBND tỉnh, thành phố 
trưc thuộc Trung ương. Sở Tài chính.
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119

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào sau đây quy định chi tiết về nội 
dung báo cáo tài chính nhà nước; việc tổ chức thực hiện lập, 
công khai báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin 
phục vụ việc lập báo cáo tài chính nhà nước.

Quốc hội Chính phủ Bộ Tài chính UBND tỉnh, thành phố 
trưc thuộc Trung ương

120
Theo quy định hiện hành, hãy nêu nội dung kinh phí giao để 
thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ 
quan thực hiện chế độ tự chủ? 

Khoán quỹ tiền lương 
theo số biên chế giao, 
khoán chi hoạt động 
thường xuyên, chi mua 
sắm sửa chữa thường 
xuyên, chi hoạt động 
nghiệp vụ đặc thù 
thường xuyên.

Khoán quỹ tiền lương 
theo số biên chế giao 
và khoán chi hoạt 
động thường xuyên.

Khoán quỹ tiền lương 
theo số biên chế giao, 
khoán chi hoạt động 
thường xuyên và chi hoạt 
động nghiệp vụ đặc thù 
thường xuyên.

Khoán chi hoạt động 
thường xuyên và chi 
mua sắm sửa chữa 
thường xuyên.

121
Theo quy định hiện hành, cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, 
thu nhập tăng thêm được chi trả cho cán bộ công chức theo 
nguyên tắc nào? 

Gắn với hệ số lương 
cấp bậc, chức vụ của 
từng người

Gắn với hiệu quả, kết 
quả công việc của 
từng người

Gắn với hiệu quả, kết 
quả công việc và hệ số 
lương cấp bậc, chức vụ 
của từng người

Gắn với chức vụ

122
Theo quy định hiện hành, Kinh phí được sử dụng để chi trả 
thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức được tiết kiệm từ 
nguồn kinh phí nào? 

Kinh phí thực hiện chế 
độ tự chủ.

Kinh phí không thực 
hiện chế độ tự chủ.

Kinh phí không thực 
hiện chế độ tự chủ và 
kinh phí thực hiện chế 
độ tự chủ.

Cả ba phương án trên 
đều sai.

123 Hiểu như thế nào về “Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công”? 

Là cơ chế tự chủ của 
đơn vị trong các hoạt 
động chi tiêu công.

Là các quy định về 
quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy, nhân sự 
và tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công.

Là các quy định về 
quyền tự chủ của đơn vị 
trong việc thực hiện 
nhiệm vụ.

Là các quy định về 
quyền tự chịu trách 
nhiệm của đơn vị 
trong việc thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, nhân sự và tài 
chính.

124 Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính 
phủ bổ sung, sửa đổi văn bản nào sau đây? 

Quyết định 
19/2006/QĐ-BTC của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nghị định 
130/2005/NĐ-CP của 
Chính phủ

Nghị định 43/2006/NĐ-
CP của Chính phủ Cả đáp án B và C
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125
Đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên 
theo quy định hiện hành được trích lập Quỹ bổ sung thu 
nhập như thế nào? 

Tối đa không quá 2 lần 
quỹ tiền lương ngạch, 
bậc, chức vụ và các 
khoản phụ cấp lương 
do nhà nước quy định.

Tối đa không quá 3 
lần quỹ tiền lương 
ngạch, bậc, chức vụ và 
các khoản phụ cấp 
lương do nhà nước 
quy định.

Ba lần quỹ tiền lương 
ngạch, bậc, chức vụ và 
các khoản phụ cấp lương.

Hai lần quỹ tiền lương 
ngạch, bậc, chức vụ và 
các khoản phụ cấp 
lương.

126 Theo quy định hiện hành, đơn vị sự nghiệp công có hoạt 
động dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính như thế nào? 

Thực hiện đăng ký, kê 
khai, nộp đủ thuế và 
các khoản thu ngân 
sách khác (nếu có) 
theo quy định của pháp 
luật.

Thực hiện kê khai và 
nộp đủ thuế theo quy 
định của pháp luật.

Thực hiện đăng ký và kê 
khai thuế và các khoản 
thu ngân sách khác theo 
quy định của pháp luật.

Thực hiện đăng ký, kê 
khai, nộp đủ thuế theo 
quy định của pháp luật.

127

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính, đơn vị kế 
toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có 
sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai 
báo cáo tài chính năm trong thời hạn:

30 ngày. 60 ngày. 90 ngày. 120 ngày.

128
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, những cơ quan nào sau đây có thẩm quyền 
kiểm tra kế toán:

Cơ quan thanh tra nhà 
nước, thanh tra chuyên 
ngành về tài chính.

Kiểm toán nhà nước.

Cơ quan thuế khi thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra, 
kiểm tra, kiểm toán các 
đơn vị kế toán.

Cả 3 đáp án trên.

129 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, nội dung kiểm tra kế toán gồm:

Kiểm tra việc thực 
hiện nội dung công tác 
kế toán.

Kiểm tra việc tổ chức 
bộ máy kế toán và 
người làm kế toán.

Kiểm tra việc tổ chức bộ 
máy kế toán và người 
làm kế toán; Kiểm tra 
việc tổ chức quản lý và 
hoạt động kinh doanh 
dịch vụ kế toán và việc 
chấp hành các quy định 
khác của pháp luật về kế 
toán. 

Cả 3 đáp án trên.
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130
Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015,  Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách 
nhiệm sau đây:

Cung cấp cho đoàn 
kiểm tra kế toán tài 
liệu kế toán.

Cung cấp cho đoàn 
kiểm tra kế toán chứng 
từ, sổ kế toán.

Thực hiện kết luận của 
đoàn kiểm tra kế toán.

Cung cấp cho đoàn 
kiểm tra kế toán tài 
liệu kế toán có liên 
quan đến nội dung 
kiểm tra và giải trình 
các nội dung theo yêu 
cầu của đoàn kiểm tra; 
Thực hiện kết luận của 
đoàn kiểm tra kế toán.

131 Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 
có bao nhiêu Chương, bao nhiêu Điều? 3 Chương, 23 Điều 3 Chương, 24 Điều  2 Chương, 24 Điều 2 Chương, 23 Điều

132

Quy định thời gian HĐND cấp xã xem xét, phê chuẩn báo 
cáo quyết toán ngân sách cấp mình, gửi UBND cấp huyện 
theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 
25/6/2015?

Chậm nhất là 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
báo cáo quyết toán 
được phê chuẩn

Chậm nhất là 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
báo cáo quyết toán 
dược phê chuẩn

Chậm nhất là 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày báo 
cáo quyết toán dược phê 
chuẩn

Chậm nhất là 20 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
báo cáo quyết toán 
dược phê chuẩn

133 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, tài liệu kế toán là:

Chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, báo cáo tài 
chính, báo cáo kế toán 
quản trị, báo cáo kiểm 
toán, báo cáo kiểm tra 
kế toán và tài liệu khác 
có liên quan đến kế 
toán. 

Chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, báo cáo tài 
chính, báo cáo kế toán 
quản trị, báo cáo kiểm 
toán, báo cáo kiểm tra 
kế toán.

Chứng từ kế toán, sổ kế 
toán, báo cáo tài chính, 
báo cáo kế toán quản trị, 
báo cáo kiểm toán.

Chứng từ kế toán, sổ 
kế toán, báo cáo tài 
chính, báo cáo kế toán 
quản trị. 

134 Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, yêu cầu kế toán phải:

Phản ánh đầy đủ 
nghiệp vụ kinh tế vào 
chứng từ kế toán, sổ kế 
toán và báo cáo tài 
chính.

Phản ánh đầy đủ 
nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh vào 
chứng từ kế toán, sổ 
kế toán.

Phản ánh đầy đủ nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính phát 
sinh vào chứng từ kế 
toán, sổ kế toán và báo 
cáo tài chính. 

Phản ánh đầy đủ 
nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh vào 
chứng từ kế toán, báo 
cáo tài chính.

135

Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015, cơ quan nào sau đây quy định chi tiết về kiểm 
toán nội bộ trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp ?

Kiểm toán Nhà nước. Bộ Tài chính. Chính phủ. Thanh tra Chính phủ
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136

Theo quy định hiện hành đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều 
kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn 
vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị 
sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình nào sau 
đây:

Đơn vị sự nghiệp công 
tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư.

Đơn vị sự nghiệp công 
tự bảo đảm chi thường 
xuyên.

Đơn vị sự nghiệp công 
tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên.

Cả A, B, C đều đúng.

137 "Chi đầu tư phát triển" là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà 
nước, gồm  những khoản chi nào sau đây ?

 Là nhiệm vụ chi đầu 
tư xây dựng cơ bản và 
một số nhiệm vụ chi 
đầu tư khác theo quy 
định của pháp luật.

 Là nhiệm vụ chi của 
ngân sách nhà nước để 
mua hàng dự trữ theo 
quy định của pháp luật 
về dự trữ quốc gia.

Là nhiệm vụ chi nhằm 
bảo đảm hoạt động của 
bộ máy nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội.

Cả 3 ý trên đều đúng.

138 Nhiệm vụ chi nào sau đây là "Chi đầu tư xây dựng cơ bản":

Là nhiệm vụ chi của 
ngân sách nhà nước để 
thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội;

Chi các chương trình, 
dự án phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội;

Các nhiệm vụ thường 
xuyên của Nhà nước về 
phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh;

Ý A và B đúng.

139 Nhiệm vụ chi nào sau đây là Chi thường xuyên:

Là nhiệm vụ chi của 
ngân sách nhà nước 
nhằm bảo đảm hoạt 
động của bộ máy nhà 
nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã 
hội;

Hỗ trợ hoạt động của 
các tổ chức khác;

Các nhiệm vụ thường 
xuyên của Nhà nước về 
phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh;

Cả A, B, C đều đúng.

140 Ngân sách nhà nước gồm:
Ngân sách trung ương 
và ngân sách địa 
phương.

Ngân sách của các cấp 
chính quyền địa 
phương.

Ngân sách từ các nguồn 
khác. Cả 3 ý trên đều đúng.

141 Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương có thời gian là bao 
nhiêu năm ? 03 năm 05 năm 07 năm  10 năm

142 Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc nào sau 
đây ?

Tổng số thu từ thuế, 
phí, lệ phí phải lớn hơn 
tổng số chi thường 
xuyên;

Tổng số thu từ thuế, 
phí, lệ phí phải ít nhất 
phải bằng tổng số chi 
thường xuyên;

Tổng số thu từ thuế, phí, 
lệ phí phải tương đương 
tổng số chi thường 
xuyên;

Cả 3 ý trên đều sai.
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143 Ngân sách nhà nước được cân đối theo nguyên tắc nào sau 
đây ?

Trường hợp còn bội 
chi thì số bội chi phải 
tương đương số chi 
đầu tư phát triển;

Trường hợp còn bội 
chi thì số bội chi phải 
nhỏ hơn số chi đầu tư 
phát triển; 

Trường hợp còn bội chi 
thì số bội chi phải lớn 
hơn số chi đầu tư phát 
triển;

Cả 3 ý trên đều đúng.

144 Cấp nào quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
giữa các cấp ngân sách ở địa phương ? Sở Tài chính; Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh;
Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh;

 Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh.

145 Theo luật ngân sách nhà nước 2015, dự phòng ngân sách 
nhà nước được bố trí theo mức nào ?

Mức bố trí dự phòng từ 
1% đến 3% tổng chi 
ngân sách mỗi cấp;

Mức bố trí dự phòng 
từ 1% đến 4% tổng chi 
ngân sách mỗi cấp;

Mức bố trí dự phòng từ 
2% đến 5% tổng chi 
ngân sách mỗi cấp.

Mức bố trí dự phòng 
từ 2% đến 4% tổng chi 
ngân sách mỗi cấp.

146 Theo luật ngân sách nhà nước 2015,  dự phòng ngân sách 
nhà nước sử dụng để:

Chi phòng, chống, 
khắc phục hậu quả 
thiên tai, thảm họa, 
dịch bệnh, cứu đói; 

Chi nhiệm vụ quan 
trọng về quốc phòng, 
an ninh và các nhiệm 
vụ cần thiết khác 
thuộc nhiệm vụ chi 
của ngân sách cấp 
mình mà chưa được 
dự toán;

Chi hỗ trợ cho ngân sách 
cấp dưới để thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống, 
khắc phục hậu quả thiên 
tai, thảm họa, dịch bệnh, 
cứu đói; 

Cả 3 ý trên đều đúng.

147 Theo luật ngân sách nhà nước 2015, cấp nào quy định thẩm 
quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách trung ương ? Chính phủ;  Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban Thường vụ quốc 

hội;  Quốc hội.

148

Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, cấp nào có 
thẩm quyền lập quỹ dự trữ tài chính từ các nguồn tăng thu, 
kết dư ngân sách, bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng 
năm ? 

Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh;  Bộ Tài chính; Sở Tài chính; Cả 3 ý trên đều đúng.

149 Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, đối với chi 
thường xuyên phải bảo đảm:

Đúng chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi 
ngân sách do cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền quy định

Đúng mức dự toán do 
cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giao

Cả 2 phương án A và B 
đều đúng

Cả 2 phương án A và 
B đều sai

150

Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, các cơ quan, 
đơn vị thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy định 
nào sau đây ?

Quy chế chi tiêu nội bộ 
và phù hợp với dự toán 
được giao tự chủ;

Cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm và phù 
hợp với dự toán được 
giao tự chủ;

Quy định của pháp luật 
về sử dụng ngân sách 
nhà nước;

Cả 3 ý trên đều đúng.
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151

Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, kết quả kiểm 
toán ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện các kiến nghị 
của Kiểm toán nhà nước phải được công khai chậm nhất là 
bao nhiêu ngày kể từ ngày văn bản được ban hành ?

15 ngày 30 ngày 45 ngày 60 ngày

152
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng quý, 
06 tháng phải được công khai chậm nhất là bao nhiêu ngày 
kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng ?

15 ngày; 20 ngày; 25 ngày; 30 ngày

153
Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, đối tượng 
phải thực hiện công khai thủ tục ngân sách nhà nước gồm 
các cơ quan nào sau đây?

Cơ quan Thuế Cơ quan tài chính Kho bạc Nhà nước Cả 3 ý trên đều đúng

154 Theo quy định luật ngân sách nhà nước 2015, kế hoạch tài 
chính 05 năm được sử dụng để:

Thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã 
hội của quốc gia, 
ngành, lĩnh vực và địa 
phương

Cân đối, sử dụng có 
hiệu quả nguồn lực tài 
chính công và ngân 
sách nhà nước trong 
trung hạn

Thúc đẩy việc công khai, 
minh bạch ngân sách nhà 
nước

Cả 3 ý trên đều đúng

155 Cấp nào sau đây có thẩm quyền quyết định phê chuẩn kế 
hoạch tài chính 05 năm của địa phương ?

Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh; Bộ Tài chính; Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh;
Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.

156
Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, sau khi 
thực hiện điều chỉnh dự toán, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ 
quan nào sau đây để kiểm tra ?

Cơ quan tài chính cùng 
cấp Kho bạc Nhà nước Ban kinh tế - ngân sách 

Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân cùng 
cấp

157
Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, thời gian 
điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân 
sách hoàn thành trước ngày nào sau đây ?

Ngày 05 tháng 11 năm 
hiện hành ;

Ngày 10 tháng 11 năm 
hiện hành;

Ngày 15 tháng 11 năm 
hiện hành;

 Ngày 20 tháng 11 
năm hiện hành;

158 Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, trường 
hợp nào thì ngân sách cấp trên hỗ trợ ngân sách cấp dưới ?

Trường hợp ngân sách 
địa phương hụt thu so 
với dự toán do nguyên 
nhân khách quan;

 Trường hợp ngân 
sách địa phương hụt 
thu so với dự toán do 
nguyên nhân khách 
quan, sau khi đã thực 
hiện điều chỉnh giảm 
một số khoản chi mà 
chưa bảo đảm được 
cân đối ngân sách địa 
phương;

 Trường hợp ngân sách 
địa phương hụt thu so 
với dự toán do bội chi;

Không ý nào đúng
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159
Cơ quan nào sau đây báo cáo HĐND cùng cấp tình hình 
thực hiện ngân sách địa phương tại kỳ họp cuối năm và báo 
cáo đánh giá bổ sung tại kỳ họp giữa năm sau ?

Cơ quan tài chính Cơ quan thuế   Kho bạc Nhà nước  Uỷ ban nhân dân

160

Ai chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ngân sách theo 
dự toán được giao, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, 
bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng chính sách, chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức chi ngân sách ?

Thủ trưởng đơn vị sử 
dụng ngân sách

Người phụ trách công 
tác tài chính, kế toán 
đơn vị sử dụng ngân 
sách

Cán bộ, công chức, viên 
chức đơn vị sử dụng 
ngân sách.

Cả 3 ý trên đều đúng.

161

Ai có nhiệm vụ thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính - 
ngân sách, chế độ kế toán nhà nước, chế độ kiểm tra nội bộ 
và có trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện những trường hợp 
vi phạm ?

Thủ trưởng đơn vị sử 
dụng ngân sách

 Người phụ trách công 
tác tài chính, kế toán 
đơn vị sử dụng ngân 
sách

Cán bộ, công chức, viên 
chức đơn vị sử dụng 
ngân sách

Cả 3 ý trên đều đúng

162 Ngân quỹ nhà nước là các khoản tiền nào sau đây ?

Toàn bộ các khoản tiền 
của Nhà nước có trên 
các tài khoản của Kho 
bạc Nhà nước mở tại 
Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và các ngân 
hàng thương mại; tiền 
mặt tại các đơn vị Kho 
bạc Nhà nước.

Toàn bộ các khoản 
tiền của Nhà nước có 
trên các tài khoản các 
cơ quan, đơn vị  Nhà 
nước  mở tại Ngân 
hàng Nhà nước Việt 
Nam và các ngân hàng 
thương mại; tiền mặt 
tại các cơ quan, đơn vị  
 Nhà nước.

Toàn bộ các khoản tiền 
của Nhà nước có trên các 
tài khoản các doanh 
nghiệp Nhà nước  mở tại 
Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam và các ngân 
hàng thương mại; tiền 
mặt tại các doanh nghiệp 
Nhà nước.

Cả 3 ý trên đều đúng.

163

Cơ quan nào sau đây có quyền tạm đình chỉ chi ngân sách 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách cùng 
cấp không chấp hành đúng chế độ báo cáo kế toán, quyết 
toán, báo cáo tài chính khác ?

Cơ quan tài chính. b.     Kho bạc Nhà 
nước. Hội đồng nhân dân. Cả 3 ý đều đúng.

164
Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, thời gian 
chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc vào thời 
gian nào sau đây ?

Kết thúc vào ngày 01 
tháng 01 năm sau

Kết thúc vào ngày 10 
tháng 01 năm sau

Kết thúc vào ngày 20 
tháng 01 năm sau

Kết thúc vào ngày 31 
tháng 01 năm sau

165
Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, chi đầu 
tư phát triển thực hiện chuyển nguồn sang năm sau theo quy 
định của luật nào sau đây ?

 Luật đầu tư công;  Luật ngân sách nhà 
nước; Luật Kế toán; Cả 3 ý trên đều đúng.

166
Theo quy định luật ngân sách nhà nước năm 2015, các 
khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 
nào của năm thực hiện dự toán ?

15 tháng 9; 30 tháng 9; 15 tháng 10;  30 tháng 10;
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167 Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước phải: Chính xác, trung thực, 
đầy đủ;

Khách quan, đúng 
thực tế;

 Đảm bảo các chứng từ 
thanh toán; Không ý nào đúng.

168
Số liệu quyết toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách, 
của chủ đầu tư và của ngân sách các cấp phải được đối 
chiếu, xác nhận với cơ quan nào sau đây ?

Kho bạc Nhà nước nơi 
giao dịch;

Cơ quan tài chính nơi 
giao dịch; Uỷ ban nhân dân các cấp; Phương án A và B 

đúng.

169 Cấp nào sau đây có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân 
sách nhà nước ? Chính phủ;  Bộ Tài chính; Quốc hội;   Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội.

170 Cấp nào sau đây có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân 
sách địa phương ? Sở Tài chính;  Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh; Bộ Tài chính;  Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh.

171 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 có hiệu lực thi 
hành từ  khi nào ? Từ 01/12/2017;  Từ năm ngân sách 

2016; Từ năm ngân sách 2017; Sau 30 ngày kể từ 
ngày ký.

172 Theo quy định tại luật kế toán 2015, đơn vị tiền tệ sử dụng 
trong kế toán là: Đồng Việt Nam; Đồng Đô la Mỹ; Đồng ngoại tệ; Vàng 99%.

173
Theo quy định tại luật kế toán 2015, trong trường hợp 
nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn 
vị kế toán phải ghi như thế nào sau đây ?

Ghi theo nguyên tệ và 
Đồng Việt Nam theo tỷ 
giá hối đoái thực tế; 

Ghi theo đồng đô la 
Mỹ theo tỷ giá hối 
đoái thực tế;

Ghi theo nguyên tệ và 
vàng theo tỷ giá hối đoái 
thực tế;

Cả 3 ý trên đều đúng.

174 Theo quy định tại luật kế toán 2015,  Kỳ kế toán năm là 12 
tháng, tính từ đầu ngày nào đến ngày nào sau đây ?

Từ 01 tháng 01 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 
dương lịch;

Từ 01 tháng 01 đến 
hết ngày 01 tháng 01 
năm sau;

Từ 01 tháng 01 đến đầu 
ngày 31 tháng 12 năm 
dương lịch;

Từ 01 tháng 01 đến 
hết ngày 30 tháng 12 
năm dương lịch.

175 Theo quy định tại luật kế toán 2015,  Kỳ kế toán quý là 03 
tháng, tính từ đầu ngày nào đến ngày nào sau đây ?

Từ ngày 01 tháng đầu 
quý đến đầu ngày cuối 
cùng của tháng cuối 
quý;

Từ ngày 01 tháng đầu 
quý đến hết ngày cuối 
cùng của tháng cuối 
quý;

Từ ngày 01 tháng đầu 
quý đến đầu ngày 01 của 
tháng đầu quý sau;

  Từ ngày 01 tháng 
đầu quý đến hết ngày 
01 của tháng đầu quý 
sau;

176 Chứng từ kế toán gồm có các loại nào sau đây ? Chứng từ bằng giấy; Chứng từ điện tử; Chứng từ bằng kim loại; Phương án A và B 
đúng.

177 Theo quy định tại luật kế toán 2015, chứng từ kế toán được 
lập bao nhiêu lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính ? Chỉ được 01 lần; Nhiều nhất là 2 lần; Có thể nhiều lần; Cả 3 ý trên đều đúng.

178 Theo quy định tại luật kế toán 2015,  hệ thống tài khoản kế 
toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nào sau đây:

Đơn vị kế toán có 
nhiệm vụ thu, chi ngân 
sách nhà nước;

Đơn vị kế toán sử 
dụng ngân sách nhà 
nước;

Đơn vị kế toán không sử 
dụng ngân sách nhà 
nước;

Cả 3 ý trên đều đúng.

179 Theo quy định tại luật kế toán 2015, sổ kế toán phải mở vào 
khi nào sau đây ? 

Phải mở vào đầu kỳ kế 
toán tháng; 

Phải mở vào đầu kỳ kế 
toán quý;

 Phải mở vào đầu kỳ kế 
toán năm;

 Phải mở vào cuối kỳ 
kế toán năm.
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180 Theo quy định tại luật kế toán 2015, khi phát hiện sổ kế 
toán có sai sót thì xử lý như thế nào sau đây ?

 Không được tẩy xóa 
làm mất dấu vết thông 
tin;

Được tẩy xóa và sửa 
chữa lại cho đúng;

 Điều chỉnh, cải chính 
theo quy định của pháp 
luật;

Phương án A và C 
đúng.

181 Theo quy định tại luật kế toán 2015, báo cáo tài chính phải 
có chữ ký của những người nào sau đây ? Người lập;  Kế toán trưởng;

Người đại diện theo 
pháp luật của đơn vị kế 
toán;

Cả 3 ý trên đều đúng.

182

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn  bao 
nhiêu ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy 
định của pháp luật ?

30 ngày; 60 ngày; 90 ngày; 120 ngày.

183
Theo quy định tại luật kế toán 2015, thời gian kiểm tra kế 
toán không quá bao nhiêu ngày, không kể ngày nghỉ, ngày 
lễ theo quy định của Bộ luật lao động ?

Không quá 5 ngày; Không quá 10 ngày; Không quá 15 ngày;  Không quá 20 ngày.

184
Theo quy định tại luật kế toán 2015, tài liệu kế toán phải 
đưa vào lưu trữ trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày 
kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán ?

 Thời hạn 06 tháng; Thời hạn 12 tháng; Thời hạn 18 tháng; Thời hạn 24 tháng;

185
Theo quy định tại luật kế toán 2015,  tài liệu kế toán dùng 
cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, phải được lưu trữ 
theo thời hạn nào sau đây ?

 Ít nhất là 05 năm;  Ít nhất là 07 năm; Ít nhất là 10 năm; Ít nhất là 15 năm;

186 Theo quy định tại luật kế toán 2015, người được cấp chứng 
chỉ kế toán viên phải có các tiêu chuẩn nào sau đây ?

Có phẩm chất đạo đức 
nghề nghiệp, trung 
thực, liêm khiết, có ý 
thức chấp hành pháp 
luật;

Có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên thuộc 
chuyên ngành tài 
chính, kế toán, kiểm 
toán hoặc chuyên 
ngành khác theo quy 
định của Bộ Tài chính;

Đạt kết quả kỳ thi lấy 
chứng chỉ kế toán viên; Cả 3 ý trên đều đúng.

187 Cơ quan nào sau đây có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế 
toán tại địa phương ? Sở Tài chính;  Thủ trưởng các sở, 

ngành;
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh; Cả 3 ý trên đều đúng.  

188
Theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP, kinh phí 
quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự 
chủ từ các nguồn nào sau đây ?

Ngân sách nhà nước 
cấp;

Các khoản phí, lệ phí 
được để lại theo chế 
độ quy định;

Các khoản thu từ đống 
góp của CB,CC,VC;

Phương án A và B 
đúng.

189
Kinh phí quản lý hành chính giao cho các cơ quan thực hiện 
chế độ tự chủ được xác định và giao hàng năm trên cơ sở 
nào sau đây ?

Biên chế được cấp có 
thẩm quyền giao, kể cả 
biên chế dự bị (nếu có);

Định mức phân bổ 
ngân sách nhà nước 
tính trên biên chế; 

Các khoản chi hoạt động 
nghiệp vụ đặc thù theo 
chế độ quy định;

Cả 3 ý trên đều đúng.
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190
Theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP, nội dung chi 
của kinh phí giao để thực hiện chế độ từ chủ gồm những 
khoản nào sau đây ? 

Các khoản chi thanh 
toán cho cá nhân; 

Các khoản chi nghiệp 
vụ chuyên môn;

Các khoản chi khác có 
tính chất thường xuyên; Cả 3 ý trên đều đúng.

191
Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích, nộp đảng phí thu được
của các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn được
trích để lại như thế nào?

Để lại 30%, nộp 70%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 50%, nộp 50%
lên cấp uỷ cấp trên 

Để lại 70%, nộp 30% lên
cấp uỷ cấp trên.

Để lại 90%, nộp 10%
lên cấp uỷ cấp trên.

192
Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích, nộp đảng phí thu được
của các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở
được trích để lại như thế nào?

Để lại 30%, nộp 70%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 50%, nộp 50%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 70%, nộp 30% lên
cấp uỷ cấp trên.

Để lại 90%, nộp 10%
lên cấp uỷ cấp trên.

193
Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích, nộp đảng phí thu được
của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn ở trong
nước được trích để lại như thế nào?

Để lại 30%, nộp 70%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 50%, nộp 50%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 70%, nộp 30% lên
cấp uỷ cấp trên.

Để lại 90%, nộp 10%
lên cấp uỷ cấp trên

194

Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích, nộp đảng phí thu được
của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ
trang; các doanh nghiệp; các tổ chức kinh tế được trích để
lại như thế nào?

Để lại 30%, nộp 70%
lên cấp uỷ cấp trên

Để lại 50%, nộp 50%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 70%, nộp 30% lên
cấp uỷ cấp trên 

Để lại 90%, nộp 10%
lên cấp uỷ cấp trên.

195
Theo quy định hiện hành, tỷ lệ trích, nộp đảng phí thu được
của các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương được trích
để lại như thế nào?

Để lại 30%, nộp 70%
lên cấp uỷ cấp trên.

Để lại 50%, nộp 50%
lên cấp uỷ cấp trên 

Để lại 70%, nộp 30% lên
cấp uỷ cấp trên.

Để lại 90%, nộp 10%
lên cấp uỷ cấp trên.

196 Theo quy định tại Nghị định Số16/2015/NĐ-CP,  “Cơ chế 
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công” là các quy định về :

Quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của 
đơn vị sự nghiệp công;

Tổ chức bộ máy, nhân 
sự của đơn vị sự 
nghiệp công;

Tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công; Cả 3 ý trên đều đúng.

197 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính 
phủ quy định có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào ?

Sau 30 ngày kể từ ngày 
ký 01 tháng 01 năm 2017 30 tháng 6 năm 2017 Sau 30 ngày kể từ 

ngày đăng công báo

198 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính 
phủ quy định có tổng cộng bao nhiêu Chương, Điều ? 3 Chương, 30 Điều 4 Chương, 38 Điều 3 Chương, 38 Điều 4 Chương, 51 Điều

199 Theo quy định hiện hành, Quốc hội bao gồm những chức 
năng nào?

Chức năng lập hiến, 
lập pháp.

Chức năng quyết định 
các vấn đề quan trọng 
của đất nước.

Chức năng giám sát tối 
cao đối với toàn bộ hoạt 
động của Nhà nước.

Cả 3 phương án

200 Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị - xã 
hội?

Hội Nông dân Việt 
Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam. Hội Luật gia Việt Nam.
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201 Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo 
cơ chế nào?

Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước quản lý, nhân dân 
làm chủ

Đảng làm chủ, Nhà 
nước lãnh đạo, nhân 
dân quản lý

Đảng quản lý, nhà nước 
lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ

Đảng lãnh đạo, Nhà 
nước làm chủ, nhân 
dân quản lý

202
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ 
ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?

Giai đoạn (2011 - 
2020).

Giai đoạn 1 (2011 - 
2015); Giai đoạn 2 
(2016 - 2020).

Giai đoạn 1 (2011 - 
2013); Giai đoạn 2 (2014 
- 2017); Giai đoạn 3 
(2017 - 2020).

Giai đoạn 1 (2011 - 
2016); Giai đoạn 2 
(2017 - 2020).

203

Mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn (2011 - 2020) vào năm 2020 thủ tục hành 
chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân 
và doanh nghiệp về thủ tục hành chính phải đạt được mức 
nào dưới đây?

Mức trên 80%. Mức trên 70% . Mức trên 60% . Mức trên 50% .

204 Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt 
Nam?

Là cơ quan chấp hành 
của Nhà nước.

Là cơ quan chấp hành 
của Quốc hội.

Là cơ quan quyền lực 
của nhà nước.

Là cơ quan quyền lực 
của Quốc hội.

205 Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân 
dân là thuộc chức danh nào dưới đây? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Quốc hội

206 Chức năng chính của Microsoft Word là gì? Tính toán và lập bảng 
biểu. Soạn thảo văn bản. Chạy các chương trình 

ứng dụng khác. Tạo các tệp đồ họa.

207 Trong Microsoft Word, để tạo mới một văn bản, ta thực 
hiện thao tác nào sau đây? Chọn menu File/New. Chọn menu File/Save Chọn menu File/Print 

Preview Chọn menu File/Open.

208 Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + 
O là gì?

Mở một văn bản đã có 
sẵn.

Đóng một văn bản 
đang mở. Tạo mới một văn bản. Lưu một văn bản đang 

mở.

209 Trong Microsoft Word, muốn lưu tệp văn bản đã có với một 
tên khác, ta thực hiện thao tác nào sau đây? Chọn menu File/Save. Chọn menu File/Save 

As.
Chọn menu File/Page 
Setup. Chọn menu File/Close.

210
Trong Microsoft Word, để đóng một tệp văn bản đang mở 
nhưng không thoát khỏi chương trình Microsoft Word, ta 
thực hiện thao tác nào sau đây?

Chọn menu File/Close. Chọn menu File/Exit. Chọn menu File/Save. Chọn menu File/Save 
As.

211 Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + S 
là gì? Xóa tệp văn bản. Tạo tệp văn bản mới. Lưu tệp văn bản. Chèn một ký tự đặc 

biệt.

212 Trong Microsoft Word, muốn dán một đoạn văn bản đã 
được sao chép, ta thực hiện thao tác nào sau đây? Chọn menu Edit/Paste. Chọn menu File/Print 

Preview.
Chọn menu 
View/Header and Footer. Chọn menu Edit/Copy.

213 Trong Microsoft Word, để chọn toàn bộ nội dung của văn 
bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ F.

Bấm tổ hợp phím Alt 
+ A.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + 
A.

Bấm tổ hợp phím Alt 
+ F.
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214
Trong Microsoft Word, để chọn (bôi đen) một đoạn văn 
bản, ta di chuyển trỏ chuột về đầu đoạn văn bản đó và thực 
hiện thao tác nào sau đây?

Bấm và giữ trái chuột 
rồi kéo trỏ chuột để 
chọn hết đoạn văn bản 
đó.

Bấm và giữ phải chuột 
rồi kéo trỏ chuột để 
chọn hết đoạn văn bản 
đó.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + 
A.

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ B.

215
Trong Microsoft Word, khi kết thúc một đoạn văn bản và 
muốn chuyển sang đoạn văn bản mới ta sử dụng thao tác 
nào sau đây?

Bấm phím Ctrl. Bấm phím Enter. Bấm phím Alt. Bấm phím Esc.

216 Trong Microsoft Word, công dụng của tổ hợp phím Shift + 
Home là gì?

Chọn đoạn văn bản từ 
vị trí con trỏ đến cuối 
dòng hiện tại.

Chọn một ký tự đứng 
ngay sau vị trí con trỏ.

Chọn đoạn văn bản từ vị 
trí con trỏ đến đầu dòng 
hiện tại.

Chọn một ký tự đứng 
ngay trước vị trí con 
trỏ.

217 Trong Microsoft Word, muốn xóa một đoạn văn bản đã 
chọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây? Bấm phím Delete. Bấm phím End. Bấm phím Esc. Bấm phím Home.

218 Trong Microsoft Word, để ngay lập tức đưa con trỏ về đầu 
dòng hiện tại, ta thực hiện thao tác nào sau đây? Bấm phím Page Down. Bấm phím Home. Bấm tổ hợp phím Ctrl + 

U. Bấm phím End.

219 Trong Microsoft Word, để ngay lập tức đưa con trỏ về cuối 
dòng hiện tại, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ E. Bấm phím Page Up. Bấm phím End. Bấm phím Home.

220
Trong Microsoft Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ 
gõ: chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta sử dụng phím nào 
sau đây?

Insert. Tab. Home. End.

221 Trong Microsoft Word, để xóa kí tự trong văn bản, ta có thể 
sử dụng những phím nào trong những phím sau đây? Backspace, Delete. Shift, Alt. Ctrl, End. Page Up, Page Down.

222 Trong Microsoft Word, để xóa một ký tự đứng trước con 
trỏ, ta có thể sử dụng phím nào trong những phím sau đây? Backspace. Page Down. Insert. Page Up.

223 Trong Microsoft Word, muốn phục hồi lại 1 hoặc nhiều 
thao tác vừa thực hiện ta lựa chọn chức năng nào sau đây?

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ Z.

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ A.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + 
U.

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ X.

224 Trong Microsoft Word, nhận xét nào là đúng khi nói về 
công cụ Tab?

Khi bấm nút Tab, con 
trỏ chuột sẽ dịch 
chuyển với khoảng 
cách mặc định cho 
trước về bên phải.

Khi bấm nút Tab, con 
trỏ chuột sẽ dịch 
chuyển ngay lập tức 
tới vị trí cuối cùng của 
văn bản.

Khi bấm nút Tab, con trỏ 
chuột sẽ dịch chuyển với 
khoảng cách mặc định 
cho trước về bên trái.

Khi bấm nút Tab, con 
trỏ chuột sẽ dịch 
chuyển ngay lập tức 
tới vị trí đầu tiên của 
văn bản.

225 Trong Microsoft Word, để canh (căn) đều cho một đoạn văn 
bản đang chọn, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ R.

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ J.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + 
L.

Bấm tổ hợp phím Ctrl 
+ E.

226
Trong Microsoft Word, khi lựa chọn chức năng đánh số 
trang tự động cho văn bản, nhận xét nào sau đây về số của 
trang đầu tiên là đúng?

Có thể đặt số theo ý 
muốn.

Luôn bắt đầu bằng số 
1. Luôn bắt đầu bằng số 0. Không thể đặt số theo 

ý muốn.
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227 Trong Microsoft Word, chức năng Footnote dùng để làm gì? Tạo tiêu đề cho văn 
bản. Tạo một bảng mới. Tạo chú thích cho văn 

bản. Tạo một văn bản mới.

228 Trong Microsoft Word, công dụng của chức năng Find 
trong menu Edit là gì?

Thay thế từ hoặc cụm 
từ. Xóa từ hoặc cụm từ. Tìm kiếm từ hoặc cụm từ. Tạo mới từ hoặc cụm 

từ.

229
Trong Microsoft Word, muốn di chuyển trỏ chuột từ 1 ô 
sang ô kế tiếp bên phải của một dòng trong bảng biểu 
(Table) ta bấm phím nào trong các phím sau đây?

Esc. Ctrl. Tab. Shift.

230
Trong Microsoft Word, đang soạn thảo ở giữa trang văn 
bản, để ngay lập tức ngắt trang văn bản hiện tại sang trang 
văn bản mới, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Bấm tổ hợp phím 
Ctrl+A

Bấm tổ hợp phím 
Ctrl+Enter. Bấm tổ hợp phím Ctrl+H. Bấm tổ hợp phím 

Ctrl+End.

231 Để mở 1 trang web sử dụng Internet Explorer, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây?

Nhập địa chỉ (URL) 
của trang web vào ô 
Address rồi bấm Enter.

Chọn menu View/Text 
Size/Largest.

Chọn menu File/Save As 
nhập tên rồi bấm Save.

Chọn menu File/Open 
rồi nhập tên trang web.

232 Để sử dụng thư điện tử trên Internet, người sử dụng phải có 
tối thiểu những thông tin gì?

Tài khoản bao gồm tên 
đăng nhập và mật khẩu 
của hộp thư (email).

Chỉ cần tên đăng nhập 
của hộp thư (email).

Chỉ cần mật khẩu của 
hộp thư (email).

Chỉ cần địa chỉ của 
hộp thư (email).

233 Để tìm kiếm thông tin trên Internet, ta có thể sử dụng cách 
nào sau đây? Chọn Start/Search. Chọn Start/Control 

Panel.

Mở một trang tìm kiếm 
(ví dụ như 
www.google.com.vn), 
nhập từ khóa tìm kiếm 
và chọn Search.

Chọn Edit/Find.

234 Trong trình duyệt Internet Explorer, để lưu nội dung trang 
web về máy tính, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Chọn menu File/Page 
Setup.

Chọn menu File/Save 
As.

Chọn menu File/New 
Tab. Chọn menu File/Save.

235 Ưu điểm của hệ thống thư điện tử qua Internet là gì?

Có thể gửi cho nhiều 
người cùng lúc, tiết 
kiệm thời gian và chi 
phí.

Luôn nhận thư điện tử 
mà không cần kết nối 
internet.

Không thể gửi được cho 
nhiều người cùng một 
lúc.

Có thể gửi thư điện tử 
mà không cần kết nối 
internet.

236 Nút Back trên trình duyệt Internet Explorer có tác dụng gì? Quay trở lại trang 
trước.

Chuyển đến trang tiếp 
theo (trang mới). Thoát khỏi trình duyệt. Mở một trang web 

mới.

237 Để tải lại (Refresh) nội dung của trang web, ta thực hiện 
thao tác nào sau đây ? Bấm phím F1. Bấm phím F3. Bấm phím F5. Bấm phím F2.
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238 Trong Microsoft Word, phím Space Bar có tác dụng gì?
Xóa một ký tự đứng 
ngay trước bên trái con 
trỏ

Chèn một dấu cách tại 
vị trí con trỏ

Xóa một ký tự đứng 
ngay sau bên phải con trỏ

Chèn một từ tại vị trí 
con trỏ

239 Nhận định nào về hệ điều hành máy tính dưới đây là đúng? Là một đối tượng. Là một file hệ thống. Là một chương trình 
máy tính. Là màn hình Desktop.

240 Để chọn nhiều file không liền nhau trong một thư mục trên 
máy tính ta làm thế nào?

Giữ phím Alt và chọn 
từng file.

Giữ phím Ctrl và chọn 
từng file.

Giữ phím Shift và chọn 
từng file.

Ấn tổ hợp phím Space 
+ C.

241 Phương án nào là chương trình mã độc gây hại cho máy tính 
hoặc đánh cắp thông tin? Virus. Worms. Trojan Horses. Tất cả các loại.

242 Thông tin WWW trên địa chỉ một trang web là viết tắt của? World Wide Web. Word Wide Web. World Wide Word. Word Wide Word.

243

Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” được thông qua tại Hội 
nghị nào?

Hội nghị lần thứ 7 
BCHTW khóa X

Hội nghị lần thứ 7 
BCHTW khóa XII

Hội nghị lần thứ 6 
BCHTW khóa XII

Hội nghị lần thứ 7 
BCHTW khóa XI

244
Trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 5-
2016,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu quan điểm xây 
dựng một chính phủ như thế nào?

Chính phủ liêm chính, 
minh bạch; nói không 
với tham nhũng, tiêu 
cực, lãng phí.

Chính phủ liêm chính, 
minh bạch, hiệu quả. 

Chính phủ hành động, 
kiến tạo, liêm chính, 
phục vụ phát triển, phục 
vụ nhân dân.

Chính phủ hành động, 
kiến tạo, liêm chính, 
phục vụ nhân dân.

245 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) diễn ra từ ngày, tháng, 
năm nào đến ngày, tháng, năm nào?

Từ ngày 07/5/2018 đến 
ngày 12/5/2018.

Từ ngày 17/5/2018 
đến ngày 22/5/2018.

Từ ngày 07/6/2018 đến 
ngày 12/6/2018.

Từ ngày 07/4/2018 
đến ngày 12/4/2018.

246 Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai 
nhiệm kỳ 2015-2020 từ đầu nhiệm kỳ là bao nhiêu ? 50 55 56 57

247 Diện tích tự nhiên của tỉnh Gia Lai là bao nhiêu? 14536 km2 15536 km2 13931 km2 16111 km2

248
Theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XV (2015-2020), số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu 
chuẩn trong sạch vững mạnh là bao nhiêu %?

Trên 51% Trên 50% Trên 60% Trên 61%

249
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phát 
triển kinh tế có vị trí như thế nào?

Là nhiệm vụ trọng tâm. Là nhiệm vụ xuyên 
suốt và then chốt.

Là nhiệm vụ trước mắt 
và lâu dài. Là nhiệm vụ trung tâm.
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250
Nội dung nào dưới đây không thuộc ba khâu đột phá chiến 
lược trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2011-2020 của Đảng?

Hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ 
nghĩa, trọng tâm là tạo 
lập môi trường cạnh 
tranh bình đẳng và cải 
cách hành chính.

Tập trung đẩy mạnh 
phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trong 
bối cảnh hiện nay.

Phát triển nhanh nguồn 
nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao, 
tập trung vào việc đổi 
mới căn bản và toàn diện 
nền giáo dục quốc dân; 
gắn kết chặt chẽ phát 
triển nguồn nhân lực với 
phát triển và ứng dụng 
khoa học công nghệ.

Xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng đồng bộ, 
với một số công trình 
hiện đại, tập trung vào 
hệ thống giao thông và 
hạ tầng đô thị lớn.

251

Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH 
nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa được xác định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
mấy?

Lần thứ VIII (1996). Lần thứ IX (2001). Lần thứ X (2006). Lần thứ XI (2011).

252

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định các 
thành phần kinh tế nước ta gồm những thành phần kinh tế 
nào?

Kinh tế quốc doanh; 
kinh tế tập thể; kinh tế 
cá thể; kinh tế tư bản 
tư nhân; kinh tế tư bản 
nhà nước; kinh tế gia 
đình.

Kinh tế nhà nước; 
kinh tế hợp tác xã; 
kinh tế cá thể, tiểu 
chủ; kinh tế tư bản tư 
nhân; kinh tế tư bản 
nhà nước.

Kinh tế nhà nước; kinh 
tế tập thể; kinh tế tư 
nhân; kinh tế tư bản nhà 
nước; kinh tế có vốn đầu 
tư nước ngoài.

Kinh tế nhà nước; 
kinh tế tập thể; kinh tế 
tư nhân; kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài.

253 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của Đảng 
ta đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta?

Trở thành nước công 
nghiệp cơ bản hiện đại.

Cơ bản trở thành nước 
công nghiệp hiện đại.

Trở thành nước công 
nghiệp theo hướng cơ 
bản hiện đại.

Cơ bản trở thành nước 
công nghiệp theo 
hướng hiện đại.

254
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ở 
mức nào dưới đây?

Đạt 5,5% đến 6%/năm. Đạt 6% đến 6,5%/năm. Đạt 6,5 đến 7%/năm. Đạt 7% đến 7,5%/năm.

255
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng đề ra chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo hằng năm là bao 
nhiêu?

Giảm 0,5% đến 1%. Giảm 1% đến 1,5%. Giảm 1,5% đến 2%. Giảm 2% đến 2,5%.

256
Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, đến năm 2020 tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở 
mức nào sau đây?

Dưới 4% Dưới 4,5% Dưới 5 % Dưới 5,5%
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257
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đưa ra chỉ tiêu 
phấn đấu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của 
nước ta là bao nhiêu?

Khoảng 3.200 - 3.500 
USD.

Khoảng 3.500 - 4000 
USD.

Khoảng 4000 - 4.500 
USD.

Khoảng 4.500 - 5000 
USD.

258
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đưa ra chỉ tiêu 
phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 
trong GDP?

Khoảng 70% Khoảng 75% Khoảng 80% Khoảng 85%

Ngoài ra, Hội đồng thi sẽ có thêm một số câu hỏi liên quan đến vấn đề thời sự quốc tế, trong nước, và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.
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