
BÀI KIỂM TRA TƯ CÁCH SỐ 1( N01) 

MÔN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

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

1. Trình tự đúng trong chu trình dự án FDI 

a. Hình thành – vận hành – triển khai – kết thúc 

b. Hình thành – triển khai – vận hành – kết thúc 

c. Vận hành – hình thành – triển khai – kết thúc 

d. Triển khai – hình thành – vận hành – kết thúc 

2. Đặc trưng cơ bản của các DN có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 

a. Bên Việt Nam thường là các DN tư nhân 

b. Bên Việt Nam thường góp vốn với tỷ lệ lớn, chủ yếu bằng quyền sử dụng đất 

đai 

c. Chỉ cho phép áp dụng nguyên tắc nhất trí theo Luật ĐTNN tại VN 

d. Giám đốc hoặc phó giám đốc thứ nhất phải là người Việt Nam 

3. Hoạt động đầu tư là quá trình huy động và sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ sản 

xuất kinh doanh nhằm 

a. Sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân và xã hội 

b. Cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân và xã hội 

c. Để thu lợi nhuận 

d. A và b đúng 

e. a,b và c đúng 

4. Dự án đầu tư là tổng thể các giải pháp để sử dụng hợp lý nguồn lực có giới hạn 

hiện có nhằm đạt được những kết quả mục tiêu kinh tế xã hội nhất định trong 

tương lai về 

a. Kinh tế -  tài chinhs, xây  dựng – kiến trúc, kỹ thuật-công nghệ, tổ chức – quản 

lý 

b. Kinh tế -  xã hội, xây  dựng – thiết kế, kỹ thuật-công nghệ, tổ chức – quản lý 

c. Kinh tế - tài chính, xây dựng- kiến trúc, khoa học- công nghệ, quản trị - kinh 

doanh 

d. Phương án khác 

5. Tính tất yếu khách quan của đầu tư quốc tế 

a. Sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa 

b. Sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ và 

cách mạng 

c. Sự thay đổi các yếu tố sản xuất ở các nước sở hữu vốn 

d. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển để công nghiệp hóa của các nước đang phát triển 



e. Tất cả đều đúng 

6. Vốn đầu tư quốc tế bao gồm 

a. Đầu tư gián tiếp, đầu tư trực tiếp và tín dụng thương mại 

b. Hỗ trợ dự án, hỗ trợ phí dự án và tín dụng thương mại 

c. Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp và hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ 

và các tổ chức quốc tế 

d. Đầu tư tư nhân và hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ và các tổ chức 

quốc tế 

7. Khu phi thuế quan bao gồm 

a. Khu công nghiệp tập trung, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu chế xuất 

b. Kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu chế xuất, khu phi thuế quan khác 

c. Kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu phi thuế 

quan khác 

d. a hoặc b đúng 

8. Đầu tư gián tiếp nước ngoài viết tắt là 

a. Foreign indirect investment 

b. Foreign portfolio investment 

c. Official development assistance 

d. Đáp án khác 

9. Trong số các giai đoạn trong chu trình của dự án FDI thì giai đoạn quan trọng 

nhất là 

a. Xây dựng dự án FDI cơ hội 

b. Xây dựng dự án FDI tiền khả thi 

c. Tìm chọn đối tác nước ngoài và xúc tiến ký kết hợp đồng đầu tư 

d. Soạn thảo dự án khả thi 

10.  Nếu ICOR =4,7; GDP2010/người = 660$, dân số 2010= 85 triệu người, để đạt 

được mức tăng trưởng giai đoạn 2010-2013 là 8-9% thì vốn đầu tư phải thu hút 

được là 

a. 21.193.600.000 USD – 23.830.300.000 USD 

b. 19.599.700.000 USD – 21.093.600.000 USD 

c. 23.730.300.000 USD – 26.293.400.000 USD 

d. 21.093.600.000 USD – 23.730.300.000 USD 

e. Đáp án khác 

11.  Tỉ lệ góp vốn tối thiểu đối với một doanh nghiệp FDI thông thường trong vốn 

pháp định là 

a. 20% 

b. 30% 



c. 50% 

d. 51% 

e. Không quy định 

12.  Công ty FDI trách nhiệm hữu hạn có thể 

a. Phát hành cổ phiểu ra công chúng để huy động vốn 

b. Tăng vốn bằng cách kết nạp thêm thành viên 

c. Chuyển nhượng vốn góp tự do cho người nhà của các thành viên trong công ty 

d. Không hạn chế số lượng các thành viên tham gia 

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

1. Đầu tư gián tiếp có đặc điêm 

a. Phạm vi đầu tư có giới hạn 

b. Doanh nghiệp có khả năng phân tán rủi ro trong nhưng những người mua cổ 

phiểu, trái phiếu 

c. Số lượng cổ phẩn mua có giới hạn thường chỉ chiếm từ  10% đến 25% vốn 

pháp định 

d. Chủ đầu tư nước ngoài tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp 

2. ODA có đặc điểm 

a. Chỉ do chính phủ các nước phát triển cung cấp\ 

b. Thường kèm theo các điều kiện nhất định 

c. Chủ yếu dành cho phát triển cơ sở hạ tầng 

d. Có kèm theo chuyển giao công nghệ 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn có đặc điểm 

a. Là loại công ty đối vốn 

b. Việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên trong công ty diễn ra tự do 

c. Các quyết định đưa ra phải dựa trên nguyên tắc nhất trí và phải có ít nhất ¾  số 

thành viên hội đồng quản trị chấp nhận 

d. Có thể tăng thêm vốn điều lệ bằng các kết nạp thêm thành viên mới 

4. Công ty 100% vốn nước ngoài có đặc điểm 

a. Là pháp nhân của nước tiếp nhận đầu tư 

b. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên ghi trong hợp đồng và điều lệ của doanh 

nghiệp 

c. Có sự khác nhau giữa các nền văn hóa nên tạo ra sự phức tạp trong quản lý và 

điều hành doanh nghiệp 

d. Mô hình tổ chức do nhà đàu tư nước ngoài lựa chọn trong khuôn khổ pháp luật 

của nước sở tại 

5. Công ty cổ phẩn có đặc điểm 



a. Được phép phát hành chứng khoán 

b. Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định cao nhất 

c. Là loại công ty đối vốn 

d. Số thành viên đông, ít nhất là 7 

6. Tác động của FDI đối với các nước xuất khẩu FDI 

a. Mở rộng thi trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường bành trướng sức mạnh kinh 

tế và vai trò ảnh hưởng trên thế giới 

b. Giúp các công ty nước ngoài giảm chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian thu hồi 

vốn đầu tư và thu lợi nhuận cao 

c. Giúp các chủ đầu tư tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định 

d. Góp phần phát triển nguồn nhân lực và tạp thêm nhiều việc làm 

7. Các vấn đề phải chú ý trong giai đoạn vận hành khai thác dự án FDI: 

a. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp có vốn FDI 

b. Quản lý tài chính trong doanh nghiệp có vốn FDI 

c. Quản lý sản xuất trong doanh nghiệp có vốn FDI 

d. Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng 

8. Đặc điểm về pháp lý của doanh nghiệp liên doanh 

a. Là một pháp nhân 

b. Hình thức pháp lý là doanh nghiệp cổ phần 

c. Quyền quản lý doanh nghiệp phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp 

d. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên ghi trong hợp đồng liên doanh và điều lệ 

lien doanh 
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