
GỢI Ý CÂU HỎI THI KHÓA 16 NĂM 2019 

PHẦN LUẬT: 

Câu 1: Có mấy loại Hợp đồng lao động? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 2: Có 3 loại hợp đồng là 

A. Hợp đồng lao động vô hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động 

mùa vụ. 

B. Hợp đồng lao động quá hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động 

mùa vụ. 

C. Hợp đồng lao động vô hạn, Hợp đồng thử việc và Hợp đồng lao động mùa vụ. 

D. Hợp đồng lao động vô hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng. 

Câu 3: Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động? 

A. 1: bằng giấy 

B. 2: bằng miệng hoặc bằng văn bản. 

C. 3: bằng mắt, bằng miệng hoặc bằng tay. 

D. Tất cả đều sai 

Câu 4: Đối tượng nào không được áp dụng Bảo hiểm thất nghiệp? 

A. Cán bộ, viên chức 

B. Công chức 

C. Công nhân 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 5: Trường hợp Người lao động có thể chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ lúc nào, không 

cần lí do mà chỉ cần báo trước bao nhiêu ngày? 

A. 14 ngày 

B. 30 ngày 

C. 45 ngày 

D. 60 ngày 

Câu 6. Hợp đồng thử việc có thể kéo dài đến bao nhiêu ngày? 

A. 60 ngày 

B. 90 ngày 

C. 120 ngày 

D. 150 ngày 

Câu 7. Có thể ký tối đa bao nhiêu hợp đồng có xác định thời hạn? 

A. Chỉ có thể ký tối đa 01 

B. Chỉ có thể ký tối đa 02 

C. Chỉ có thể ký tối đa 01 xác định thời hạn và 1 thời vụ. 

D. Chỉ có thể ký tối đa 02 hợp đồng thời vụ. 

 

Câu 8. Hợp đồng lao động có thể áp dụng đối với người làm việc tại các cơ quan nhà nước 

không? 

A. Có 

B. Không 

C. Cả hai đều sai 



D. Cả hai đều đúng 

 

Câu 9. Hợp đồng lao động là:……………. 

A. Hợp đồng làm việc 

B. Hợp đồng công việc 

C. Hợp đồng nhận việc 

D. Hợp đồng việc 

 

Câu 10. Trước khi ký hợp đồng lao động chính thức phải ký hợp đồng nào? 

A. Hợp đồng không chính thức 

B. Hợp đồng tạm 

C. Hợp đồng thử việc 

D. Hợp đồng nhận việc 

Câu 11. Bảo hiểm xã hội áp dụng đối với tất cả những người lao động ký hợp đồng từ: 

A. Đủ 1 ngày trở lên 

B. Đủ 1 tháng trở lên 

C. Đủ 2 tháng trở lên 

D. Đủ 3 tháng trở lên 

 

 

PHẦN TIN TỨC: 

Câu 1: Thông tin về một sự kiện, vụ việc (vừa xảy ra) với mục đích? 

A. Cung cấp thông tin 

B. Cung cấp tình huống 

C. Cung cấp giả định 

D. Giải quyết vấn đề 

Câu 2: Ai không quyết định tính đúng/sai của một câu chuyện truyền thông? 

A. Các nhân vật trong câu chuyện 

B. Luật pháp 

C. Các nhân vật liên quan đến câu chuyện (dù không được nhắc) 

D. Dư luận 


