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  BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 28/4/2021 

                                                                                        Môn: TÀI CHÍNH CÔNG 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 1 Có 2 sự tác động thay thế là: 

- Ảnh hưởng trực tiếp. 

- Ảnh hưởng gián tiếp. 

 

0,5 

2 Ảnh hưởng trực tiếp: Các cá nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự 

can thiệp. Những ảnh hưởng có thể được tiên liệu nếu như các cá 

nhân không thay đổi hành vi của họ đối với chính sách can thiệp.  

 

0,5 

Chẳng hạn, chính phủ muốn giải quyết vấn đề về các cá nhân 

không được bảo hiểm bằng cung cấp chăm sóc y tế miễn phí, thì 

chính phủ tính toán số người không tham gia bảo hiểm và chi phí 

điều trị bình hàng năm, qua đó xác định mức can thiệp tài trợ cho 

mỗi năm. 

 

0,75 

3 Ảnh hưởng gián tiếp: Ảnh hưởng chỉ xảy ra khi các cá nhân thay 

đổi hành vi, phản ứng lại sự can thiệp của chính phủ.  

0,5 

Chẳng hạn, bằng việc cung cấp bảo hiểm miễn phí cho những 

người không được bảo hiểm, Chính phủ đã tạo ra động lực cho 

những người vốn dĩ đã tham gia bảo hiểm từ bỏ không mua bảo 

hiểm nữa để hưởng thụ chương trình bảo hiểm miễn phí của chính 

phủ. 

 

0,75 

Tổng cộng  3,0đ 

2 1 Khái niệm: Hàng hóa công là loại hàng hóa mà tất cả các thành 

viên trong xã hội có thể sử dụng chung với nhau, việc sử dụng của 

người này không ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng của người 

khác. 

VD: lợi ích của quốc phòng, chương trình y tế quốc gia, chương 

trình giáo dục công cộng… 

 

 

1 

2 Đặc điểm: 

Để 1 hàng hóa thành hàng hóa công, cần thỏa mãn 1 trong 2 đặc 

điểm sau:  

- Nó không phải được giành riêng cho ai, không ai có quyền sở 

hữu cá nhân về hàng hóa ấy.   

 

 

0,5 

- Việc sử dụng hàng hóa công của người này không ảnh hưởng 

đáng kể đến việc sử dụng của người khác.  

0,5 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

Ví dụ: Công viên: hàng hóa công cộng -> trong cùng 1 lúc có rất 

nhiều người trong công viên nhưng bạn vẫn có thể tập thể dục 

hoặc đi dạo mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, 

và NV công viên cũng không thể cho người khác vào mà không 

cho bạn vào. 

 

 

1 

Tổng cộng  3,0đ 

3 1 Khái niệm: Thu ngân sách Nhà nước là hệ thống những 

quan hệ kinh tế giữa Nhà nước với các chủ thể xã hội khác nhau 

trong quá trình thiết lập, tạo lập có kế hoạch quỹ tiền tệ tập trung 

của Nhà nước nhằm thực hiện chức nằng quản lí của Nhà nước, 

từng bước phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội, duy trì hoạt động 

của bộ máy quản lý Nhà nước và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

 

 

0,75 

 

 

Nội dung các khoản thu bao gồm: các khoản thu từ thuế, phí, 

lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản 

đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản 

thu khác theo quy định của pháp luật. 

 

 

0,25 

2 Đặc điểm:  

+ Thu ngân sách Nhà nước là tiền đề cần thiết để duy trì quyền lực 

chính trị và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Mọi 

khoản thu của Nhà nước đều được thể chế hóa bởi các chính sách, 

chế độ và pháp luật của Nhà nước. 

0,75 

+ Thu ngân sách Nhà nước phải căn cứ vào tình hình hiện thực của 

nền kinh tế; biểu hiện ở các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP), giá cả, thu nhập, lãi suất, v.v...  

 

0,75 

+ Thu ngân sách Nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc hoàn 

trả không trực tiếp là chủ yếu.  

0,75 

+ Thu ngân sách theo hai phương thức: tự nguyện và bắt buộc. 0,75 

Tổng cộng 4,0đ 

 


