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Môn:      …THANH TOÁN QUỐC TẾ ..................  
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522 và tờ A4 viết tay 

 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai 

Số câu đúng: Số câu đúng: 

Điểm và chữ ký Điểm và chữ ký 
Họ và tên: ...................................................................  

Mã số SV: ...................................................................  

Số TT: ....................... Phòng thi: ...............................   

 

 

 

  

Lưu ý: Cách ghi số theo chuẩn quốc tế  

PHẦN I. (3 điểm): Trắc nghiệm lựa chọn chính xác  
Câu 1. Đáp án: …….B…… 

Câu 2. Đáp án: …….D…… 

Câu 3. Đáp án: …….B…… 

Câu 4. Đáp án: …….C…… 

Câu 5. Đáp án: …….A…… 

Câu 6. Đáp án: …….B…… 

Câu 7. Đáp án: …….D…… 

Câu 8. Đáp án: …D….…… 

Câu 9. Đáp án: ……C.…… 

 Câu 10. Đáp án: …….A…… 

PHẦN II. (3 điểm): Trắc nghiệm điền khuyết  
Câu 1. Đúng. Vì theo quy định về thời hạn thanh toán của hối phíếu là 30 ngày sau khi nhìn thấy 

hối phiếu này (hối phiếu kỳ hạn) . Vì vậy ngày 10/10/05 Ngân hàng nhìn thấy thì Ngân hàng sẽ  

phải trả tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/10/05 

Câu 2. Đúng. Vì trong L/C quy định xuất trình chứng từ VCB, thì chỉ khi chứng từ được xuất 

trình tại VCB thì mới được thanh toán còn xuất trình tại ICB thì sẽ không được thanh tóan mặc 

dù chứng từ L/C hợp lệ. Vì vậy NH phát hành từ chối thanh tóan vì chứng từ không được xuất 

trình đúng quy định 



 Câu 3. Không. Nhà xuất khẩu. Vì trong phương thức nhờ thu, sau khi nhà xuất khẩu giao hàng 

hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho KH, nhà xuất khẩu ủy  thác cho Ngân hàng phục vụ mình nhờ thu 

hộ số tiền ở nhà nhập khẩu trên cơ sở tờ hối phiếu do nhà xuất khẩu ký phát  

Câu 4. Không. Ngân hàng. Vì trong thanh toán tín dụng chứng từ thì NH phát hành có trách 

nhiệm chính về việc thanh toán giá trị của tín dụng  

Câu 5. Sai. Khi nhận được các chỉ thị không đầy đủ hoặc không rõ ràng thì  phải có trách nhiệm 

liên hệ với Ngân hàng phát hành, nếu Ngân hàng phát hành không có trả lời thì NHTB có thể 

thông báo cho người hưởng lợi biết những thông tin đó mà không  phải chịu trách nhiệm. Còn 

khi Ngân hàng phát hành có trả lời về các thông tin trên mà NHTB lại không thông báo cho nhà 

xuất khẩu thì khi xảy ra rủi ro thì NHTB  phải chịu trách nhiệm  

PHẦN III. (4 điểm). TỰ LUẬN 

Câu 1 (1 điểm).  

Bộ chứng từ này có hai bất hợp lệ:  

Bất hợp lệ 1: Theo điều 18 khoản a (i) UCP 600 vừa nêu thì Comercial Invoice phải do người thụ 

hưởng phát hành. Trong trường hợp này người thụ hưởng là công ty M nhưng người phát hành 

Commercial Invoice lại là công ty X. vì vậy mà nó bất hợp lệ.  

Bất hợp lệ 2: theo điều 18 khoản a (ii) UCP 600 thì Commercial invoice phải được lập cho người 

yêu cầu mở L/C. ở đây người yêu cầu mở L/C là công ty HN nhưng Commercial invoice lại 

được lập cho ngân hàng Citibank. Vì vậy mà nó bất hợp lệ.  

Câu 2. (3 điểm) 

 

No. 1345                         BILL OF EXCHANGE  

For: USD 892,000                             Singapore, Date 25 Mar 2018 

 

At …xxxx… sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenorand date being 

unpaid) Pay to the order of The development Bnak of Singapore 

the sum of US Dollars Eight Hundred And Ninety TwoThousand Only. 

Value received as per our invoice No. AQ 1345 Dated 25 Mar 1996 

Drawn under: Bank for foreign and trade of Vietnam HCM city branch 

Confirmed /irrevocable/ without recourse LC No 024070296ILC 1236  

dated 28 Jan 1996  

 

To : Bank for foreign and trade                          Drawer: SALPHANT LTD 

 of Vietnam HCM city branch 

 

 

 



 

  



Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi 

 

Chuẩn đầu ra của học phần (về Kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CĐR 1,2] : Trình bày được các đặc điểm của TTQT, tỷ giá hối đoái, 

nghiệp vụ kinh doanh hối đoái, các phương tiện thanh toán và phương thức  

thanh toán quốc tế. 

Câu 4, 6, 7, 8, 12 

[CĐR 2,1] : Phân tích và giải thích được các nghiệp vụ lien quan đến các 

phương tiện trong TTQT và phương thức TTQT 

Câu 9, 10, 11 

[CĐR 2,2] : Đọc hiểu các chứng từ trong TTQT Câu 14 

[CĐR 2,3] : Đọc hiểu các văn bản pháp lý trong TTQT Câu 3, 5, 13 

[CĐR 4,1] : Thiết kế được các phương tiện trong TTQT như Hối phiếu, kỳ 

phiếu, Séc 

Cậu 14 

[CĐR 4,2] : Vận dụng được các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái nhằm phục 

vụ cho mục tiêu đề ra của doanh nghiệp 

Câu 1, 2 

 

                                                                                  Ngày      tháng      Năm  

                                                                                     Thông qua bộ môn 

 


