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THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Họ và tên: ………………………… 

Ngày sinh: ...../…../…..…. 

Chức danh công việc:………………… 

Đơn vị: ………………………………………………………………………………… 

Bằng việc điền thông tin, trả lời câu hỏi trong bài dự thi này và gửi đến Ban Tổ 

chức, tôi xác nhận đồng ý tham dự cuộc thi. Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý thực 

hiện đúng và cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành. 
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BÀI DỰ THI  

Hướng dẫn làm phần câu hỏi trắc nghiệm:  

- Đánh dấu “X” vào ô trống ([  ]) ngay trước câu trả lời mà anh/chị cho là 
đúng nhất; 

- Chỉ chọn một câu trả lời cho mỗi câu hỏi. 

PHẦN I – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.  Từ ngày 01/01/2021, luật nào sau đây chính thức có hiệu lực thi hành? 

[  ] (a) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 

[  ] (b) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; 

[  ] (c) Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14; 

[  ] (d) Cả (a), (b), (c) đều đúng. 

Câu 2.  Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, công ty bao gồm những loại hình nào? 

[  ] (a) Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh; 

[  ] 
(b) Công trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty 

tư nhân; 

[  ] 
(c) Công trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và công ty 

nhà nước; 

[  ] (d) Cả (a), (b), (c) đều sai. 

Câu 3.  Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp nhà nước được hiểu là: 

[  ] (a) doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

[  ] 
(b) doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết trở lên; 

[  ] 
(c) doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết; 

[  ] 
(d) doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết. 
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Câu 4.  Giá thị trường của cổ phần được xác định theo cách nào sau đây? 

[  ] 
(a) là giá giao dịch của cổ phần đó trên thị trường tại thời điểm liền kề trước 

thời điểm xác định; 

[  ] 
(b) là giá giao dịch của cổ phần đó trên thị trường cao nhất ngày hôm trước 

ngày xác định; 

[  ] (c) Cả (a) và (b) đều đúng; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều sai. 

Câu 5.  Người điều hành doanh nghiệp của PV Drilling gồm các chức danh nào sau đây? 

[  ] 
(a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 

các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; 

[  ] (b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; 

[  ] (c) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; 

[  ] (d) Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. 

Câu 6.  Nhận định nào sau đây là đúng về dấu của doanh nghiệp? 

[  ] 

(a) Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp không có nghĩa vụ thông báo mẫu con 

dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông 

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

[  ] (b) Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng con dấu của doanh nghiệp; 

[  ] (c) Con dấu của doanh nghiệp phải thể hiện mã số doanh nghiệp; 

[  ] (d) Cả (a), (b), (c) đều đúng. 

Câu 7.  

A, B, C, D và E là cổ đông của công ty cổ phần X với tỷ lệ cổ phần sở hữu lần lượt là 

1%, 5%, 10%, 33% và 51% và Điều lệ Công ty không có quy định nào về quyền đề 

cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Căn cứ quy định tại Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14, cổ đông nào có quyền tự mình đề cử người vào Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát? 

[  ] (a) Tất cả cổ đông;  
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[  ] (b) Cổ đông B, C, D, E; 

[  ] (c) Cổ đông C, D, E; 

[  ] (d) Cổ đông không có quyền tự mình đề cử mà phải lập thành nhóm cổ đông. 

Câu 8.  
Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, doanh nghiệp phải lưu giữ tài liệu 

nào sau đây? 

[  ] (a) Điều lệ công ty; 

[  ] (b) Giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; 

[  ] (c) Phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c). 

Câu 9.  Nhận định nào sau đây là đúng? 

[  ] 

(a) Từ ngày 01/01/2021, trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có 

quyền quyết định gia hạn họp thường niên Đại hội đồng cổ đông đến khi nào 

thuận tiện; 

[  ] 
(b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền gia hạn thời gian họp thường niên Đại 

hội đồng cổ đông theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

[  ] 
(c) Trong mọi trường hợp, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông phải 

được tổ chức trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

[  ] 
(d) Trong mọi trường hợp, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông phải 

được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Câu 10.  
Từ ngày 01/01/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện cho: 

[  ] (a) Ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết; 

[  ] (b) Trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; 

[  ] (c) Ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; 

[  ] (d) Trên 51% tổng số phiếu biểu quyết. 
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Câu 11.  
Ngày 02/01/2021, Công ty cổ phần X thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua khi: 

[  ] 
(a) được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết tán thành; 

[  ] 
(b) được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết tán thành; 

[  ] 
(c) được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông dự họp tán thành; 

[  ] 
(d) được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông dự họp tán thành. 

Câu 12.  
Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, người nào sau đây không được làm 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đại chúng? 

[  ] (a) Em ruột của vợ của thành viên Hội đồng quản trị; 

[  ] (b) Anh rể của Kiểm soát viên công ty; 

[  ] (c) Con nuôi của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty; 

[  ] (d) Cả (a), (b), (c) đều đúng. 

Câu 13.  
Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị phải đảm bảo yêu cầu nào? 

[  ] (a) Không quá 5 năm mỗi nhiệm kỳ; 

[  ] 
(b) Không được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại một công ty 

quá 2 nhiệm kỳ; 

[  ] (c) Cả (a) và (b) đều đúng; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều sai. 

Câu 14.  

Công ty cổ phần X dự định tổ chức cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông và 

ấn định ngày gửi thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp ngày 

09/11/2020. Theo quy định pháp luật, Công ty X phải lập danh sách cổ đông có 

quyền dự họp sớm nhất là ngày nào? 
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[  ] (a) 04/11/2020 (5 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp); 

[  ] (b) 30/10/2020 (10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp); 

[  ] (c) 09/10/2020 (30 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp); 

[  ] (d) Không hạn chế. 

Câu 15.  

Công ty cổ phần Y dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 

29/4/2021. Theo quy định pháp luật, Công ty Y phải gửi thông báo mời họp đến 

cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là ngày nào? 

[  ] (a) 26/4/2021 (3 ngày làm việc trước ngày họp); 

[  ] (b) 19/4/2021 (10 ngày trước ngày họp); 

[  ] (c) 08/4/2021 (21 ngày trước ngày họp); 

[  ] (d) Tùy công tác chuẩn bị của công ty nhưng chậm nhất là trước ngày họp. 

Câu 16.  

Liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Y như Câu hỏi số 15 nêu 

trên, ngày 26/4/2021 Cổ đông A sở hữu 5% tổng số cổ phần của Công ty Y trong 

thời hạn liên tục 3 tháng kiến nghị đưa một số vấn đề vào chương trình họp 

nhưng theo quy định những vẫn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng quản trị. Trong trường hợp này, Công ty Y phải xử lý như thế nào? 

[  ] 
(a) Từ chối tại cuộc họp do không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

[  ] 
(b) Từ chối bằng văn bản chậm nhất là ngày 27/4/2021 do không thuộc thẩm 

quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

[  ] 
(c) Từ chối bằng văn bản chậm nhất là ngày 27/4/2021 do Cổ đông A sở hữu ít 

hơn 10% tổng số cổ phần của Công ty Y; 

[  ] (d) Cả (b) và (c) đều đúng. 

Câu 17.  

Ngày 11/01/2021, Công ty cổ phần đại chúng X (có Tổng giám đốc làm người đại 

diện theo pháp luật) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, biên bản kiểm phiếu không 

cần phải có chữ ký của người nào sau đây? 
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[  ] (a) Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

[  ] (b) Người đại diện theo pháp luật; 

[  ] (c) Người kiểm phiếu; 

[  ] (d) Người giám sát kiểm phiếu. 

Câu 18.  

Công ty X và công ty Y cùng là công ty con của Tập đoàn Z. Biết rằng tập đoàn Z là 

doanh nghiệp có 65% vốn nhà nước. Hỏi từ ngày 01/01/2021, công ty X và công 

ty Y không được cùng nhau thực hiện điều gì dưới đây? 

[  ] (a) Cùng nhau góp vốn vào doanh nghiệp khác; 

[  ] (b) Cùng nhau mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

[  ] (c) Cùng nhau góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng. 

Câu 19.  
Từ ngày 01/01/2021, nhận định nào sau đây là sai về tiêu chuẩn và điều kiện làm 

Kiểm soát viên công ty cổ phần? 

[  ] 
(a) Kiểm soát viên phải được đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm 

toán; 

[  ] 
(b) Kiểm soát viên không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý 

công ty; 

[  ] 
(c) Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình 

của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; 

[  ] 
(d) Kiểm soát viên công ty đại chúng không được là người có quan hệ gia đình 

của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty. 

Câu 20.  

Công ty X sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Y và 65% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Z. Ngày 15/02/2021, giữa công 

ty Y và công ty Z có phát sinh giao dịch mua bán tài sản có giá trị bằng 11% tổng 

giá trị tài sản của Công ty Y ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và bằng 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty Z ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Hỏi thẩm quyền 

chấp thuận giao dịch trên thuộc về cơ quan nào? 
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[  ] (a) Hội đồng thành viên Công ty X (công ty mẹ của cả hai công ty Y và Z); 

[  ] (b) Đại hội đồng cổ đông Công ty Y và Đại hội đồng cổ đông Công ty Z; 

[  ] (c) Hội đồng quản trị Công ty Y và Đại hội đồng cổ đông Công ty Z; 

[  ] (d) Hội đồng quản trị Công ty Y và Hội đồng quản trị Công ty Z. 

Câu 21.  
Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, loại hình doanh nghiệp nào sau đây 

được phát hành trái phiếu? 

[  ] (a) Công ty cổ phần; 

[  ] (b) Công ty TNHH hai thành viên trở lên; 

[  ] (c) Công ty TNHH một thành viên; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng. 

Câu 22.  

Công ty TNHH A có 3 thành viên là cá nhân X, công ty cổ phần Y và công ty TNHH 

Z. Ngày 09/11/2020 X tặng cho toàn bộ phần vốn góp của mình cho M là chú ruột 

của X. Theo quy định pháp luật, M có trở thành thành viên Công ty A hay không? 

[  ] (a) M không thể là thành viên Công ty A mà chỉ được hưởng giá trị phần vốn góp; 

[  ] (b) M đương nhiên là thành viên Công ty A; 

[  ] (c) M là thành viên Công ty A nếu được Hội đồng thành viên Công ty A chấp thuận; 

[  ] (d) Công ty A phải chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

Câu 23.  
Câu trả lời cho câu hỏi số 22 có thay đổi không nếu X tặng cho M toàn bộ phần vốn 

góp của mình vào ngày 10/01/2021? 

[  ] (a) M không thể là thành viên Công ty A mà chỉ được hưởng giá trị phần vốn góp; 

[  ] (b) M đương nhiên là thành viên Công ty A; 

[  ] (c) M là thành viên Công ty A nếu được Hội đồng thành viên Công ty A chấp thuận; 

[  ] (d) Công ty A phải chuyển đổi thành công ty cổ phần. 
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Câu 24.  Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nhận định nào sau đây là sai? 

[  ] 
(a) Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là công ty con của doanh nghiệp nhà 

nước phải thành lập Ban kiểm soát; 

[  ] (b) Công ty TNHH có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật; 

[  ] (c) Công ty TNHH có 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; 

[  ] 

(d) Nếu Điều lệ công ty không có quy định về người đại diện theo pháp luật thì 

Chủ tịch Hội đồng thành viên đương nhiên là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 

Câu 25.  Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nhận định nào sau đây là đúng? 

[  ] (a) Công ty TNHH 1 thành viên phải có Kiểm soát viên; 

[  ] (b) Công ty TNHH 1 thành viên không phải thành lập Ban kiểm soát; 

[  ] (c) Công ty TNHH 1 thành viên chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều sai. 

Câu 26.  Theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, người lao động có quyền nào sau đây? 

[  ] (a) Đình công; 

[  ] (b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

[  ] 
(c) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức 

khỏe trong quá trình thực hiện công việc; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c). 

Câu 27.  

A là một công ty TNHH 1 thành viên và trong Điều lệ Công ty A không có quy định 

ai là người đại diện theo pháp luật. Người nào sau đây là người có thẩm quyền 

giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là Công ty A? 

[  ] (a) Giám đốc Công ty A; 

[  ] (b) Chủ tịch Công ty A; 
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[  ] (c) Cả (a) và (b) đều đúng; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều sai. 

Câu 28.  

M là một công ty cổ phần trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc 

đều là người đại diện theo pháp luật của Công ty này. Tổng giám đốc có văn bản 

ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh D giao kết hợp đồng lao động với người lao 

động tại Chi nhánh D. Theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, nhận định nào 

sau đây là sai? 

[  ] 
(a) Cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều có thẩm quyền giao kết 

hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là Công ty M; 

[  ] 
(b) Cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều có thẩm quyền giao kết 

hợp đồng lao động với người lao động tại Chi nhánh D; 

[  ] 

(c) Giám đốc Chi nhánh D trong trường hợp đi vắng có thể ủy quyền lại cho Phó 

Giám đốc Chi nhánh D giao kết hợp đồng lao động với người lao động tại Chi 

nhánh D; 

[  ] 
(d) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể giao kết hợp đồng lao động bên phía người 

sử dụng lao động là Công ty M với người lao động là Tổng giám đốc. 

Câu 29.  Theo quy định pháp luật hiện nay, có mấy loại hợp đồng lao động? 

[  ] 

(a) 3 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác 

định thời hạn và Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc 

nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; 

[  ] 
(b) 2 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và Hợp đồng lao động xác 

định thời hạn; 

[  ] (c) Cả (a) và (b) đều sai; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều đúng. 

Câu 30.  

Ngày 15/02/2021, Công ty P nhận 3 người lao động vào Công ty. Trong đó: A có 

trình độ đại học đảm nhận vị trí Kế toán trưởng, B có trình độ cao đẳng đảm nhận 

vị trí nhân viên nghiệp vụ và C có trình độ đại học làm công việc văn thư nhưng 

hợp đồng lao động dưới 1 tháng. Thời gian thử việc tối đa được áp dụng với A, B 

và C là như thế nào? 
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[  ] (a) A: 180 ngày, B: 60 ngày, C: 20 ngày; 

[  ] (b) A: 60 ngày, B: 30 ngày, C: không áp dụng; 

[  ] (c) A: 60 ngày, B: 60 ngày, C: 60 ngày; 

[  ] (d) A: 180 ngày, B: 30 ngày, C: không áp dụng. 

Câu 31.  
Từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động chuyển người lao động làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây? 

[  ] (a) Không được quá 60 ngày cộng dồn trong 1 năm; 

[  ] (b) Chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản; 

[  ] (c) Cả (a) và (b) đều sai; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều đúng. 

Câu 32.  

Người lao động bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ, 

hoặc không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được 

bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận có quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao lâu? 

[  ] (a) Ít nhất 3 ngày làm việc; 

[  ] 

(b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn, ít nhất 3 ngày 

làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 

định có thời hạn dưới 12 tháng; 

[  ] (c) Ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng; 

[  ] (d) Không cần báo trước. 

Câu 33.  
Câu trả lời cho Câu hỏi số 32 trên có thay đổi không nếu áp dụng Bộ luật Lao động 

số 45/2019/QH14? 

[  ] (a) Ít nhất 3 ngày làm việc; 

[  ] 

(b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn, ít nhất 3 ngày 

làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 

định có thời hạn dưới 12 tháng; 
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[  ] (c) Ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng; 

[  ] (d) Không cần báo trước. 

Câu 34.  
Từ ngày 01/01/2021, trong trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động? 

[  ] 
(a) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 5 ngày làm việc 

liên tục trở lên; 

[  ] 

(b) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin về họ tên, ngày tháng 

năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác 

nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết 

hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu khi giao kết hợp 

đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động; 

[  ] (c) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng. 

Câu 35.  

A là người lao động của Công ty X theo hợp đồng lao động có thời hạn 9 tháng từ 

ngày 02/01/2021 với mức lương tháng là 20.000.000 Đồng và lương ngày là 

1.000.000 Đồng. Ngày 01/3/2021, A thông báo cho Công ty X nghỉ việc từ ngày 

03/3/2021. Trong trường hợp này A có nghĩa vụ nào với Công ty X? 

[  ] (a) Bồi thường cho Công ty X 10.000.000 Đồng; 

[  ] (b) Bồi thường cho Công ty X 11.000.000 Đồng; 

[  ] (c) Bồi thường cho Công ty X 20.000.000 Đồng; 

[  ] (d) Bồi thường cho Công ty X 21.000.000 Đồng. 

Câu 36.  
Từ ngày 01/01/2021, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm 

thêm không quá bao nhiêu giờ trong một tháng? 

[  ] (a) 30 giờ; 

[  ] (b) 35 giờ; 

[  ] (c) 40 giờ; 

[  ] (d) 50 giờ. 
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Câu 37.  

Từ ngày 01/01/2021, người lao động là người Việt Nam làm việc tại Việt Nam sẽ 

được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào dịp lễ, tết bao nhiêu ngày trong 

một năm? 

[  ] (a) 10 ngày; 

[  ] (b) 11 ngày; 

[  ] (c) 12 ngày; 

[  ] (d) 13 ngày. 

Câu 38.  

Từ ngày 01/01/2021, người lao động là người Thái Lan làm việc tại Việt Nam sẽ 

được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào dịp lễ, tết bao nhiêu ngày trong 

một năm? 

[  ] (a) 10 ngày; 

[  ] (b) 11 ngày; 

[  ] (c) 12 ngày; 

[  ] (d) 13 ngày. 

Câu 39.  
Theo quy định tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, phụ lục hợp đồng lao động 

không được sửa đổi nội dung nào dưới đây của hợp đồng lao động? 

[  ] (a) Tiền lương; 

[  ] (b) Thời hạn của hợp đồng lao động; 

[  ] (c) Quyền lợi của người lao động; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều sai. 

Câu 40.  

Người lao động A là nam giới sinh ngày 08/01/1965 làm việc trong điều kiện lao 

động bình thường và đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo 

quy định. Hỏi ngày tháng năm nào thì A đủ tuổi nghỉ hưu? 

[  ] (a) 08/01/2025; 

[  ] (b) 08/01/2026; 
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[  ] (c) 08/07/2026; 

[  ] (d) 08/07/2027. 

Câu 41.  

Người lao động B là nữ giới sinh ngày 08/01/1971 làm việc trong điều kiện lao 

động bình thường và đảm bảo điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo 

quy định. Hỏi ngày tháng năm nào thì B đủ tuổi nghỉ hưu? 

[  ] (a) 08/01/2027; 

[  ] (b) 08/05/2027; 

[  ] (c) 08/01/2028; 

[  ] (d) 08/09/2028. 

Câu 42.  
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, nhận định nào dưới đây là sai về xây dựng 

thang lương, bảng lương và định mức lao động? 

[  ] 
(a) Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động; 

[  ] 
(b) Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại 

nơi làm việc trước khi thực hiện; 

[  ] 

(c) Người sử dụng lao động gửi thang lương, bảng lương và định mức lao động 

đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, 

kinh doanh của người sử dụng lao động trước khi thực hiện; 

[  ] (d) Mức lao động phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. 

Câu 43.  

Ngày 09/11/2020, chị B ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với Công 

ty Y. Ngày 08/11/2021, hợp đồng này hết hạn. Tuy nhiên, từ ngày 09/11/2021 

đến này 12/12/2021 chị B vẫn đi làm bình thường và Công ty Y cũng không phản 

đối gì nhưng hai bên không ký kết hợp đồng lao động hay giấy tờ nào khác. Ngày 

13/12/2021 Công ty Y trả lương cho chị B từ ngày 09/11/2021 đến 12/12/2021 

và thông báo chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn nêu trên kể từ ngày thông 

báo. Hỏi quyết định của Công ty Y là đúng hay sai? 

[  ] 
(a) Đúng. Vì hợp đồng lao động đã hết hạn nên Công ty Y có quyền chấm dứt và 

chỉ có nghĩa vụ trả lương cho chị B theo đúng thời gian thực làm việc; 
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[  ] 
(b) Sai. Vì từ ngày 09/11/2021 do chị B vẫn đi làm và Công ty Y không phản đối 

nên hợp đồng lao động tự động gia hạn thêm 12 tháng; 

[  ] 

(c) Sai. Vì từ ngày 09/11/2021 do chị B vẫn đi làm và Công ty Y không phản đối 

nên hợp đồng lao động tự động trở thành hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn; 

[  ] 
(d) Sai. Vì từ ngày 10/12/2021 hợp đồng lao động đã tự động trở thành hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn. 

Câu 44.  
Từ ngày 01/01/2021, trong trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động có 

thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động? 

[  ] 
(a) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 5 ngày làm việc 

liên tục; 

[  ] 
(b) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng tính từ ngày đầu 

tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng; 

[  ] (c) Cả (a) và (b) đều đúng; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều sai. 

Câu 45.  Theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, nhận định nào sau đây là đúng? 

[  ] 
(a) Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 

[  ] 
(b) Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động; 

[  ] 
(c) Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể 

thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng. 

Câu 46.  
Trường hợp nào sau đây người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không 

thuộc diện cấp giấy phép lao động? 

[  ] (a) Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam dưới 3 tháng; 

[  ] 
(b) Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ 

Việt Nam; 
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[  ] (c) Cả (a) và (b) đều đúng; 

[  ] (d) Cả (a) và (b) đều sai. 

Câu 47.  

Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ có yếu tố nước ngoài (người mua dịch vụ hoặc 

người cung cấp dịch vụ là cá nhân/ pháp nhân nước ngoài) mà hợp đồng không có 

thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng và pháp luật cũng không có quy định khác 

thì theo quy định pháp luật Việt Nam pháp luật của nước nào sẽ được áp dụng? 

[  ] (a) Pháp luật Việt Nam; 

[  ] (b) Pháp luật nước người mua dịch vụ; 

[  ] 
(c) Pháp luật nước người cung cấp dịch vụ là cá nhân cư trú hoặc nước nơi 

thành lập pháp nhân nếu người cung cấp dịch vụ là pháp nhân; 

[  ] (d) Pháp luật do tòa án hoặc trọng tài ấn định. 

Câu 48.  

Ngoài công ty cổ phần đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công 

chúng, một công ty cổ phần có 50 cổ đông phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 

bao nhiêu để được coi là công ty đại chúng? 

[  ] (a) 10 tỷ Đồng; 

[  ] (b) 30 tỷ Đồng; 

[  ] (c) 100 tỷ Đồng; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều sai. 

Câu 49.  
Theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, đối tượng nào sau đây phải công bố 

thông tin? 

[  ] (a) Công ty đại chúng; 

[  ] 
(b) Cổ đông lớn, nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có 

quyền biểu quyết của công ty đại chúng; 

[  ] (c) Người nội bộ của công ty đại chúng; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng. 
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Câu 50.  
Theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, công ty đại chúng phải công bố thông 

tin bất thường trong trường hợp nào sau đây? 

[  ] (a) Báo cáo tình hình quản trị công ty; 

[  ] (b) Báo cáo tài chính 6 tháng; 

[  ] 

(c) Quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 

15% tổng tài sản của công ty căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất 

được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất được soát xét; 

[  ] (d) Cả (a), (b) và (c) đều đúng. 
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PHẦN II – SÁNG KIẾN  

Xuất phát từ thực tiễn công việc anh (chị) đang thực hiện tại công ty, anh (chị) 

có nhận thấy những quy định, chính sách nào của pháp luật hoặc nội bộ Tổng 

công ty, đơn vị thành viên còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc có thể 

cải tiến tốt hơn hay không?  

Đây là phần câu hỏi không bắt buộc để Ban Tổ chức ghi nhận ý kiến của người 

lao động và có những đề xuất cải tiến phù hợp đồng thời là cơ sở để Ban Tổ 

chức quyết định trao giải trong trường hợp các bài thi có số lượng câu trả lời 

đúng cho Phần I bằng nhau. 

Sáng kiến: 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 (Phần sáng kiến có thể viết riêng thành một bản khác trong trường hợp khoảng trống 

trên đây không đủ để ghi hết sáng kiến) 

Kết thúc bài thi. 

Cảm ơn anh, chị đã hoàn thành bài dự thi này. 

Chúc anh, chị thành công. 


