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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 14/01/2019 
                                       Môn: QUẢN LÝ HT HẠ TẦNG KT 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Các chức năng: 
• Các nguồn dữ liệu 
• Chức năng nhận dữ liệu, Chức năng xử lý số liệu 
• Chức năng trình bày dữ liệu 
• Chức năng suy giải và phân tích thông tin 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Vẽ sơ đồ minh họa 0,5 
Các bước thành lập hệ thông tin: 

• Phân tích hệ thống 
• Nghiên cứu tài nguyên dữ liệu 
• Xác định chương trình ứng dụng 
• Tạo ra cơ sở dữ liệu  
• Kết nối các dữ liệu tạo thành hệ thống thông tin thống nhất 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Tổng điểm câu 1 4,00 đ 

2 

Nội dung của báo cáo đầu tư xây dựng công trình: 
• Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận 

lợi và khó khăn; chế độ khai thác sử dụng tài nguyên quốc gia nếu 
có; 

• Dự kiến quy mô đầu tư: Công suất, diện tích xây dựng, các hạng 
mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các 
công trình khác; dự kiến về địa điểm xây dựng công trình và nhu 
cầu sử dụng đất; 

• Phân tích, lựa chọn sơ bộ công nghệ, kỹ thuật; các điều kiện cung 
cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ 
thuật; phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nếu có; các ảnh 
hưởng của dự án đối với môi trường, sinh thái, phòng chống cháy 
nổ, an ninh, quốc phòng; 

• Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực 
hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh 
tế - xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư nếu có. 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

So sánh với báo cáo kinh tế - kỹ thuật:  
Đã có: 

• Sự cần thiết đầu tư; 
• Địa điểm xây dựng; 
• Quy mô, công suất; 
• Phòng, chống cháy 

nổ; 

Bổ sung: 
• Mục tiêu xây dựng công trình; 
• Cấp công trình; 
• Nguồn kinh phí xây dựng công trình; 
• Thời hạn xây dựng công trình; 
• Hiệu quả công trình; 
• Bản vẽ thiết kế thi công và dự toán 

công trình. 

 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 2 4,00 đ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Trang 2/2 

3 

Tính toán lưu lượng dọc đường qdd = 0,0536 0,25 
Phân bố lưu lượng dọc đường tại các nút 1-7 

• Nút 1: 4,02 
• Nút 2: 3,21 
• Nút 3: 3,21 
• Nút 4: 17,14 
• Nút 5: 2,68 
• Nút 6: 12,05 
• Nút 7: 2,68 

0,75 

Tính lưu lượng tổng tại các nút có lưu lượng tập trung 
• Nút 1: 5,0 0,25 

Tính lưu lượng trên các tuyến 
• Đoạn 1-4: 9,02 
• Đoạn 2-4: 3,21 
• Đoạn 3-4: 3,21 
• Đoạn 4-6: 32,59 
• Đoạn 5-6: 2,68 
• Đoạn 6-7: 47,32 

0,75 

Tổng điểm câu 3 2,00 đ 
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