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Trong chương trình giảng dạy đại học khối ngành kinh tế, hiện nay nhiều trường đại học trên
cả nước đã và đang áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập
của sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn tập, vietlod.com đã tổng hợp hơn 90 ngàn câu hỏi
trắc nghiệm cho các chuyên ngành kinh tế, bao gồm: Chính trị, Kinh tế, Quản trị, Tài chính,
Kế toán và Thi công chức. Những câu trắc nghiệm này đã được biên soạn, tổng hợp và biên
tập lại thành những phần/chương cụ thể giúp các bạn dễ dàng trong việc ôn tập. Phần lớn
các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày
(lỗi chính tả, dấu câu...). Đây là nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy của tác giả.
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Ngoài ra, Vietlod còn tổng hợp một số đề thi công chức (trắc nghiệm), các bạn có thể
tham khảo tại: THI CÔNG CHỨC | http://vietlod.com/tag/thi-cong-chuc

Tải về tại: http://vietlod.com/category/QUIZ
Hãy chia sẻ cùng bạn bè, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích!
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CC.2013.TT_1: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của
Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn, kiểm
tra, đôn đốc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,
chống tham nhũng đối với tổ chức, cá nhân nào?
► Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
☺ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân
dân cấp huyện
► Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức đoàn thể thuộc khối Đảng cấp huyện
► Ủy ban nhân dân cấp xã

CC.2013.TT_2: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định những người nào sau đây
phải kê khai tài sản?
☺ Cán bộ từ Phó trưởng phòng của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh trở lên và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị
► Cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn
► Người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân
► Cả a và b đúng

CC.2013.TT_3: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của
Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có quyền
hạn nào?
☺ Được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn
thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng
► Xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức cấp xã trong thi hành công vụ
► Quyền truy tố, điều tra đối với các cá nhân có dấu hiệu phạm tội thuộc Chủ tịch UBND
cấp huyện bổ nhiệm
► Cả a, b và c đều đúng
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CC.2013.TT_4: Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn
nào sau đây?
☺ Chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh
tra sở, Thanh tra huyện
► Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của của Ủy ban
nhân dân cấp huyện
► Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân
cấp huyện
► Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh
tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết

CC.2013.TT_5: Theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, khi có căn cứ cho rằng quyết định
hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp
của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến cơ quan nào sau đây?
► Viện kiểm sát nhân dân
► Thanh tra tỉnh
☺ Người đã ra quyết định hành chính
► Tòa hành chính

CC.2013.TT_6: Luật Thanh tra năm 2010 quy định trong hoạt động thanh tra, Thanh tra tỉnh có
nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?
► Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy
ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định thành lập
► Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân
cấp huyện
► Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh
tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết
☺ Cả a, b, c đều đúng
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CC.2013.TT_7: Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định việc thanh
tra đột xuất được tiến hành khi nào?
► Khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật
► Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giao
► Do vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị
☺ a và b đúng

CC.2013.TT_8: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của
Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh
do cấp nào quyết định?
☺ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
► Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
► Tổng Thanh tra
► Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

CC.2013.TT_9: Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định thời gian
xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra là bao nhiêu ngày kể từ ngày ký quyết định
thanh tra?
☺ Không quá 05 ngày. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời hạn không quá 03 ngày
► Không quá 10 ngày
► Không quá 07 ngày. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời hạn không quá 03 ngày
► Không quá 15 ngày

CC.2013.TT_10: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 quy định nguyên tắc xử lý tham
nhũng gồm nội dung nào?
► Việc xử lý tham nhũng không được thực hiện công khai theo quy định của pháp luật
☺ Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm
minh
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► Người có hành vi tham nhũng đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, thì không phải
bị xử lý về hành vi tham nhũng do mình đã thực hiện
► Người có hành vi tham nhũng tùy theo cương vị, chức vụ công tác mà xử lý theo quy
định của pháp luật

CC.2013.TT_11: Luật Thanh tra năm 2010 quy định thời hạn gửi quyết định thanh tra cho đối
tượng thanh tra (trừ trường hợp thanh tra đột xuất ) là bao nhiêu ngày, kể từ ngày ký quyết định
thanh tra?
☺ Chậm nhất là 05 ngày
► Chậm nhất là 07 ngày
► Không quá 03 ngày
► Chậm nhất là 03 ngày

CC.2013.TT_12: Theo quy định tại Luật Tố cáo năm 2011, khi nhận được tố cáo, nếu tố cáo
không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc, kể từ
ngày nhận được đơn tố cáo, người tiếp nhận phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo, nếu có yêu cầu?
► 04 ngày làm việc
☺ 05 ngày làm việc
► 06 ngày làm việc
► 07 ngày làm việc

CC.2013.TT_13: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của
Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn: Hướng dẫn thực hiện
việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức, cá
nhân nào?
► Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và chi cục thuế, công an huyện
► Chủ tịch ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; đơn vị thuộc quyền
quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
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► Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Ủy ban mặt trận tổ
quốc Việt Nam huyện
☺ Uỷ ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ
ban nhân dân cấp huyện

CC.2013.TT_14: Luật Thanh tra 2010 quy định thời hạn thực hiện một cuộc thanh tra do Thanh
tra tỉnh, Thanh tra bộ tiến hành là bao nhiêu ngày?
☺ Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày
► Không quá 40 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày
► Không quá 50 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày
► Không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 80 ngày

CC.2013.TT_15: Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định trong
thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ khi có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải
quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại?
► 10 ngày
☺ 15 ngày
► 20 ngày
► 25 ngày

CC.2013.TT_16: Luật Thanh tra 2010 quy định Thanh tra viên phải có các tiêu chuẩn nào sau
đây?
► Tốt nghiệp đại học, có kiến thức quản lý nhà nước và am hiểu pháp luật; đối với Thanh
tra viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó
► Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành luật trở lên, am hiểu pháp luật; đối với Thanh tra
viên chuyên ngành còn phải có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành đó
► Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ thanh tra
☺ a và c đúng
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CC.2013.TT_17: Theo Luật Tố cáo năm 2011, người bị tố cáo được hiểu như thế nào?
► Là cơ quan có hành vi bị tố cáo
☺ Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo
► Là cá nhân có hành vi bị tố cáo
► Cả a và c đúng

CC.2013.TT_18: Theo Thông tư Liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13/3/2009 của
Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ, Thanh tra cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không
kể Thanh tra thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh)có số lượng Phó Chánh thanh tra là
bao nhiêu người?
☺ Không quá 03
► Không quá 4
► Không quá 2
► Cả a và c đúng

CC.2013.TT_19: Theo Luật Thanh tra năm 2010, nội dung nào sau đây không phải là căn cứ để
ra quyết định thanh tra?
► Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
► Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng,chống tham nhũng
► Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước
☺ Theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập

CC.2013.TT_20: Theo Luật Tố cáo năm 2011, giải quyết tố cáo được hiểu như thế nào?
► Là việc tiếp nhận thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi tố cáo
► Là việc thông báo kết quả giải quyết đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi tố
cáo
☺ Là việc tiếp nhận, xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc xử lý tố cáo của người
giải quyết tố cáo
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► Cả a và b đúng

CC.2013.TT_21: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, cơ quan hay cá nhân nào có trách nhiệm phối
hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan
đến việc khiếu nại?
► Viện kiểm sát nhân dân
► Người tiếp công dân
☺ Cơ quan, tổ chức hữu quan
► Tòa án hành chính

CC.2013.TT_22: Theo Luật Tố cáo năm 2011, người giải quyết tố cáo được hiểu như thế nào?
☺ Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo
► Là cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo
► Là cơ quan, doanh nghiệp có thẩm quyền giải quyết tố cáo
► Cả b và c đúng

CC.2013.TT_23: Luật Tố cáo năm 2011 quy định đối tượng bảo vệ người tố cáo là ai?
► Người tố cáo
► Người thân thích của người tố cáo
► Cá nhân, cơ quan, tổ chức giải quyết tố cáo
☺ Cả a và b đúng

CC.2013.TT_24: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn
thì trong đơn khiếu nại phải ghi nội dung gì?
► Ngày, tháng, năm khiếu nại
► Tên, địa chỉ của người khiếu nại
► Tên, địa chỉ của cơ quan bị khiếu nại
☺ Cả a, b và c đúng
Công chức - 2013 – Thanh tra

7

Công chức - 2013 – Thanh tra

Download tại Vietlod.com

CC.2013.TT_25: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, khiếu nại thuộc trường hợp nào sau đây không
được thụ lý giải quyết?
☺ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến
quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại
► Quyết định hành chính bị khiếu nại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của
người khiếu nại
► Quyết định hành chính bị khiếu nại không ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp
pháp của người khiếu nại
► Quyết định hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp
pháp của người khiếu nại
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