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BỘ CÂU HỎI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HFIC & 

 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT X THÀNH PHỐ VÀ XII TOÀN QUỐC 

Hội thi “Tìm hiểu và đƣa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống” năm 2016 

 

 

PHẦN I 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HFIC  

LẦN THỨ I (35 CÂU VỀ SẢN XUẤT – KINH DOANH)  

 

Câu 1. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là giải pháp cụ thể thực hiện 

chủ trương, nghị quyết nào của Đảng? 

A. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

B. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước 

thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

C. Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Đảng ủy Công ty 

Đầu tƣ Tài chính Nhà nƣớc thành phố Hồ Chí Minh. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 2. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã xác định mục tiêu chung 

gồm bao nhiêu nội dung chính? 

A. Gồm 1 nội dung chính 

B. Gồm 2 nội dung chính 

C. Gồm 3 nội dung chính 

D. Gồm 4 nội dung chính ( gồm: i. Về quản trị, quản lý; ii. Về hoạt động thí 

điểm chức năng đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại HFIC; iii. Các hoạt động sản 

xuất kinh doanh; iv. Xây dựng chăm sóc khách hàng và nâng cao thương hiệu) 
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Câu 3. Mục tiêu chung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại 

hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần 

thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác 

định xây dựng Công ty thành một định chế tài chính công hàng đầu trong lĩnh vực nào? 

A. Lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của khu 

vực Đông Nam Á. 

B. Lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của cả 

nước. 

C. Lĩnh vực đầu tƣ phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội khu 

vực phía Nam. 

D. Lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực 

Đông Nam Bộ. 

 

Câu 4. Hoàn chỉnh đoạn nhận định sau trong Mục tiêu chung của Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:  “Tập trung lãnh đạo toàn hệ thống Công ty (gồm các 

đơn vị thành viên, đơn vị cổ phần) ……… (1), bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nguồn 

lực do chủ sở hữu giao cho đơn vị; ……… (2)” 

A. (1) phát triển bền vững; (2) không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho ngƣời lao động. 

B. (1) phát triển nhanh và bền vững; (2) đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho 

người lao động. 

C. (1) phát triển vững mạnh; (2) không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho người lao động. 

D. (1) phát triển bền vững; (2) đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 

động. 

 

Câu 5. Mục tiêu chung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại 

hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần 

thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác 

định Công ty trở thành đầu mối thu xếp, huy động các nguồn vốn xã hội để đầu tư phát 

triển lĩnh vực nào? 

A. Hạ tầng giao thông – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố 
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B. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố 

C. Hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế trên địa bàn Thành phố 

D. Hạ tầng kỹ thuật – môi trường, hạ tầng kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố. 

 

Câu 6. Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước 

thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu tốc độ phát 

triển doanh thu giai đoạn 2015 – 2019 là? 

A. Tối thiểu 10%/năm 

B. Trên 10%/năm 

C. Tối thiểu 6%/năm 

D. Trên 6%/năm 

 

Câu 7. Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước 

thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu tốc độ phát 

triển lợi nhuận giai đoạn 2015 – 2019 là? 

A. Tối thiểu 10%/năm 

B. Trên 10%/năm 

C. Tối thiểu 6%/năm 

D. Trên 6%/năm 

 

Câu 8. Hoàn chỉnh đoạn nhận định sau về chỉ tiêu đầu tư phát triển theo Nghị 

quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020? 

“Đảm bảo tốc độ tăng năng suất bình quân cao hơn ……… (1); đảm bảo ……… 

(2)” 

A. (1) tốc độ lạm phát; (2) thực hiện đầy đủ chính sách với người lao động 

B. (1) tốc độ tăng thu nhập; (2) thực hiện đầy đủ chính sách với ngƣời lao 

động 

C. (1) tốc độ tăng giá tiêu dùng; (2) đảm bảo quyền lợi của người lao động 

D. (1) tốc độ tăng chi phí đầu vào; (2) đảm bảo quyền lợi của người lao động 

 

Câu 9. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 
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2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định xây dựng và củng cố 

thương hiệu của doanh nghiệp thông qua những nội dung nào?  

 A. Chất lượng sản phẩm, chính sách chăm sóc khách hàng, quy tắc ứng xử của 

đơn vị, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên. 

 B. Chất lƣợng sản phẩm, tiến độ thực hiện dự án, chính sách chăm sóc 

khách hàng, quy tắc ứng xử của đơn vị, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán 

bộ nhân viên. 

 C. Chất lượng sản phẩm, tiến độ thực hiện dự án, chính sách chăm sóc khách 

hàng, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên. 

 D. Chất lượng và tiến độ thực hiện dự án, chính sách chăm sóc khách hàng, quy 

tắc ứng xử của đơn vị, tác phong làm việc chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên. 

 

Câu 10. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định các nhiệm vụ, giải 

pháp về quản trị, pháp lý là gì?  

A. Xây dựng các văn bản quản trị; Hoàn thiện quy trình quản lý; a. Xây dựng hệ 

thống tiêu chí đánh giá chất lượng. 

B. Xây dựng quy chế hoạt động; Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; 

Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. 

C. Xây dựng khung pháp lý; Khoa học công nghệ; Quản trị điều hành 

D. Xây dựng quy trình nghiệp vụ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

HFIC; Hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị doanh nghiệp. 

 

Câu 11. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định để đảm bảo hiệu quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và xử lý tốt các nghiệp vụ phát sinh cần hoàn 

thiện những quy chế nào? 

A. Quy chế hoạt động, quản lý, hệ thống quản lý rủi ro, đánh giá tín nhiệm nội 

bộ. 

B. Quy chế hoạt động, quản lý, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá tín 

nhiệm nội bộ. 
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C. Quy chế hoạt động, quản lý, kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro, 

đánh giá tín nhiệm nội bộ. 

D. Quy chế hoạt động, quản lý, kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro, đánh 

giá tín nhiệm. 

 

Câu 12. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định sẽ hoàn thành cơ bản 

các quy trình nghiệp vụ chủ yếu của Công ty và hệ thống theo định hướng như thế nào? 

A. Đồng bộ hóa và hiện đại hóa tại từng phòng ban, tổ công tác, tiến tới tổ chức 

hệ thống thông tin và xử lý thông tin theo chuẩn mực hiện đại. 

B. Đồng bộ hóa và chuyên nghiệp hóa tại từng phòng ban, tổ công tác, tiến tới tổ 

chức hệ thống thông tin và xử lý thông tin theo chuẩn mực hiện đại. 

C. Tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa tại từng phòng ban, tổ công tác, tiến tới tổ 

chức hệ thống thông tin và xử lý thông tin theo chuẩn mực hiện đại. 

D. Tiêu chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa tại từng phòng ban, tổ công tác, 

tiến tới tổ chức hệ thống thông tin và xử lý thông tin theo chuẩn mực hiện đại. 

 

Câu 13. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định trong giải pháp về 

khoa học công nghệ sẽ hoàn thành và sử dụng có hiệu quả các thiết chế nào?  

A. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; Chương trình ứng dụng khoa học và công 

nghệ và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

B. Quy trình quản lý, hệ thống thông tin và giám sát rủi ro, hệ thống các mẫu 

biểu báo cáo chuẩn; Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ và Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ. 

C. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; Quy trình quản lý, hệ thống thông tin và 

giám sát rủi ro, hệ thống các mẫu biểu báo cáo chuẩn; Chương trình ứng dụng khoa 

học và công nghệ và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

D. Chƣơng trình ứng dụng khoa học và công nghệ và Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ. 
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Câu 14. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định lựa chọn các doanh 

nghiệp thành viên phù hợp, tăng cường hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp 

này để tham gia chuỗi giá trị phát triển trong các lĩnh vực nào của HFIC? 

A. Lĩnh vực công nghệ cao 

B. Lĩnh vực hạ tầng 

C. Lĩnh vực đầu tư tài chính 

D. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ 

 

Câu 15. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định trong nhóm giải pháp 

về hoạt động thí điểm chức năng đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước tại HFIC sẽ tổ 

chức tọa đàm về các chuyên đề gì? 

A. Chuyên đề về công tác thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu 

vốn Nhà nƣớc tại HFIC và Chuyên đề về cổ phần hóa doanh nghiệp. 

B. Chuyên đề về công tác quản lý vốn và tài sản tại các doanh nghiệp và Chuyên 

đề về đổi mới quản lý doanh nghiệp. 

C. Chuyên đề về chiến lược phát triển dài hạn đồng bộ theo mô hình của HFIC 

và Chuyên đề về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. 

D. Chuyên đề về chuỗi giá trị phát triển trong các lĩnh vực của HFIC và Chuyên 

đề về cải cách hành chính doanh nghiệp. 

 

Câu 16. Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà 

nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định chỉ tiêu nộp 

ngân sách giai đoạn 2015 – 2019 là? 

A. Vượt tối thiểu 10% dự toán hàng năm 

B. Vượt tối thiểu 6% dự toán hàng năm 

C. Vượt trên 6% dự toán hàng năm 

D. Theo đúng quy định của pháp luật 

 

Câu 17. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 
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2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định HFIC có các loại hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh chính nào? 

A. Hoạt động đầu tư; Hoạt động thương mại - dịch vụ; Hoạt động quản lý vốn; 

Hoạt động huy động vốn; Đầu tư phát triển đơn vị. 

B. Hoạt động kinh doanh; Hoạt động đầu tư; Hoạt động quản lý vốn ủy thác; 

Hoạt động huy động vốn; Đầu tư phát triển đơn vị. 

C. Hoạt động sản xuất; Hoạt động xây dựng cơ bản; Hoạt động đầu tư và quản lý 

vốn ủy thác; Hoạt động huy động vốn; Đầu tư phát triển đơn vị. 

D. Hoạt động đầu tƣ; Hoạt động tín dụng; Hoạt động quản lý vốn ủy thác; 

Hoạt động huy động vốn; Đầu tƣ phát triển đơn vị. 

 

Câu 18. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định mục tiêu trong hoạt 

động đầu tư của HFIC thực hiện đúng vai trò là nhà đầu tư tiên phong trên địa bàn 

Thành phố trong lĩnh vực nào? 

A. Đầu tư phát triển. 

B. Đầu tư phát triển năng lực sản xuất. 

C. Đầu tƣ phát triển hạ tầng. 

D. Đầu tư phát triển vốn nhà nước. 

 

Câu 19. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định mục tiêu đầu tư vào 

lĩnh vực, ngành nghề và các dự án nào? 

A. Có hiệu quả kinh tế cao. 

B. Thương mại – Dịch vụ. 

C. Phát triển hạ tầng. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 20. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định mục tiêu tái cấu trúc 

danh mục đầu tư với việc thoái vốn đối với các khoản đầu tư nào? 
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A. Các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp khác mà HFIC không nắm cổ phần chi 

phối và lĩnh vực hoạt động không thuộc lĩnh vực ưu tiên của HFIC. 

B. Các khoản đầu tư có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân 

của Công ty. 

C. A và B đều đúng. 

D. A và B đều sai. 

 

Câu 21. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định sẽ tiến hành đề xuất 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho HFIC tiên phong tham gia thực hiện 

các dự án nào bằng những hình thức như BT, PPP...  

A. Những dự án PPP, những dự án trọng điểm về hạ tầng đô thị. 

B. Những dự án PPP, những dự án có tiềm năng, những dự án trọng điểm 

về hạ tầng đô thị. 

C. Các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội. 

D. Các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, các chương trình đột 

phá của Thành phố. 

 

Câu 22. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định thế mạnh của Công ty 

mẹ trong triển khai hoạt động đầu tư trực tiếp là gì? 

A. Quỹ đất, nguồn vốn, kinh nghiệm triển khai dự án,…. 

B. Nguồn dự án, kinh nghiệm quản lý,…. 

C. Nguồn vốn, vai trò cầu nối với chính quyền Thành phố. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 23. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định thế mạnh của các 

doanh nghiệp thành viên, liên doanh, liên kết trong triển khai hoạt động đầu tư trực tiếp 

là gì? 

A. Quỹ đất, nguồn dự án, kinh nghiệm triển khai dự án,…. 
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B. Nguồn dự án, kinh nghiệm quản lý,…. 

C. Nguồn vốn, vai trò cầu nối với chính quyền Thành phố. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 24. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định nhiệm vụ, giải pháp 

trong hoạt động đầu tư sẽ tổ chức tọa đàm về chuyên đề gì? Chuyên đề về tham gia đầu 

tư vào các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, các chương trình đột phá 

của Thành phố. 

A. Chuyên đề về tham gia đầu tư vào các dự án PPP, những dự án trọng điểm về 

hạ tầng đô thị. 

B. Chuyên đề về tham gia đầu tư vào các dự án PPP, những dự án có tiềm năng, 

những dự án trọng điểm về hạ tầng đô thị. 

C. Chuyên đề về tham gia đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kinh tế 

- xã hội. 

D. Chuyên đề về tham gia đầu tƣ vào các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 

kinh tế - xã hội, các chƣơng trình đột phá của Thành phố. 

 

Câu 25. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định trong hoạt động tín 

dụng, các lĩnh vực/ngành được tập trung là gì?  

A. Một số chương trình lớn trong các Chương trình đột phá của Thành phố. 

B. Các nhóm ngành ưu tiên đầu tư phát triển của Thành phố. 

C. Các lĩnh vực/ngành Y tế;  Giáo dục; Hạ tầng giao thông; Cung cấp nước sạch; 

Cải thiện môi trường; Các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và 

giá trị gia tăng cao. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 26. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định xây dựng cơ chế lãi 

suất trong hoạt động tín dụng như thế nào?  
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A. Xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt theo cơ chế thị trường. 

B. Xây dựng cơ chế lãi suất đảm bảo tuân thủ các quy định có tính chất đặc thù 

vốn có trong hoạt động tín dụng. 

C. Xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt theo cơ chế thị trƣờng nhƣng vẫn đảm 

bảo tuân thủ các quy định có tính chất đặc thù vốn có trong hoạt động tín dụng 

của quỹ đầu tƣ địa phƣơng. 

D. Xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt theo cơ chế thị trường nhưng vẫn đảm bảo 

tuân thủ các quy định trong hoạt động tín dụng. 

 

Câu 27. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định tổ chức tọa đàm 

chuyên đề gì trong hoạt động tín dụng?  

A. Chuyên đề về công tác xây dựng cơ chế lãi suất linh hoạt theo cơ chế thị 

trường nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định có tính chất đặc thù vốn có trong hoạt 

động tín dụng của quỹ đầu tư địa phương. 

B. Chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn trước, trong và 

sau giải ngân. 

C. Chuyên đề về công tác tìm kiếm, tiếp xúc và chọn lọc dự án. 

D. Chuyên đề về công tác tài chính tín dụng tại HFIC. 

 

Câu 28. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định mục tiêu trong hoạt 

động quản lý vốn ủy thác là gì?  

A. Nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn ủy thác. 

 B. Từng bước hoàn thiện công tác quản trị rủi ro. 

 C. Tăng cường xúc tiến tìm kiếm các nguồn vốn ủy thác mới. 

 D. Tất cả đều đúng. 

 

 Câu 29. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định nguyên tắc trong công 

tác huy động vốn là gì?  
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 A. Huy động vốn gắn với kế hoạch sử dụng vốn và cân đối khả năng trả nợ. 

 B. Nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn. 

 C. Từng bước hoàn thiện công tác quản trị rủi ro. 

 D. Tất cả đều đúng. 

 

 Câu 30. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định ưu tiên áp dụng các 

phương thức huy động vốn nào?  

 A. Vay ưu đãi, vay bán thương mại và thương mại từ các tổ chức tài chính quốc 

tế; Phát hành trái phiếu Công ty, trái phiếu công trình. 

 B. Vay ưu đãi, vay bán thương mại và thương mại từ các tổ chức tài chính quốc 

tế; Phát hành trái phiếu Công ty, trái phiếu công trình;  Nhận ủy thác cho vay, đầu tư. 

 C. Vay ƣu đãi, vay bán thƣơng mại và thƣơng mại từ các tổ chức tài chính 

quốc tế; Phát hành trái phiếu Công ty, trái phiếu công trình; Liên kết với tổ chức 

tín dụng khác để đồng tài trợ các dự án;  Nhận ủy thác cho vay, đầu tƣ. 

 D. Vay ưu đãi, vay bán thương mại và thương mại từ các tổ chức tài chính quốc 

tế; Vay vốn trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị; Phát hành trái phiếu Công ty, trái 

phiếu công trình; Liên kết với tổ chức tín dụng khác để đồng tài trợ các dự án;  Nhận 

ủy thác cho vay, đầu tư. 

 

 Câu 31. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị xác định mục tiêu trong đầu tư 

phát triển đơn vị là gì?  

A. Đầu tư đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

 B. Đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học bao gồm khoa học quản lý và công 

nghệ thông tin vào thực tế hoạt động Công ty nhằm tăng tỷ trọng năng suất các nhân tố 

tổng hợp (TFP) trong cấu thành sản phẩm doanh nghiệp. 

 C. Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa hình ảnh, thương hiệu doanh 

nghiệp trên thị trường. 

 D. Tất cả đều đúng. 

 

 Câu 32. Hoàn chỉnh nội dung sau trong mục tiêu đầu tư phát triển đơn vị theo 
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Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư 

Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công 

tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: “Đầu tư nghiên cứu ứng dụng khoa học bao 

gồm (1)…………………… vào thực tế hoạt động Công ty nhằm tăng 

(2)…………………… trong cấu thành sản phẩm doanh nghiệp.” 

 A. (1) quản lý doanh nghiệp và quản lý vốn; (2) tỷ suất lợi nhuận. 

 B. (1) khoa học quản lý và công nghệ thông tin; (2) tỷ trọng năng suất các 

nhân tố tổng hợp (TFP). 

 C. (1) quản trị kinh doanh và quản trị nguồn nhân lực; (2) tỷ lệ vốn chủ sở hữu. 

 D. (1) khoa học quản lý và đầu tư công; (2) tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà 

nước. 

  

 Câu 33. Hoàn chỉnh nội dung sau trong nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng chính 

sách chăm sóc khách hàng và nâng cao thương hiệu theo Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành 

phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ chính trị: 

 “Xây dựng, củng cố (1)……………. Đẩy mạnh công tác nâng cao thương hiệu, 

hình ảnh hướng đến mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng tiềm 

năng. Tập trung quảng bá hình ảnh của đơn vị trực tiếp đến (2) ……………..” 

 A. (1) vị trí của doanh nghiệp trong lĩnh vực thế mạnh; (2) các đối tác truyền 

thống. 

 B. (1) năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; (2) các cơ quan báo chí và kênh 

truyền thông lớn. 

 C. (1) thương hiệu doanh nghiệp; (2) các đối tượng khách hàng tiềm năng. 

 D. (1) văn hóa trong doanh nghiệp; (2) các đối tƣợng có khả năng ra quyết 

định. 

  

 

PHẦN II 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HFIC 

 LẦN THỨ I (VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ) 
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Câu 34. Việc đề ra các tiêu chí để xây dựng doanh nghiệp trở thành nơi có môi 

trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ, người lao động đơn vị 

về nhân cách và lối sống là trách nhiệm của: 

A. Cấp ủy Đảng 

B. Lãnh đạo doanh nghiệp 

C. Cấp ủy Đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp 

D. Tất cả câu trên đều đúng 

 

Câu 35. Điền vào chỗ trống: 

“Thực hiện tốt công tác … diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện tình hình, chủ động 

tham mưu kịp thời và tham gia xử lý các điểm nóng, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm.” 

A. dự báo, nắm bắt 

B. chủ động, giám sát 

C. giáo dục, nắm bắt 

D. tuyên truyền, theo dõi 

 

Câu 36. Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, 

đoàn thể, công tác tổ chức xây dựng Đảng cần thực hiện những hoạt động nào? 

A. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI; công tác cán bộ; công tác tổ 

chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác Đảng viên. 

B. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI; công tác cán bộ; công tác 

tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ; công tác Đảng viên; 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

C. Công tác cán bộ; công tác tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

D. Công tác cán bộ; công tác tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ; công tác Đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

 

Câu 37. Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về 

một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng được đề cập đến trong việc thực hiện 

công tác nào của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn 

thể? 
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A. Công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

B. Công tác tổng hợp, tài chính Đảng 

C. Công tác chính trị, tư tưởng 

D. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

 

Câu 38. Điền vào chỗ trống: 

“Thực hiện tốt công tác tham mưu, chế độ báo cáo, thông tin; thường xuyên giữ 

mối liên hệ, thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của cấp trên nhằm đảm bảo hoạt động được … và 

được hướng dẫn kịp thời” 

A. Thông suốt, cập nhật 

B. Liên tục, hiệu quả 

C. Suôn sẻ, trôi chảy 

D. Liên tục, sát thực tế 

 

Câu 39. Hoạt động chỉ đạo cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng nắm bắt tình hình tư 

tưởng đảng viên, trao đổi, quán triệt để đảng viên hiểu biết thêm đối với âm mưu thủ 

đoạn của các thế lực thù địch về “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

nằm trong công tác nào của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng 

Đảng, đoàn thể? 

A. Công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở 

B. Công tác tổng hợp, tài chính Đảng 

C. Công tác chính trị, tƣ tƣởng 

D. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

 

Câu 40. Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, 

đoàn thể, hệ thống các chỉ tiêu của Đại hội đề ra bao nhiêu phần trăm cán bộ, đảng viên 

và Ban Chấp hành đoàn thể được bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận Sơ cấp lý luận 

chính trị? 

A. 70% 

B. 80% 

C. 90% 

D. 100% 
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Câu 41. Cho biết hoạt động “Chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, thành 

viên các tổ Tuyên giáo của Đảng bộ công ty luôn đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm 

vụ theo chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và cùng tham gia 

xây dựng Đảng, doàn thể công ty vững mạnh” nằm trong nhiệm vụ nào của Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn thể? 

A. Công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở 

B. Công tác tổng hợp, tài chính Đảng 

C. Công tác chính trị, tƣ tƣởng 

D. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

 

Câu 42. Điền vào chỗ trống: 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC 

lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn thể đã đề ra 

chỉ tiêu:  “Trong nhiệm kỳ kết nạp … đảng viên mới” 

A. 150 

B. 200 

C. 180 

D. 250 

 

Câu 43. Cho biết hoạt động dưới đây nằm trong nhiệm vụ nào của Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn thể? 

“Thực hiện công tác sư tra lịch sử chính trị cán bộ, đảng viên trước khi bổ nhiệm 

theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 14 tháng 8 năm 1998 của Bộ Chính trị…” 

A. Công tác chính trị, tư tưởng 

B. Công tác kiểm tra, giám sát 

C. Công tác lãnh đạo đoàn thể 

D. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

 

Câu 44. Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần 

thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay” được đề cập đến trong công tác nào của Chương trình hành động 
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thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, đoàn thể? 

A. Công tác chính trị, tƣ tƣởng 

B. Công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở 

C. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

D. Công tác kiểm tra, giám sát 

 

Câu 45. Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, 

đoàn thể, nội dung nào sau đây không thuộc công tác đảng viên: 

A. Phối hợp, tổ chức các lớp nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới 

B. Hằng năm rà soát, phân bổ chỉ tiêu kết nạp Đảng hợp lý, xem xét phấn đấu 

kết nạp 40 đảng viên trở lên trong từng năm; quần chúng được kết nạp đảm bảo về chất 

lượng và số lượng  

C. Đổi mới và nâng cao việc đánh giá chất lƣợng tổ chức cơ sở Đảng hàng 

năm, đề xuất khen thƣởng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 

trong năm và 05 năm liền (thuộc công tác nâng cao chất lượng cơ sở Đảng, nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ) 

D. Đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm theo đúng quy trình, quy 

định, đảm bảo đúng thực chất trên tinh thần dân chủ và xây dựng nội bộ. 

 

Câu 46. Cho biết hoạt động “Theo dõi và thực hiện quyết định số 1851- QĐ/TU 

ngày 6 tháng 9 năm 2010 của Thành ủy về ban hành Quy chế Chương trình Quy hoạch 

đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân” nằm trong nội dung 

thực hiện của công tác nào trong trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác lãnh đạo 

xây dựng Đảng, đoàn thể? 

A. Công tác dân vận và lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

B. Công tác tổng hợp, tài chính Đảng 

C. Công tác chính trị, tư tưởng 

D. Công tác tổ chức xây dựng Đảng 

 

Câu 47. Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố đã đề ra chỉ 

tiêu bao nhiêu % các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng tủ sách với nhiều đầu sách về văn 
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hóa, pháp luật trong Kế hoạch số 02-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương 

trình hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước? 

A. 100%  

B. 95% 

C. 90% 

D. 85% 

 

Câu 48. Trọng tâm của việc chăm lo, xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các 

đoàn thể được xác định trong Kế hoạch số 02-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 

Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là gì?  

A. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động có phẩm chất 

đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân 

chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, tự do cá nhân gắn liền với trách nhiệm xã hội và 

nghĩa vụ công dân. 

B. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người lao động. 

C. Cả 02 đáp án trên  (A và B) đều đúng 

D. Cả 02 đáp án trên đều sai 

 

Câu 49. Để Kế hoạch số 02-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành 

động số 45-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được tổ chức thực hiện tốt thì: 

A. Các cấp ủy Đảng trực thuộc và các đoàn thể công ty tổ chức quán triệt và cụ 

thể các nội dung của Kế hoạch vào chương trình của nhiệm kỳ, chương trình của công 

tác năm 

B. Các cấp ủy Đảng trực thuộc và các đoàn thể công ty định kỳ hàng năm và 

theo chỉ đạo thực hiện sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian 

tới 

C. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công 

ty tổ chức các hoạt động sơ kết, đánh giá theo chỉ đạo của Thành ủy. Đồng thời tham 

mưu, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa 
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D. Cả 03 đáp án trên đều đúng 

 

Câu 50. Theo kế hoạch số 02-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, yêu cầu một trong những nội 

dung được đề ra nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là gì? 

A. Gắn kết các hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

B. Khuyến khích các hoạt động về nguồn, thăm các di tích lịch sử, văn hóa, tổ 

chức các chương trình “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo 

C. Vận động đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng và tham gia 

tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

D. Đáp án A và B đúng 

 

Câu 51. Hãy điền vào chỗ trống những từ/ cụm từ còn thiếu trong đoạn sau: 

“Xây dựng … đúng đắn về nhiệm vụ của từng cấp ủy Đảng trực thuộc, các đoàn 

thể Công ty trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống Công ty trong việc tự giác rèn 

luyện và tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng 

đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học 

…” (theo kế hoạch số 02-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về thực hiện 

Nghị quyết số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”) 

A. nhận thức, hành vi 

B. thái độ 

C. động cơ 

D. phương pháp 

 

Câu 52. Hãy điền vào chỗ trống những từ/ cụm từ còn thiếu trong đoạn sau: 

“ … (1)… cấp ủy Đảng các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ các đoàn thể cấp 

Công ty lực chọn các nội dung theo phân công và những nội dung phù hợp đưa vào 

chương trình công tác từng năm, cụ thể hóa việc thực hiện, đảm bảo …(2)… trong quá 

trình tổ chức thực hiện” 

A. (1) 100%, (2) tính phù hợp 

B. (1) 100%, (2) tính hiệu quả 

C. (1) Toàn thể, (2) tính hiệu quả 
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D. (1) Toàn thể, (2) tính phù hợp 

 

Câu 53. Các nhiệm vụ, giải pháp được Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà 

nước Thành phố đề ra trong Kế hoạch số 02-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 

33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 

Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là: 

A. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 

B. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

C. Xây dựng văn hóa trong chính trị - kinh tế  

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

 

Câu 54. “Cấp ủy Đảng phối hợp với doanh nghiệp đề ra các tiêu chí để xây dựng 

doanh nghiệp trở thành nơi có môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn 

luyện cán bộ, người lao động đơn vị về nhân cách và lối sống” là nội dung của nhiệm 

vụ, giải pháp nào sau đây? 

A. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện 

B. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

C. Xây dựng văn hóa trong chính trị - kinh tế  

D. Tất cả các câu trên đều sai 

 

Câu 55. “Cấp ủy Đảng, đoàn thể có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở 

thành người cán bộ, công nhân, viên chức, lao động “vừa hồng vừa chuyên”.” là nội 

dung thuộc nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây? 

A. Xây dựng con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện 

B. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

C. Xây dựng văn hóa trong chính trị - kinh tế  

D. Tất cả các câu trên đều sai 

 

Câu 56. Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố đã đề ra chỉ 

tiêu bao nhiêu % doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong Kế hoạch số 

02-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 45-CTr/TU của 
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Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước? 

A. 100%  

B. 98% 

C. 95% 

D. 90% 

 

Câu 57. “Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động mạnh dạn trong 

tham gia phát biểu góp ý kiến với tinh thần xây dựng; trong đấu tranh phê bình, đẩy lùi 

cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực 

ảnh hưởng xấu đến xây dựng văn hóa đơn vị, doanh nghiệp, làm tha hóa con người. 

Quan tâm đề ra giải pháp khắc phục những mặt hạn chế trong thực hiện xây dựng văn 

hóa, con người tại đơn vị” là nội dung thuộc nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây? 

A. Xây dựng con người Việt Nam phát triển 

B. Xây dựng con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện 

C. Xây dựng con người Việt Nam phát triển văn hóa toàn diện 

D. Tất cả các câu trên đều sai 

 

 

 

PHẦN III 

CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ HFIC VỀ                                      

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII                                                                                            

VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ X CỦA THÀNH PHỐ, NHIỆM KỲ 2016- 2020 

 

 

Câu 58. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, người lao động đạt những tiêu chuẩn nào?  

A. Mạnh về chất lƣợng, vững vàng về chính trị, am hiểu pháp luật, có tác 

phong công nghiệp, có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng. 

B. Mạnh về chất lượng, vững vàng về tư tưởng, am hiểu pháp luật, có tác phong 

công nghiệp, có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng. 
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C. Mạnh về sức khỏe, kỹ năng, vững vàng về chính trị, am hiểu pháp luật, có tác 

phong công nghiệp, có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng. 

D. Mạnh về trí tuệ, vững vàng về chính trị, am hiểu pháp luật, có tác phong công 

nghiệp, có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng. 

 

Câu 59. Hoàn chỉnh nội dung sau của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020: 

 “Phát huy tốt hơn vai trò của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ 

Chí Minh, tạo bước đột phá trong ………… (1)” 

 A. Huy động và quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. 

 B. Huy động vốn đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. 

 C. Huy động và đầu tư vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. 

 D. Huy động và kinh doanh vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. 

  

Câu 60. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định bao 

nhiêu nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị? 

 A. 3 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp 

 B. 4 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp 

 C. 3 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp 

 D. 4 nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp 

  

Câu 61. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định nhiệm 

vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là gì? 

 A. Nhiệm vụ huy động vốn; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 

và các chƣơng trình đột phá của Thành phố; Thực hiện công tác thí điểm đại diện 

chủ sở hữu vốn nhà nƣớc. 

 B. Nhiệm vụ quản lý vốn nhà nước; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 

các chương trình đột phá của Thành phố; Nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. 
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 C. Nhiệm vụ huy động và kinh doanh vốn; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của 

Đảng và các chương trình đột phá của Thành phố; Nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn 

nhà nước. 

 D. Nhiệm vụ huy động và đầu tư vốn; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng 

và các chương trình đột phá của Thành phố; Nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà 

nước. 

 

Câu 62. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định tham 

gia thực hiện các chương trình đột phá nào của Thành phố? 

A. Chƣơng trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chƣơng 

trình giảm ngập nƣớc, ứng phó với biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng; Chƣơng 

trình chỉnh trang và phát triển đô thị; Chƣơng trình giảm ô nhiễm môi trƣờng. 

B. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình 

giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biền dâng; Chương trình chỉnh 

trang và phát triển đô thị; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

C. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình 

chỉnh trang và phát triển đô thị; Chương trình giàm ô nhiễm môi trường; Chương trình 

nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế 

D. Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình 

giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Chương trình chỉnh 

trang và phát triển đô thị; Chương trình cải cách hành chính. 

 

Câu 63. Hoàn chỉnh nội dung sau về nhiệm vụ huy động vốn theo Chương trình 

hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công 

ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí 

Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020:  

“HFIC chủ động tham mưu và thực hiện huy động nguồn vốn phục vụ nhu cầu 

vốn phát triển cơ sở hạ tầng của Thành phố bao gồm: Phát hành ………… (1), huy 

động vốn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước; hướng tới trở thành ………… 

(2) của Thành phố phục vụ phát triển hạ tầng đô thị của Thành phố; đa dạng hóa về 
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nguồn vốn, phương thức, thời gian huy động phù hợp với từng giai đoạn và từng dự 

án.” 

A. (1) trái phiếu chính phủ; (2) đơn vị quản lý vốn chủ lực 

B. (1) trái phiếu chính quyền đô thị; (2) đơn vị đầu tư vốn chủ lực 

C. (1) trái phiếu chính quyền địa phƣơng; (2) kênh huy động vốn chủ lực 

D. (1) công trái chính quyền địa phương; (2) kênh huy động vốn quan trọng 

 

Câu 64. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định HFIC tập 

trung thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nào? 

A. Tổng Công ty và Công ty nhà nước;  

B. Các Công ty TNHH một thành viên nhà nước, Công ty TNHH hai thành viên 

trở lên;  

C. Các Công ty cổ phần được chuyển đổi từ các Công ty nhà nước độc lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 65. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định mục 

tiêu của nhiệm vụ thực hiện công tác thí điểm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước là kết 

hợp nguồn lực của các doanh nghiệp chuyển giao với nguồn lực của HFIC nhằm tập 

trung các nguồn lực về một đầu mối để làm gì? 

A. Phục vụ cho việc thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố. 

B. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

C. Phục vụ cho việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố. 

D. Phục vụ cho việc phát triển quy mô sản xuất kinh doanh của chính các doanh 

nghiệp chuyển giao. 

 

Câu 66. Hoàn chỉnh nội dung sau về mục tiêu của nhiệm vụ thực hiện công tác 

thí điểm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo Chương trình hành động số 10-CT/ĐU 

ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà 
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nước Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 

2015 – 2020: 

 “Trở thành nhà đầu tư tiên phong cùa Thành phố, thu hút các nhà đầu tư khác 

cùng tham gia thực hiện ........... (1), các dự án kinh tế thiết yếu; tiếp tục bảo toàn và 

phát triển vốn tại các doanh nghiệp, phục vụ cho mục tiêu ……… (2) của Thành phố.” 

A. (1) những dự án hạ tầng quan trọng; (2) phát triển kinh tế xã hội. 

B. (1) những dự án kinh tế - xã hội quan trọng; (2) phát triển hạ tầng. 

C. (1) những dự án quan trọng; (2) phát triển đô thị. 

D. (1) những dự án đô thị quan trọng; (2) phát triển hạ tầng. 

 

Câu 67. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định đẩy mạnh 

quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược nào để tăng cường sự hỗ trợ và tìm kiếm các 

nguồn vốn mới? 

A. Ngân hàng Thế giới (World Bank), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân 

hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), Cơ quan Hợp tác Nhật 

Bản (JICA) 

B. Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Cơ quan Phát 

triển Pháp (AFD), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác phát triển Ý 

(AICS) 

C. Ngân hàng Thế giới (World Bank), Cơ quan Hợp tác Nhật Bản (JICA), Ngân 

hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), Cơ quan hợp tác phát 

triển Ý (AICS) 

D. Ngân hàng Thế giới (World Bank), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng tái thiết Đức (KfW), Cơ quan 

hợp tác phát triển Ý (AICS) 

 

Câu 68. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định giải pháp 

nào nhằm triển khai thực hiện các công tác huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng Thành phố giai đoạn 2016 - 2020? 
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A. Thành lập Tổ huy động vốn tại HFIC 

B. Xây dựng kế hoạch huy động vốn cho phù hợp với từng dự án, từng nguồn 

vốn và trong từng giai đoạn cụ thể. 

C. A và B đúng 

D. A và B sai 

 

Câu 69. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định giải 

pháp nào để xây dựng phương án huy động vốn phù hợp cho từng loại hình dự án 

nhằm nâng cao hiệu quá sử dụng vốn? 

A. Phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu các cơ chế, chính sách để huy 

động dược hiệu quả các nguồn lực của xã hội 

B. Xây dựng, cập nhật Danh mục dự án của Thành phố cần kêu gọi vốn đầu 

tƣ trong và ngoài nƣớc (đặc biệt là các nguồn vốn ODA, PPP) 

C. A và B đúng 

D. A và B sai 

 

Câu 70. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định vai 

trò của HFIC là gì để tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác chiến lược có kinh 

nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng để triển khai các dự án 

trọng điểm của thành phố? 

A. Là nhà đầu tư chiến lược của Thành phố 

B. Là nhà đầu tư mở đường của Thành phố 

C. Là nhà đầu tư với cơ chế vốn đối ứng tiên phong 

D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 71. Hoàn chỉnh nội dung sau trong nhóm giải pháp thực hiện 4 chương trình 

đột phá theo Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020: 
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“Tăng cường ………(1) giữa HFIC và các doanh nghiệp trong cùng hệ thống 

HFIC để nghiên cứu và triển khai đầu tư vào các dự án ……… (2) của Thành phố, đặc 

biệt là các dự án nằm trong 04 chương trình đột phá mà HFIC tham gia.” 

A. (1) sự lãnh đạo, chỉ đạo; (2) công trình trọng điểm 

B. (1) sự phối hợp, kết nối; (2) hạ tầng trọng điểm 

C. (1) sự điều phối; (2) kinh tế - xã hội 

D. (1) sự điều hành, quản lý; (2) chiến lược lâu dài 

 

Câu 72. Hoàn chỉnh nội dung sau trong nhóm giải pháp thực hiện 4 chương trình 

đột phá theo Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020: 

“Phối hợp chặt chẽ với ……… (1), các sở ban ngành khác có liên quan và các 

quận, huyện trên địa bàn Thành phố để rà soát danh mục các dự án trọng điểm của 

Thành phố từ đó lập ra danh mục các dự án mà HFIC cần ……… (2) trong giai đoạn 

2016 - 2020” 

A. (1) Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng; 

(2) tham gia đầu tƣ và tài trợ vốn  

B. (1) Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường; 

(2) tham gia đầu tư, tài trợ và quản lý vốn  

C. (1) Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) tham 

gia quản lý, điều hành dự án  

D. (1) Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) tham 

gia đầu tư và tài trợ vốn 

 

Câu 73. Hoàn chỉnh nội dung sau trong nhóm giải pháp thực hiện công tác thí 

điểm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo Chương trình hành động số 10-

CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài 

chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020: 

“Tiếp tục thực hiện chủ trương phân định rõ chức năng ……… (1) của nhà nước 

và ……… (2) của doanh nghiệp theo định hướng đã được Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng xác định tại Hội nghị Trung ương khoá IX.” 

A. (1) quản lý hành chính; (2) quản lý kinh tế 
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B. (1) quản lý nhà nước; (2) quản lý sản xuất  

C. (1) quản lý hành chính kinh tế; (2) quản lý sản xuất kinh doanh 

D. (1) quản lý kinh tế nói chung; (2) quản lý sản xuất kinh doanh 

 

Câu 74. Hoàn chỉnh nội dung sau trong nhóm giải pháp thực hiện công tác thí 

điểm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo Chương trình hành động số 10-

CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài 

chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020: 

“Phối hợp với ……… (1) để đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các doanh nghiệp 

trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý về HFIC. Từ đó kết hợp nguồn lực của 

các doanh nghiệp chuyển giao và nguồn lực của HFIC về một đầu mối, phục vụ cho 

việc phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của Thành phố. Đồng thời, HFIC nâng cao hơn 

nữa hiệu quả ……… (2) tại các doanh nghiệp.” 

A. (1) Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính; 

(2) hoạt động 

B. (1) Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) quản lý nhà 

nước 

C. (1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; (2) quản 

lý, điều hành tài chính 

D. (1) Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục 

Tài chính doanh nghiệp; (2) quản lý, giám sát tài chính 

 

Câu 75. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định xây dựng, 

hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt các văn bản nào để củng cố mô hình 

hoạt động, nâng cao năng lực quản trị điều hành Công ty? 

A. Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính, Quy chế Ngƣời đại diện 

vốn của HFIC 

B. Dự án “Xây dựng phần mềm Hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể của 

HFIC (Core HFIC)” 

C. A và B đúng 

D. A và B sai 



28 

 

 

Câu 76. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định trong giai 

đoạn tới, HFIC triển khai thực hiện nội dung Thòa thuận hợp tác toàn diện đã ký với 

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) nhằm thực hiện các dự 

án nào? 

A. Công trình hạ tầng giao thông 

B. Phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức - hậu cần hàng hải và xuất nhập 

khẩu. 

C. Đƣờng trục Bắc Nam, Nút giao thông Nguyễn Vãn Linh- Nguyễn Hữu 

Thọ 

D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 77. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định HFIC sẽ 

tập trung đầu tư vào nội dung nào trong Chương trình đột phá “Chỉnh trang và phát 

triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020”? 

A. Di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, 

rạch. 

B. Xây dựng mới, thay thế chung cƣ cũ hƣ hỏng, xuống cấp. 

C. Chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. 

D. Xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại. 

 

Câu 78. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 hiện nay HFIC đã 

triển khai dự án nào trong Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đối khí hậu, 

nirớc biển dâng? 

A. Dự án Hồ điều tiết Khánh Hội tại quận 4 

B. Các dự án hồ điều tiết và nhà máy xừ lý nước thải trên địa bàn Thành phố 

C. A và B đúng 
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D. A và B sai 

 

Câu 79. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định HFIC 

tham gia tài trợ và đầu mối đồng tài trợ đầu tư các công trình phát triển mạng lưới cấp 

nước (cấp 1 và cấp 2) nhằm mục đích gì? 

A. Đảm bảo 100% người dân được cung cấp nước sạch 

B. giảm thiểu khai thác nước ngầm, bảo vệ và hạn chế khai thác nước ngầm, bảo 

vệ các tầng chứa nước của Thành phố. 

C. Giảm thiểu các tác động đến môi trường như sụt lún đất, sạt lở, ô nhiễm và 

xâm nhập mặn. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 80. Hoàn chỉnh nội dung sau trong Chương trình hành động số 10-CT/ĐU 

ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà 

nước Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 

2015 – 2020: 

“Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện tình 

hình, chủ động tham mưu kịp thời và tham gia xử lý ………….(1). Tổ chức công tác 

khảo sát, điều tra dư luận xã hội …………(2); tăng cường công tác thông tin đối ngoại; 

quan tâm, theo dõi các mạng thông tin điện tử và tổ chức phản bác các thông tin sai trái 

trên internet.” 

A. (1) các tình huống bất thường; (2) thường xuyên, liên tục. 

B. (1) các vụ việc về an ninh chính trị; (2) theo chuyên đề. 

C. (1) các điểm nóng chính trị - xã hội; (2) có chiều sâu. 

D. (1) các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; (2) có trọng tâm, trọng điểm. 

 

Câu 81. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định hình 

thành lối sống như thế nào trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động? 
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A. Lối sống có ý thức tự trọng, trách nhiệm, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến 

pháp và phát luật, bảo vệ môi trường. 

B. Kết hợp hài hòa tính tích cực cá nhân và tính tích cực xã hội. 

C. Đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. 

D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 82. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định nội dung 

đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ như thế nào? 

A. Cụ thể hóa xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh phù 

hợp với tình hình của đơn vị. 

B. Phải bảo đảm đúng thực chất, khách quan, công tâm trong đánh giá cán bộ. 

C. Phát huy dân chủ, tính tự giác của cán bộ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và 

cá nhân người đứng đầu. 

D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 83. Đánh giá cán bộ đúng là cơ sở để thực hiện tốt các khâu nào trong công 

tác cán bộ? 

A. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. 

B. Công tác tuyển dụng cán bộ. 

C. Công tác luân chuyển, đề bạt cán bộ. 

D. Tất cả đều đúng 

 

Câu 84. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 

xác định chú trọng tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy từ các nguồn nào? 

 A. Cán bộ, đảng viên, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân là công nhân 

 B. Cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ xuất thân là công nhân. 

 C. Cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ viên chức có trình độ cao. 

D. Cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ từ các chương trình quy hoạch tạo nguồn 

cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi của Thành phố. 
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Câu 85. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định yêu cầu 

như thế nào trong đổi mới và nâng cao việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

cán bộ, đảng viên hàng năm? 

A. Đúng quy trình, quy định, bảo đảm công bằng, công tâm, đúng thực chất, 

không cảm tính trong nhận xét, đánh giá. 

B. Đúng quy định, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng thực chất, đúng hoàn 

cảnh cán bộ, không cảm tính trong nhận xét, đánh giá. 

C. Đúng quy trình, quy định, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng thực 

chất, không cảm tính trong nhận xét, đánh giá. 

D. Đúng trình, quy định, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng thực chất, có xét 

đến hoàn cảnh cụ thể, có lý có tình trong nhận xét, đánh giá. 

 

Câu 86. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định những đối 

tượng nào thuộc diện sưu tra lý lịch? 

A. Sưu tra lịch sử chính trị cán bộ, đảng viên trước khi bổ nhiệm theo Chi thị số 

39-CT/TW ngày 14 tháng 8 năm 1998 cùa Bộ Chính trị “về việc thực hiện một sô 

nhiệm vụ câp bách trong công tác báo vệ chính trị nội bộ'. 

B. Sưu tra lịch sử chính trị của quần chúng ưu tú trước khi kêt nạp Đảng theo 

Quy định số 57-QD/TW ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị “về một số vấn 

đề bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng". 

C. Sưu tra lý lịch hàng năm đối với đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch góp 

phần bổ sung cán bộ nguồn đủ tiêu chuẩn, điều kiện cho Đảng bộ Công ty. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 87. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác phòng 

chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực nào?. 
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A. Lĩnh vực tài chính, thực hiện các dự án đầu tƣ, công tác cán bộ; quản lý 

doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nƣớc. 

B. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, thực hiện các dự án đầu tư, công tác cán 

bộ; quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước. 

C. Lĩnh vực tài chính tín dụng, thực hiện các dự án đầu tư, công tác cán bộ; 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước. 

D. Lĩnh vực tài chính, thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng, công tác cán bộ; 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước. 

 

Câu 88. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định trong tiếp 

tục đổi mới công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ nắm bắt 

tình hình, tư tưởng cán bộ và người lao động, đặc biệt là đối tượng nào? 

A. Đội ngũ công nhân, cán bộ nữ, cán bộ lãnh đạo, thanh niên 

B. Đội ngũ công nhân, thanh niên 

C. Đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật cao 

D. Đội ngũ công nhân, cán bộ nữ 

 

Câu 89. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định phương 

pháp tuyên truyền, giáo dục trực tiếp thông qua các hình thức nào? 

A. Gặp gỡ, gần gũi lắng nghe, trao đổi. 

B. Tăng cường duy trì các diễn đàn trao đổi đối thoại có tính tương tác giữa cán 

bộ đoàn thể với quần chúng.  

C. Phát huy vai trò của lực lượng nòng cổt của các đoàn thể tại đơn vị trong công 

tác dự đoán, nắm bắt dư luận, chủ động tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, người lao 

động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. 

D. Tất cả đều đúng. 

 

Câu 90. Chương trình hành động số 10-CT/ĐU ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 
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biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định 

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động, căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ-CP 

và Nghị định số 04/2015/NĐ- CP về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm 

cam kết duy trì đúng quy định bao nhiêu cuộc đổi thoại định kỳ hàng năm? 

 A. 01  

B. 02  

C. 04 

D. Tất cả đều sai. 

 

 

PHẦN IV 

CÂU HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ, ĐOÀN THỂ HFIC 

 

Câu 91. Nội dung nào sau đây được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm 

kỳ 2015-2020  

A. 100% đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập 

thể. 

B. Đến hết quý I hàng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động, ký 

kết thỏa ước lao động tập thể. 

C. Đến hết quý II hàng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị Ngƣời lao động, 

ký kết thỏa ƣớc lao động tập thể. 

D. Đến hết quý III hàng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động, ký 

kết thỏa ước lao động tập thể. 

 

Câu 92. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có bao nhiêu nhiệm vụ được quy định tại 

Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương 

Hướng dẫn thực hiện các Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 

trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI. 

A. 7 nhiệm vụ 

B. 6 nhiệm vụ 

C. 5 nhiệm vụ 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Giải thích: 6 nhiệm vụ đó là: 1. kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 

2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong 

Đảng, 3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp 
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dưới. 4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành 

kỷ luật, 5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng, 

6. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.  

 

Câu 93. Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy do: 

A. Đại hội Đảng bầu 

B. Ủy ban kiểm tra bầu 

C. Ban Chấp hành bầu 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Giải thích: Ủy ban kiểm tra các cấp được lập từ đảng ủy cơ sở trở lên, do cấp ủy cùng cấp 

bầu; bầu ủy viên ủy ban kiểm tra trước, sau đó bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trong số ủy viên ủy 

ban kiểm tra. 

 

Câu 94. Số lượng ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở là bao nhiêu người? 

A. Có từ 7 đến 9 ủy viên 

B. Có từ 5 đến 7 ủy viên 

C. Có từ 3 đến 5 ủy viên 

D. Cả 3 đáp án trên đều sai 

Giải thích: Tại điểm 1.2.8 của Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành 

Trung ương: Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở có số lượng từ 3 đến 5 ủy viên. 

 

Câu 95. Có bao nhiêu hình thức kỷ luật đảng viên 

A. 6 hình thức 

B. 5 hình thức  

C. 4 hình thức  

D. 3 hình thức 

Giải thích: có 4 hình thức kỷ luật đảng viên: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. 

 

Câu 96: Chức năng nào dưới đây là quyền, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn 

Việt Nam? 

A. Đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động. 

B. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia thanh tra, kiểm 

tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. 

C. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động.  

D. Cả 3 chức năng trên 
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Câu 97: Hoạt động của CĐCS bao gồm những phương pháp nào? 

A. Phƣơng pháp thuyết phục; phƣơng pháp tổ chức; phƣơng pháp tổ chức 

xây dựng và thực hiện quy chế. 

B. Phương pháp tổ chức; phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế. 

C. Phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế; phương pháp thuyết 

phục. 

D. Trọng tâm là phương pháp thuyết phục. 

 

Câu 98: Đoàn viên công đoàn có những trách nhiệm gì? 

A. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công 

đoàn; tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

B. Học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề 

nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và 

pháp luật. 

C. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao 

động có hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và 

tổ chức công đoàn. 

D. Cả 3 phƣơng án trên. 

 

Câu 99. Báo Sự Thật ngày 15-10 -1949 có đăng Bài "Dân vận" của Bác Hồ, 

trong bài báo của Bác thì ai phụ trách dân vận?  

A. Tất cả cán bộ chính quyền 

B. Tất cả cán bộ Ðoàn thể 

C. Tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân 

D. Cả ba phƣơng án A, B và C. 

 

Câu 100. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 

triển năm 2011) là một xã hội:  

A. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.  

B. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

C. Dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

D. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.  

 

Hết           100 câu hỏi- đáp án 


