
BÀI KIÊM  TRA TƯ CÁCH SỐ 2 ( N01) 

MÔN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

I/ Lựa chọn một phương án đúng trong các nhận định sau: 

1. Các nội dung tổ chức soạn thảo dự án khả thi bao gồm 

a. Tổ chức nhân sự 

b. Xác định kinh phí 

c. Phân tích hiệu quả kinh tế -  xã hội 

d. a,b đúng 

e. b,c đúng 

2. Một trong những nội dung chỉ tiết của luận chứng kinh tễ kỹ thuật 

a. Nghiên cứu thị trường 

b. Quan sát, nghiên cứu và phân tích khách hàng 

c. Nghiên cứu tình hình cung, cầu về sản phẩm 

d. Nghiên cứu khả nawgn cạnh tranh trên thị trường 

3. Nghiên cứu thị trường của dự án FDI là 

a. Xem xét và phân tích nhu cầu của người tiêu dùng một cách khách quan, khoa 

học và tỉ mỉ 

b. Quyết định sản xuất gì? Phương thức bán và khuyến thị ra sao 

c. Tạo chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường hiện tại và tương lai 

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

4. Một trong những nội dung nghiên cứu thị trường của dự án FDI 

a. Nghiên cứu tình hình cạnh tranh trên thị trường 

b. Nghiên cứu quy luật thị trường 

c. Nghiên cứu các nhân tố của thị trường 

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

5. Nghiên cứ tài chính của dự án là 

a. Dự toán các chỉ tiêu tài chính của dự án FDI trong suốt vòng đời của dự án 

b. Dự tính các biện pahps để khắc phục những điểm yế về mặt tài chính của dự án 

c.  a,b đều đúng 

d. Tất cả các câu trên đều sai 

6. Một trong những nội dung nghiên cứu tài chính của dự án FDI là 

a. Dự báo tình hình cung cầu trên thị trường trong tương lai 

b. Xác định cac hạng mục xây dưng 

c. Xác định nguồn vốn tài trợ cho dự án 

d. Xác định lợi ích xã hội trực tiếp 

7. Công nghệ là: 



a. Tập hợp các giải pháp, qui trình, bí quyết, kỹ thuật 

b. Cách thức doanh nghiệp sử dụng để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ 

c. Có kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các 

nguồn lực thành sản phẩm 

d. a, c đúng 

e. b, c đúng 

8. Tổng vốn đầu tư của dự án bao gồm 

a. Vốn cố định 

b. Vốn lưu động 

c. Lãi vay trong thời kỳ xây dựng cơ bản 

d. Tất cả các câu trên đều đúng 

9. Tác động tiêu cực của CGCN đối với bên cung cấp công nghệ  

a. Tăng thêm tình trạng cạnh tranh 

b. Gặp phải những thất bại về kỹ thuật hoặc thương mại 

c. Gây tình trạng cách ly với khách hàng 

d. Làm mất những nhân viên có kinh nghiệm và rủi ro khác 

10. Đặc trưng cơ bản của CGCN trong dự án FDI không bao gôm 

a. Các dự án FDI là một kênh chủ yếu của hoạt động CGCN 

b. Để làm tăng lợi ích của bên chuyển giao, các bên nước ngoài thường kê cao giá 

cả công nghệ đưa vào góp vốn 

c. CGCN là phần quan trọng nhất trong các hợp đồng của dự án FDI 

d. Các công ty, các tập đoàn nước ngoài vừa là người cung cấp công nghệ, đồng 

thời cũng là người tiếp nhận công nghệ đó 

II/Lựa chọn một phương án sai trong các nhận định sau 

1. Nội dung xác định nhau cầu các yếu tố đầu vào của dự án trong nghiên 

cứu kỹ thuật- công nghệ của dự án FDI bao gồm 

a. Nhu cầu về nguyên nhiên vật liệu chính, phụ và cả bao bì của sản phẩm 

b. Dự kiến giá nguyên liệu và chi phí cho từng laoij nguyên vật liệu bằng đồng 

Việt Nam và ngoại tệ cho từng năm của dự án 

c. Nhu cầu về năng lượng theo chương trình sản xuất dự kiến 

d. Phương án khác 

2. Cơ sở nghiên cứu luận chứng kinh tế kỹ thuật 

a. Căn cứ pháp lý 

b. Nguồn gốc tài  liệu sử dụng 

c. Đặc điểm về quy hoạch, kế hoạch phát triển 

d. Các bài báo nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 



3. Hình thức chuyển giao công nghệ 

a. Qua các hợp đòng độc lập 

b. Theo hình thứ mua cổ phần 

c. Phần CGCN trong các dự án hoặc hợp đòng thương mại v..v.. 

d. Theo quy định của pháp luật 

4. Phương thức chuyển giao công nghệ 

a. Chuyển giao tài liệu về công nghệ 

b. Chuyển giao nguyên vật liệu mà công nghệ sử dụng 

c. Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật 

d. Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ theo thời 

hạn quy định  

5. Tính tất yếu khách quan của CGCN 

a. Do nhu cầu của các doanh nghiệp trongn việc đổi mới công nghệ để sản xuất 

sản phẩm và cung cấp dịch vụ 

b. Do sự phát triển của cơ chế thị trường đòi hỏi các quốc gia đều phải tính toán 

xem đi theo con đường nào thì có hiệu quả hơn 

c. Do sự phân công lao động xã hội ngày càng sâu sắc đã chia cắt quá trình 

nghiên cứu cơ bản với quá trình ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn 

d. Do sư phát triển không đồng đều của lực lượng sản xuất và khoa học công 

nghệ giữa các quốc gia 

 

 

câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Đáp án D A D A C C D  C 

Câu  10 1 2 3 4 5    

Đáp án D D D  B A    

 


