
NỘI DUNG ÔN TẬP DỊCH TỄ HỌC 

C©u 1 :  Dịch tễ học nhìn nhận vấn đề dưới góc độ: 

A. Con người B. Không gian 

C. Thời gian D. Tất cả đúng 

C©u 2 :  Điều nào đúng về Hệ số năm dịch: 

A. Có giá trị > 0,7 là đang xảy ra dịch B. Có giá trị > 1 là đang xảy ra dịch 

C. Có giá trị > 0,1 là đang xảy ra dịch D. Có giá trị > 10 là đang xảy ra dịch 

C©u 3 :  Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong năm được tính bằng: 

A. Số mới mắc trong năm đó/ 12 tháng B. Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng 

trong năm/ chỉ số mắc bệnh trung 

bình tháng trong nhiều năm 

C. Số mới mắc trong nhiều năm đó/ số tháng 

trong thời kỳ nhiều năm đó 
D. Số mới mắc của một tháng/ số ngày 

của tháng đó 

C©u 4 :  Phương pháp chọn mẫu nào sau đây thuộc phương pháp chọn mẫu xác-suất: 

A. Mẫu ngẫu nhiên đơn; Ngẫu nhiên hệ thống; B. Mẫu ngẫu nhiên đơn; Ngẫu nhiên hệ 

thống; Ngẫu nhiên phân tầng, Mẫu 

cụm; 

C. Mẫu ngẫu nhiên đơn; Ngẫu nhiên hệ thống; 

Ngẫu nhiên phân tầng; Có chủ đích 
D. Mẫu ngẫu nhiên phân tầng; Mẫu 

cụm; MẫuThuận tiện 

C©u 5 :  Dự phòng sự xuất hiện của các bệnh. Các biện pháp nâng cao sức khoẻ bao gồm điều kiện 

ăn, ở, làm việc, tập luyện ... và các biện pháp bảo vệ đặc hiệu bao gồm gây miễn dịch, 

thanh khiết môi trường, chống các tai nạn xã hội, tai nạn nghề nghiệp...là dự phòng cấp 

nào? 

A. Cấp 0 B. Cấp 1 

C. Cấp 2 D. Cấp 3 

C©u 6 :  Có 4 loại đường truyền nhiễm, đó là: 

A. Hô hấp  -Tiêu hoá –Máu  -Da và niêm mạc B. Điều kiện vật lý - Thời tiết - Hô hấp  

-Tiêu hoá 

C. Thời tiết - khí hậu - Máu  -Da và niêm mạc D. Hô hấp  -Tiêu hoá –Máu  -Da 

C©u 7 :  Số liệu được tóm tắt, trình bày hay phân tích bằng thống kê gọi là: 

A. Số liệu B. Tri thức 

C. Dữ kiện D. Thông tin 

C©u 8 :  Hệ số năm dịch được tính bằng: 

A. Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong 1năm/ 

chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong nhiều 

năm 

B. Số mới mắc trong năm đó/ 12 tháng 

C. Số mới mắc của một tháng/ số ngày của tháng 

đó 
D. Số mới mắc trong nhiều năm đó/ số 

tháng trong thời kỳ nhiều năm đó 

C©u 9 :  Chọn mẫu là quá trình chọn một số lượng nhỏ những đơn vị nghiên cứu từ một: 

A. Quần thể (dân số) nghiên cứu xác định B. Quần thể (dân số) nghiên cứu bất kỳ 

C. Quần thể (dân số) nghiên cứu ngẫu nhiên D. Quần thể (dân số) nghiên cứu chỉ 

định 

C©u 10 :  Bạn dùng công thức chọn cỡ mẫu nào cho câu hỏi nghiên cứu  

“Tỷ lệ xử dụng hố xí của các hộ tại xã A.. Huyên X năm 2019 là bao nhiêu ? ” 

A. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ ước 

lượng 
B. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ trung bình 

C. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ trung 

bình 
D. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ ước lượng 

C©u 11 :  Trong vòng tròn hệ thống giám sát dịch tễ học, điểm bắt đầu và kết thúc là: 

A. Các tổ chức giám sát B. Các đơn vị y tế 

C. Các tổ chức tài trợ D. Cộng đồng 

C©u 12 :  Nguyên tắc thống kê đòi hỏi một “Mẫu” phải có giá trị khi mẫu đó có: 

A. Kích thước đủ lớn (đủ cỡ mẫu) và mẫu cực 

nhỏ cho dân số 
B. Kích thước đủ lớn (đủ cỡ mẫu) và 

mẫu cực đại cho dân số 



C. Kích thước đủ lớn (đủ cỡ mẫu) và mẫu đại 

diện cho dân số 
D. Kích thước bảo đảm vừa đủ nguồn 

lực và vừa cực đại cho dân số 

C©u 13 :  Biện pháp làm sạch hoặc giảm tác nhân gây bệnh: 

A. Khử trùng tẩy uế B. Điều trị dự phòng 

C. Cách ly D. Một câu trả lời khác 

C©u 14 :  Khảo sát BMI của học sinh trường TCYT Tây Ninh bằng cách chọn ngẫu nhiên 300 học 

sinh của trường. Mẫu nghiên cứu là: 

A. 300 học sinh được chọn B. Học sinh toàn trường 

C. Toàn bộ học sinh không được chọn D. Một câu trả lời khác 

C©u 15 :  Tiêm vác xin cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng, là biện pháp dự phòng: 

A. Cấp 2                             B. Cấp 3 

C. Cấp 1                   D. Cả 3 cấp độ dự phòng 

C©u 16 :  Điều nào đúng khi lấy mẫu huyết thanh từ máu tĩnh mạch: 

A. Cho ngay máu vào ống có chất chống đông B. Để máu đông tự nhiên khoảng 30 

phút 

C. Chuyển vào tủ lạnh nhiều nhất 1-2 giờ D. Tất cả đúng 

C©u 17 :  Khảo sát mô tả cắt ngang tại xã X vào tháng 6/2014, kết quả có 0,1% người mới bị bệnh 

viêm gan siêu vi B trong tháng 6/2014. Đây là: 

A. Tỷ lệ mới mắc dồn B. Tỷ lệ hiện mắc 

C. Tỷ lệ mới mắc D. Tỷ lệ tấn công 

C©u 18 :  Khi số liệu là loại chỉ xu hướng- thì nên trình bày trên: 

A. Đồ thị hoặc biểu đồ B. Dùng cản Bảng và Đồ thị 

C. Dùng cả Bảng và biểu D. Bảng 

C©u 19 :  Đây là những lĩnh vực ứng dụng của giám sát y tế, NGOẠI TRỪ: 

A. Thử nghiệm các giả thuyết B. Lưu trữ dữ liệu bệnh tật 

C. Can thiệp y tế công cộng D. Theo dõi sức khỏe người bệnh 

C©u 20 :  Đặc điểm của bệnh truyền nhiễm mới nổi: 

A. Mới xuất hiện B. Tỷ lệ mắc tăng cao 

C. Lan rộng D. Tất cả đúng 

C©u 21 :  Nhằm khảo sát tỷ lệ sinh viên nam hút thuốc lá tại một trường đại học TĐ, trước đó có đề 

tài nghiên cứu tương tự cho biết Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam SV của một trường ĐH khác 

là 30%. Bạn hãy cho biết tỉ lệ ước lượng p cho công thức tính cỡ mẫu này là: 

A. P = 0.3 B. P = 0.03 

C. P = 3 D. P = 0.05 

C©u 22 :  Qúa trình sinh dịch có mắt xích trực tiếp sau: 

A. Đường thiên nhiên B. Đường xã hội 

C. Đường truyền nhiễm D. Đường cảm nhiễm 

C©u 23 :  Ở Việt nam ta; CDC là chữ viết tắt của cụm từ: 

A. Trung tâm giám sát y học B. Trung tâm dữ liệu cộng cộng 

C. Trung tâm giám sát cộng đồng D. Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

C©u 24 :  Đây là những yếu tố có nguy cơ cao làm xuất hiện các bệnh mới nổi, NGOẠI TRỪ: 

A. Biến đổi gen tác nhân gây bệnh B. Biến đổi khí hậu, thời tiết 

C. Hiện tượng di dân D. Sự phát triển của công nghệ thông 

tin 

C©u 25 :  Có hai cách chọn mẫu, đó là 

A. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu không 

ngẫu nhiên 
B. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu 

không đương nhiên 

C. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu đương 

nhiên 
D. Chọn mẫu đương nhiên và chọn 

mẫu không đương nhiên 

C©u 26 :  Điểm khác biệt giữa giám sát và thanh tra: 

A. Có biện pháp xử lý B. Mang tính hỗ trợ 

C. Thực hiện định kỳ D. Phát hiện những tồn tại 

C©u 27 :  Biến số định lượng: 

A. Không thể được đo lường chính xác B. Được thể hiện bằng bằng tên gọi 



C.  Không bao giờ sử dụng số thập phân D. Có số lượng & đơn vị đo lường 

C©u 28 :  Trường hợp nào khẳng định có dịch xảy ra: 

A. Số liệu đạt ngưỡng cảnh báo B. Số liệu đạt ngưỡng xảy ra dịch 

C. A và B đúng D. A và B sai 

C©u 29 :  Đây là những đối tượng nghiên cứu của dịch tễ học, NGOẠI TRỪ: 

A. Quy luật của các hiện tượng sức khỏe B. Các bệnh trạng 

C. Quy luật phân bố bệnh trạng D. Một câu trả lời khác 

C©u 30 :  Các yếu tố của môi trường xung quanh như không khí, nước, thực phẩm,  bụi, ruồi, muỗi, 

bọ chét... Sự vận động của các yếu tố này đưa Vi Sinh Vật gây bệnh từ một nguồn truyền 

nhiễm sang một cơ thể lành gọi là: 

A. Vận động truyền nhiễm B. Môi trường truyền nhiễm 

C. Đường truyền nhiễm D. Yếu tố truyền nhiễm 

C©u 31 :  Công thức tính cỡ mẫu này:  

 có tên là   

 

A. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ ước 

lượng 
B. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ trung bình 

C. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ ước 

lượng 
D. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ trung bình 

C©u 32 :  Có 4 loại đường truyền nhiễm, đó là: 

A. Thời tiết - khí hậu - Máu  -Da và niêm mạc B. Hô hấp  -Tiêu hoá –Máu  -Da 

C. Hô hấp  -Tiêu hoá –Máu  -Da và niêm mạc D. Điều kiện vật lý - Thời tiết - Hô hấp  

-Tiêu hoá 

C©u 33 :  Khi mô tả một bảng số liệu, tác giả cần phải : 

A. Có tất cả các ý trên B. Tránh cách viết liệt kê: 

C. Số liệu giữa các bảng có liên quan phải khớp 

nhau; rõ ràng 
D. Nên trình bày kết quả “âm tính” 

C©u 34 :  Giả thuyết giữa phơi nhiễm và bệnh trạng là loại giả thuyết: 

A. Phủ định của phủ định B. Suy diễn đối lập 

C. Một câu trả lời khác D. Liên quan nhân quả 

C©u 35 :  Một nghiên cứu viên muốn khảo sát thời gian khám trung bình của một bác sĩ nhằm để cải 

tiến rút ngắn thời gian khám bệnh của các bàn khám bệnh góp phần làm hài lòng phục vụ 

cho người bệnh tại khoa khám bệnh ngoại trú, người ấy sẽ chọn cỡ mẫu theo công thức 

A. công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ ước 

lượng 
B. công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ ước lượng 

C. công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ trung 

bình 
D. công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ trung bình 

C©u 36 :  Nếu đặc tính do kết quả nghiên cứu tìm ra có thể ứng dụng được cho một dân số nào đó, 

dân số đó được gọi là: 

A. Dân số đích B. Dân số mục tiêu 

C. Cỡ mẫu đích D. Cỡ mẫu mục tiêu 

C©u 37 :  Đối với những không gian kín nên áp dụng phương pháp khử trùng: 

A. Phun tồn lưu B. Phun hóa chất 

C. Phun không gian D. Xông hơi 

C©u 38 :  Chọn mẫu thuận tiện là phương pháp 

A. Lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên 

tính dễ tiếp cận của đối tượng 
B. Báo trước cho đối tượng để gặp gỡ 

thuận tiện 

C. tập hợp những người tham gia dựa theo những 

tiêu chí có tính đại diện liên quan tới nhiều 

câu hỏi nghiên cứu 

D. Tập hợp những người tham gia dựa 

theo những tiêu chí có tính đại diện 

liên quan tới 1 câu hỏi nghiên cứu 

C©u 39 :  Yếu tố có nguy cơ làm tăng xuất hiện các bệnh mới nổi: 

A. Sử dụng kháng sinh bừa bãi B. Nghèo đói và bất bình đẳng 

C. Khủng bố sinh học D. Một câu trả lời khác 

C©u 40 :  Đây là những thành phần chính của dịch tễ học, NGOẠI TRỪ: 
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A. Sự phân bố bệnh tật B. Các yếu tố bệnh tật 

C. Các yếu tốảnh hưởng bệnh tật D. A và C đúng 

C©u 41 :  Với công thức tính cỡ mẫu như bên dưới, bạn cho biết các nhận định nào là đúng: 

 

 

 

nào là đúng 

A. Z 2 =1,96 với α = 0.05 B. Z =1,96 với α = 0.01 

C. Z =1,96 với α = 0.05 D. Z =1,96 với α = 0.1 

C©u 42 :  Yêu cầu quan trọng của biểu đồ là: 

A. Số thứ tự B. Tên bảng 

C. Nhận xét bảng D. Chú thích các giá trị được thể hiện 

C©u 43 :  Lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo trật tự nào đó (lập theo tên, theo quy mô 

hoặc địa chỉ…), sau đó đánh STT vào  danh sách; rồi dùng các phương pháp rút thăm, 

hoặc bảng số ngẫu nhiên, dùng hàm random của máy tính để chọn ra từng đơn vị trong 

tổng thể chung  đưa vào mẫu. Phương pháp đó gọi là Chọn mẫu: 

A. Ngẫu nhiên đơn giản B. Ngẫu nhiên phân tầng 

C. Ngẫu nhiên hệ thống D. Chọn mẫu nhiều giai đoạn 

C©u 44 :  Biểu đồ hình thanh, có các đặc điểm và yêu cầu sau 

A. Dùng để mô tả nhiều số liệu cùng thời điểm B. Các ý trên 

C. Yêu cầu phải có chú thích rõ trục hoành, trục 

tung 
D. Yêu cầu cóđơn vị đo và tên của biểu 

đồ 

C©u 45 :  Đề ước tính cỡ mẫu trong điều tra tỉ lệ hiện hành của một bệnh, nhà nghiên cứu cần phải 

biết 2 thông số: sai số d mong muốn và tỉ lệ hiện hành p (prevalence) trong dân số.  

nhà nghiên cứu dùng tỉ lệ hiện hành cho việc chọn cỡ mẫu cho mình để ước đoán tỷ lệ p, 

bạn cho biết cách tìm tỷ lệ p đó ? 

A. Chọn tỷ lệ 40% B. Chọn tỷ lệ 40% 

C. Dựa vào kết quả từ các công trình điều tra 

trước 
D. Chọn tỷ lệ 60% 

C©u 46 :  Điều nào KHÔNG ĐÚNG khi lấy mẫu dịch mụn nước: 

A. Dùng kim chích nốt phỏng B. Đặt ngay lam kính vào hộp 

C. Phết tăm bông vào lam kính D. Dán nhãn chai hay ống đựng lam 

C©u 47 :  Công thức tính cỡ mẫu này:  

 có tên là   

 

A. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ 

trung bình 
B. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ ước lượng 

C. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ ước 

lượng 
D. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ trung bình 

C©u 48 :  Điều trị với hiệu quả tối đa cho những người đã mắc bệnh nhằm hạn chế các tật nguyền do 

các bệnh trạng để lại và phục hồi các chức năng để khắc phục các tật nguyền, hạn chế tử 

vong cho người đã mắc bệnh… Là dự phòng cấp nào? 

A. Cấp 0 B. Cấp 3 

C. Cấp 1 D. Cấp 2 

C©u 49 :  Một đề tài mang tên : “Nghiên cứu về tỷ lệ cao huyết áp của người dân trên 40 tuổi trong 

năm 2019 của tỉnh Tây Ninh”. Bạn chọn công thức tính cỡ mẫu nào sau đây 

A. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ ước 

lượng 
B. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ trung bình 

C. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ trung 

bình 
D. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ ước lượng 

C©u 50 :  Phương pháp khử trùng có mức nhiệt cao nhất: 

A. Tyndall B. Sấy khô 

C. Luộc sôi D. Hấp hơi nước 

C©u 51 :  Biểu đồ hình bánh có các đặc điểm và yêu cầu sau 

2

2

2
1

)1(

d

ppZ

n







2

2

2
1

)1(

d

ppZ

n









A. Thường sử dụng khi số liệu quy về định tính; 

Cần chứa đựng nhiều thông tin 
B. Thường sử dụng khi số liệu quy về 

%; Cần chứa đựng nhiều thông tin 

C. Thường sử dụng khi số liệu quy về định 

lượng; Cần chứa đựng nhiều thông tin 
D. Chỉ cần 02 thông tin, như nam nữ; 

sống chết, nghèo giàu, bệnh –không 

bệnh….v.v. 

C©u 52 :  Đây là những chỉ số cần có đối với hệ thống giám sát y tế, NGỌAI TRỪ: 

A. Tỷ lệ mắc bệnh B. Khả năng lan tràn bệnh 

C. Giá thành chăm sóc y tế D. Tỷ lệ bệnh/CBYT 

C©u 53 :  Các phương pháp chọn mẫu phổ biến thường áp dụng trong nghiên cứu y-sinh là: 

A. Chọn mẫu xác suất và không sác xuất B. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu 

quần thể 

C. Chọn mẫu xác suất và đồng xác suất D. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu hệ 

thống 

C©u 54 :  Trung bình được định nghĩa là: 

A. Số lần quan sát chia cho tổng số lần quan sát B. Số lần thử chia cho tổng số lần quan 

sát 

C. Tổng của các lần thử chia cho số lần thử D. Tổng của tất cả các quan sát chia 

cho số lượng các quan sát 

C©u 55 :  Lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo một trật tự quy ước nào đó, sau đó đánh 

số thứ tự danh sách. Đầu tiên chọn ngẫu nhiên 1 đơn vị trong danh sách ; sau đó cứ cách 

đều k đơn vị lại chọn ra 1 đơn vị vào mẫu,…cứ như thế cho đến khi chọn đủ số đơn vị của 

mẫu. Phương pháp đó gọi là Chọn mẫu: 

A. Ngẫu nhiên phân tầng B. Ngẫu nhiên đơn giản 

C. Ngẫu nhiên hệ thống D. Chọn mẫu nhiều giai đoạn 

C©u 56 :  Các phương pháp chọn mẫu phổ biến thường áp dụng trong nghiên cứu y-sinh là: 

A. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu hệ thống B. Chọn mẫu xác suất và đồng xác suất 

C. Chọn mẫu xác suất và không sác xuất D. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu 

quần thể 

C©u 57 :  Tam giác dịch tễ học: 

A. Vật nuôi-tác nhân-môi trường B. Con người-môi trường-vật nuôi 

C. Con người-tác nhân-vật nuôi D. Tác nhân - túc chủ - môi trường 

C©u 58 :  Khảo sát 100 trẻ xã X từ ngày 12-19/6/2014, phát hiện có 3 trẻ bị bệnh bạch hầu. Tỷ lệ 

hiện mắc là: 

A. 0.03% B. 30% 

C. 3% D. 0,3% 

C©u 59 :  Tình cờ gặp hay chặn bất cứ người nào mà gặp.. để xin thực hiện cuộc phỏng vấn, theo 

kiểu sẵn có và dễ tiếp cận. Đây là phương pháp chọn mẫu : 

A. Thuận tiện B. Chủ đích 

C. Quả bóng tuyết D. Phân bổ Quota 

C©u 60 :  Chọn mẫu thuận tiện là phương pháp 

A. Tập hợp những người tham gia dựa theo 

những tiêu chí có tính đại diện liên quan tới 1 

câu hỏi nghiên cứu 

B. Báo trước cho đối tượng để gặp gỡ 

thuận tiện 

C. Lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên 

tính dễ tiếp cận của đối tượng 
D. tập hợp những người tham gia dựa 

theo những tiêu chí có tính đại diện 

liên quan tới nhiều câu hỏi nghiên 

cứu 

C©u 61 :  Tần suất bệnh cho phép nhà dịch tễ học định lượng điều gì: 

A. Bệnh có đang xảy ra B. Bệnh xảy ra thế nào 

C. Bệnh đã chấm dứt chưa D. Tất cả đều đúng 

C©u 62 :  Hút thuốc lá ảnh hưởng đến bệnh ung thư: 

A. Bệnh ung thư là biến số nền B. Hút thuốc lá là biến số phụ thuộc 

C. Hút thuốc lá là biến số độc lập D. Bệnh ung thư là biến số độc lập 

C©u 63 :  Trong vòng tròn hệ thống giám sát dịch tễ học, điểm bắt đầu và kết thúc là: 



A. Các đơn vị y tế B. Cộng đồng 

C. Các tổ chức tài trợ D. Các tổ chức giám sát 

C©u 64 :  Ông X cao 172cm. Sử dụng thước Y với 5 lần đo cho kết quả: 170 – 172 – 173 –171 – 

172cm. Kết luận nào đúng với thước Y: 

A. Kém cả giá trị và tin cậy B. Tin cậy và giá trị 

C. Tin cậy nhưng kém giá trị D. Giá trị nhưng kém tin cậy 

C©u 65 :  Theo bạn, chọn mẫu thuận tiện thuộc phương pháp chọn mẫu nào 

A. Ngẫu nhiên B. Vừa cả Ngẫu nhiên và Không ngẫu 

nhiên 

C. Không ngẫu nhiên D. Không thuộc cách nào nêu trên 

C©u 66 :  Phương pháp lấy mẫu mà mọi đơn vị lấy mẫu đều được chọn vào mẫu nghiên cứu với xác 

suất bằng nhau và độc lập với việc chọn đơn vị lấy mẫu khác. Ví dụ: Rút thăm, quay lô tô, 

bảng số ngẫu nhiên, tờ tiền, vé số…theo bạn là cách chọn mẫu nào sau đây: 

A. Chọn mẫu cụm B. Ngẫu nhiên hệ thống 

C. Ngẫu nhiên đơn D. Ngẫu nhiên phân tầng 

C©u 67 :  Muốn làm một nghiên cứu để xác định tỷ lệ Suy dinh dưỡng cho trẻ < 5 tuổi trong huyện. 

Bạn chọn đối tượng nghiên cứu là 

A. Bé < 5 tuổi B. Bà mẹ nuôi con 

C. Bà mẹ nuôi con và Bé < 5 tuổi D. Tất cả các bé trong huyện 

C©u 68 :  Nguyên tắc thống kê đòi hỏi một “Mẫu” phải có giá trị khi mẫu đó có: 

A. Kích thước đủ lớn (đủ cỡ mẫu) và mẫu đại 

diện cho dân số 
B. Kích thước bảo đảm vừa đủ nguồn 

lực và vừa cực đại cho dân số 

C. Kích thước đủ lớn (đủ cỡ mẫu) và mẫu cực 

nhỏ cho dân số 
D. Kích thước đủ lớn (đủ cỡ mẫu) và 

mẫu cực đại cho dân số 

C©u 69 :  Khi bạn lấy dân số chọn mẫu (trong khung mẫu) chia cho cỡ mẫu là nhăm tìm hệ số K; 

vậy K là 

A. Khoảng cách tỷ lệ mẫu B. Khoảng cách dân số mẫu 

C. Khoảng cách mẫu D. Khoảng cách đại diện mẫu 

C©u 70 :  Phương pháp nghiên cứu dịch tễ xác định được tỷ lệ mới mắc I: 

A. Nghiên cứu tương quan B. Nghiên cứu loạt ca 

C. Nghiên cứu cắt ngang D. Nghiên cứu đoàn hệ 

C©u 71 :  Chỉ số mắc bệnh trung bình ngày/tháng được tính bằng: 

A. Số mới mắc trong năm đó/ 12 tháng B. Số mới mắc trong nhiều năm đó/ số 

tháng trong thời kỳ nhiều năm đó 

C. Số mới mắc của một tháng/ số ngày của tháng 

đó 
D. Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng 

trong năm/ chỉ số mắc bệnh trung 

bình tháng trong nhiều năm 

C©u 72 :  Dịch tối nguy hiểm là: 

A. Những bệnh có khả năng làm mắc nhiều 

người 
B. Là những trường hợp mắc bệnh lẻ tẻ 

nhưng tử vong rất cao 

C. Dịch có khả năng làm mắc nhiều người và còn 

gây ra tử vong cao 
D. Gây tử vong rất cao 

C©u 73 :  Biểu đồ dạng Cột có đặc điểm 

A. Thanh đứng hoặc Thanh ngang B. Chỉ có thanh đứng như cột 

C. Không có thanh ngang D. Chỉ có thanh ngang 

C©u 74 :  Dịch tể học là môn khoa học nghiên cứu sự phân bố sức khỏe và bệnh tật của con người,  

Theo bạn, nghiên cứu sự phân bố SK và BT là nhằm để: 

A. Làm cho các dịch vụ y tế hoạch định có cơ sở  B. Triển khai và có thể đánh giá được 

các chương trình phòng chống, 

khống chế bệnh tật 

C. Giúp việc giám sát bệnh tật được thực hiện D. Tất cả đúng 

C©u 75 :  Phun tồn lưu áp dụng cho trường hợp: 

A. Hóa chất tác dụng bền B. Thường trên 3 tháng 

C. Bề mặt không có mái che D. Tất cả đúng 



C©u 76 :  Hút thuốc lá ảnh hưởng đến bệnh ung thư: 

A. Hút thuốc lá là biến số phụ thuộc B. Hút thuốc lá là biến số nền 

C. Bệnh ung thư là biến số độc lập D. Bệnh ung thư là biến số phụ thuộc 

C©u 77 :  Nếu đặc tính do kết quả nghiên cứu tìm ra có thể ứng dụng được cho một dân số nào đó, 

dân số đó được gọi là: 

A. Cỡ mẫu mục tiêu B. Dân số mục tiêu 

C. Dân số đích D. Cỡ mẫu đích 

C©u 78 :  Trong công thức tính cỡ mẫu dựa trên tỷ lệ ước lượng, nếu không có tỷ lệ ước lượng từ các 

nghiên cứu trước thì nhà nghiên cứu chọn tỷ lệ p nào đó để được an toàn, theo bạn p an 

toàn là 

A. P làm cho cỡ mẫu lớn nhất B. P làm cho giá trị phân phối chuẩn Z 

nhỏ nhất 

C. P làm cho sai số nhỏ nhất D. P làm cho giá trị phân phối chuẩn Z 

lớn nhất 

C©u 79 :  Muốn làm một nghiên cứu để xác định tỷ lệ Suy dinh dưỡng cho trẻ < 5 tuổi trong huyện. 

Bạn chọn đối tượng nghiên cứu là 

A. Bà mẹ nuôi con B. Bà mẹ nuôi con và Bé < 5 tuổi 

C. Tất cả các bé trong huyện D. Bé < 5 tuổi 

C©u 80 :  Nội dung báo cáo cụ thể vụ dịch gồm: 

A. Kết quả lâm sàng B. Kết quả dịch tễ 

C. Kết quả cận lâm sàng D. Một câu trả lời khác 

C©u 81 :  Nhằm khảo sát tỷ lệ sinh viên nam hút thuốc lá tại một trường đại học TĐ, trước đó có đề 

tài nghiên cứu tương tự cho biết Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam SV của một trường ĐH khác 

là 30%. Bạn hãy cho biết tỉ lệ ước lượng p cho công thức tính cỡ mẫu này là: 

A. P = 3 B. P = 0.03 

C. P = 0.3 D. P = 0.05 

C©u 82 :  Tất cả những người khoẻ mạnh, nếu chưa có miễn dịch, đều có thể cảm nhiễm với các 

bệnh nhiễm khuẩn, đó là: 

A. Khối cảm nhiễm B. Nguồn truyền nhiễm 

C. Đường truyền nhiễm D. Nguồn lây nhiễm 

C©u 83 :  Qúa trình sinh dịch có mắt xích trực tiếp sau: 

A. Nguồn thiên nhiên B. Nguồn xã hội 

C. Nguồn truyền nhiễm D. Nguồn cảm nhiễm 

C©u 84 :  Tầm quan trọng của một sự kiện sức khỏe được đánh giá thông qua các chỉ số sau, NGOẠI 

TRỪ: 

A. Tỷ lệ mắc B. Giá thành chăm sóc y tế 

C. Khả năng lan tràn bệnh D. Số tử vong 

C©u 85 :  Khảo sát mô tả cắt ngang tại xã X vào tháng 6/2014, kết quả có 0,1% người mắc bệnh 

viêm gan siêu vị B. Đây là: 

A. Tỷ lệ mới mắc B. Tỷ lệ tấn công 

C. Tỷ lệ hiện mắc D. Tỷ lệ mới mắc dồn 

C©u 86 :  Điều nào đúng về Hệ số năm dịch: 

A. Có giá trị > 0,7 là đang xảy ra dịch B. Có giá trị > 0,1 là đang xảy ra dịch 

C. Có giá trị > 10 là đang xảy ra dịch D. Có giá trị > 1 là đang xảy ra dịch 

C©u 87 :  Dân số nghiên cứu trong việc chọn- mẫu là: 

A. Tập hợp các đối tượng có chung đặc điểm mà 

chúng ta muốn áp dụng kết quả nghiên cứu 
B. Tập hợp các đối tượng có chung đặc 

điểm nghiên cứu 

C. Tập hợp các đối tượng có nhiều đặc điểm 

khác nhau để nghiên cứu 
D. Tập hợp các đối tượng có một đặc 

điểm giống nhau để nghiên cứu 

C©u 88 :  Đề ước tính cỡ mẫu trong điều tra tỉ lệ hiện hành của một bệnh, nhà nghiên cứu cần phải 

biết 2 thông số: sai số d mong muốn và tỉ lệ hiện hành p (prevalence) trong dân số.  

nhà nghiên cứu dùng tỉ lệ hiện hành cho việc chọn cỡ mẫu cho mình để ước đoán tỷ lệ p, 

bạn cho biết cách tìm tỷ lệ p đó ? 

A. Dựa vào kết quả từ các công trình tương tự đã B. Chọn tỷ 30% 



điều tra trước đây 

C. Chọn tỷ lệ 40% D. Chọn tỷ lệ 60% 

C©u 89 :  Biến số có thể đo lường trực tiếp: 

A. Mức độ hài lòng của bệnh nhân B. Kiến thức của bà mẹ về nuôi con 

bằng sữa mẹ 

C. Thái độ thực hành phòng chống bệnh tay chân 

miệng 
D. Chiều cao & cân nặng 

C©u 90 :  Người có trách nhiệm điều tra dịch: 

A. Y tế cơ sở B. Cán bộ ngoài ngành y tế 

C. A và B đúng D. A và B sai 

C©u 91 :  Giới tính là: 

A. Biến số thứ tự B. Biến số định lượng 

C. Biến số danh định D. Biến số nhị giá 

C©u 92 :  Hệ số năm dịch được tính bằng: 

A. Số mới mắc trong năm đó/ 12 tháng B. Số mới mắc trong nhiều năm đó/ số 

tháng trong thời kỳ nhiều năm đó 

C. Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong 1năm/ 

chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong nhiều 

năm 

D. Số mới mắc của một tháng/ số ngày 

của tháng đó 

C©u 93 :  Biến số phụ thuộc là: 

A. Biến số dùng để mô tả B. Biến số không phụ thuộc vào vấn đề 

nghiên cứu 

C. Sự xuất hiện biến số ảnh hưởng đến biến số 

khác 
D. Biến số dùng để mô tả & đo lường 

các yếu tố gây nên vấn đề vấn đề 

nghiên cứu 

C©u 94 :  Trường hợp nào là biến số thứ tự: 

A. Nghề nghiệp B. Giới tính 

C. Dân tộc D. Học lực 

C©u 95 :  Dự phòng yếu tố nguy cơ, không để yếu tố nguy cơ xảy ra. Ví dụ không trồng cây anh túc 

sẽ không có thuốc phiện, vì vậy không có người nghiện ma túy ... là dự phòng cấp độ nào? 

A. Cấp 3 B. Cấp 0 

C. Cấp 2 D. Cấp 1 

C©u 96 :  Thường dùng để trình bày mô tả sự tương quan của một hay nhiều yếu tố. Bạn dùng loại 

bảng hay biểu đồ nào sau đây là phù hợp nhất 

A. Biểu đồ đường biểu diễn gấp khúc B. Biểu đồ tán xạ 

C. Biểu đồ đường biểu diễn hình thanh(cột) D. Biểu đồ đường biểu diễn hình bánh 

C©u 97 :  Khái niệm nào cho Môn dịch tể học theo bạn là phù hợp 

A. Tất cả ba ý trên B. Là môn học khảo sát nghiên cứu sự 

phân bố bệnh tật trong quần thể 

C. Là môn học ứng dụng can thiệp , khống chế 

kiểm soát nguyên nhân nhằm bảo vệ , nâng 

cao sức khỏe của quần thể 

D. là môn học tìm nguyên nhân, lý giải 

tại sao có sự phân bố đó trong quần 

thể 

C©u 98 :  Giới tính là: 

A. Biến số thứ tự B. Biến số nhị giá 

C. Biến số danh định D. Biến số định lượng 

C©u 99 :  Hóa chất diệt côn trùng: 

A. Formalin B. Pyrethroid 

C. Chloramin D. Tamiflu 

C©u 100 :  Trường hợp nào là biến số thứ tự: 

A. Dân tộc B. Học lực 

C. Giới tính D. Nghề nghiệp 

C©u 101 :  Lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo trật tự nào đó (lập theo tên, theo quy mô 

hoặc địa chỉ…), sau đó đánh STT vào  danh sách; rồi dùng các phương pháp rút thăm, 

hoặc bảng số ngẫu nhiên, dùng hàm random của máy tính để chọn ra từng đơn vị trong 



tổng thể chung  đưa vào mẫu. Phương pháp đó gọi là Chọn mẫu: 

A. Chọn mẫu nhiều giai đoạn B. Ngẫu nhiên hệ thống 

C. Ngẫu nhiên đơn giản D. Ngẫu nhiên phân tầng 

C©u 102 :  

  
Biểu đồ này tác giả cho chúng ta thấy gì ? 

A. Bệnh tiêu chảy giảm thì bệnh Sốt rét cũng 

giảm theo trong năm 
B. bệnh tiêu chảy có xu hướng tăng cao 

vào những tháng mùa khô, giảm dần 

vào các tháng mùa mưa còn sốt rét 

thì diễn biến ngược lại. 

C. Bệnh tiêu chảy tăng thì bệnh Sốt rét cũng tăng 

theo trong năm 
D. Bệnh tiêu chảy và Sốt rét đan xen 

nhau diễn ra trong các tháng trong 

năm 

C©u 103 :  Chúng ta thường nghe nói chọn mẫu Cum hay còn gọi là chum (Cluster), Vậy cụm/Chùm 

ở đây có nghĩa là 

A. Cụm kinh tế nơi các cá thể nghiên cứu B. Cụm đặc tính cá thể của mẫu nghiên 

cứu 

C. Cụm địa lý nơi các cá thể nghiên cứu D. Cụm Xã hội nơi các cá thể nghiên 

cứu 

C©u 104 :  Bạn hãy chọn dân số có thứ tự nhỏ dần: 

A. Dân số mục tiêu Dân số chọn mẫu Mẫu B. Dân số chọn mẫu  Dân số mục 

tiêu  Mẫu 

C. Mẫu Dân số mục tiêu  Dân số chọn mẫu D. Mẫu Dân số chọn mẫu  Dân số 

mục tiêu 

C©u 105 :  Phương pháp lấy mẫu mà mọi đơn vị lấy mẫu đều được chọn vào mẫu nghiên cứu với xác 

suất bằng nhau và độc lập với việc chọn đơn vị lấy mẫu khác. Ví dụ: Rút thăm, quay lô tô, 

bảng số ngẫu nhiên, tờ tiền, vé số…theo bạn là cách chọn mẫu nào sau đây: 

A. Ngẫu nhiên đơn B. Chọn mẫu cụm 

C. Ngẫu nhiên phân tầng D. Ngẫu nhiên hệ thống 

C©u 106 :  Tiêm vắc xin cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng, là biện pháp dự phòng: 

A. Cấp 1                   B. Cấp 2                             

C. Cấp 3 D. Cả 3 cấp độ dự phòng 

C©u 107 :  Dân tộc là: 

A. Biến số nhị giá B. Biến số danh định 

C. Biến số định lượng D. Biến số thứ tự 

C©u 108 :  Dịch tễ học nhìn nhận vấn đề dưới góc độ: 

A. Con người B. Không gian 

C. Thời gian D. Tất cả đúng 

C©u 109 :  Dùng để trình bày mô tả số liệu theo thời gian và phản ánh xu hướng của số liệu. Bạn dùng 

loại bảng hay biểu đồ nào sau đây là phù hợp nhất 

A. Biểu đồ đường biểu diễn hình thanh(cột) B. Biểu đồ đường biểu diễn gấp khúc 

C. Biểu đồ đường biểu diễn hình bánh D. Biểu đồ tán xạ 

C©u 110 :  Trình bày bằng biểu đồ giúp cho người đọc: 

A. Dễ nhận biết B. Dễ đọc 

C. Dễ hiểu D. Nhận biết được chiều hướng phát 

triển của hiện tượng theo thời gian 

C©u 111 :  Bạn dùng công thức chọn cỡ mẫu nào cho câu hỏi nghiên cứu  



“Tỷ lệ sử dụng hố xí của các hộ tại xã A.. Huyên X năm 2019 là bao nhiêu ? ” 

A. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ trung 

bình 
B. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ ước lượng 

C. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai tỷ lệ ước 

lượng 
D. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một 

tỷ lệ trung bình 

C©u 112 :  Bước đầu tiên của Chu trình nghiên cứu dịch tễ học là: 

A. Xây dựng mô hình B. Kiểm định giả thuyết 

C. Nghiên cứu phân tích D. Nghiên cứu mô tả 

C©u 113 :  Cho một nhóm dùng thuốc, nhóm khác dùng placebo (giả dược), sau đó đánh giá sự khác 

biệt giữa 2 nhóm. Đây là loại nghiên cứu: 

A. Tương quan B. Đoàn hệ 

C. Bệnh chứng D. Thử nghiệm 

C©u 114 :  Quần thể lý tưởng cho việc đáp ứng các mục tiêu của đề tài nghiên cứu, gọi là: 

A. Quần thể nghiên cứu B. Mục đích nghiên cứu 

C. Quần thể đích D. Quần thể mẫu 

C©u 115 :  Ba mắt xích trực tiếp liên quan quá trình dịch bệnh đó là: 

A. Thiên nhiên ; Xã hôi; Môi trường B. Hô hấp; Tiêu hoá; Máu   

C. Nguồn truyền nhiễm; Khối cảm nhiễm; 

Đường truyền nhiễm 
D. Nguồn truyền nhiễm; Khối cảm 

nhiễm; Môi trường sống 

C©u 116 :  Phương pháp giám sát dịch tễ được xem là kinh điển nhất: 

A. Giám sát trọng điểm B. Giám sát thụ động 

C. Giám sát hiện mắc D. Giám sát mới mắc 

C©u 117 :  P là ký hiệu của: 

A. Tỷ lệ mới mắc B. Tỷ lệ mới mắc dồn 

C. Tỷ lệ tấn công D. Tỷ lệ hiện mắc 

C©u 118 :  Đây là những yêu cầu của một báo cáo dịch, NGOẠI TRỪ: 

A. Nhanh B. Chính xác 

C. Đầy đủ D. Ngắn gọn 

C©u 119 :  

 
A. Rất tốt B. Không nên dùng biểu đồ này để mô 

tả khi chỉ có hai thông tin, dù cấu 

trúc là % 

C. Nên dùng để mô tả về các tỷ lệ dù chỉ hai 

thông tin 
D. Tất cả các ý trên đều đúng 

C©u 120 :  Khảo sát mô tả cắt ngang tại xã X vào tháng 6/2014, kết quả có 0,1% người mắc bệnh 

viêm gan siêu vị B. Đây là: 

A. Tỷ lệ tấn công B. Tỷ lệ mới mắc dồn 

C. Tỷ lệ mới mắc D. Tỷ lệ hiện mắc 

C©u 121 :  Phương pháp cách ly tại nhà áp dụng cho đối tượng: 

A. Có tiền sử phơi nhiễm B. Người mang mầm bệnh 

C. Người bệnh diễn tiến nhẹ D. Tất cả đúng 

C©u 122 :  Các lỗi thường gặp nào dưới đây, cần phải tránh khi trình bày kết quả   

A. Sử dụng nhiều dạng trình bày cho một kết quả B. Tất cả ý trên cân phải tránh 

C. Dùng cả văn phong báo chí , văn nói (khẩu 

ngữ) 
D. Dùng những tính từ hơi Cao rất 

thấp, cực kỳ cao, rất là ít khi trình 

bày con số 

C©u 123 :  Phương pháp chọn mẫu nào sau đây thuộc phương pháp chọn mẫu xác-suất: 

A. Mẫu ngẫu nhiên phân tầng; Mẫu cụm; 

MẫuThuận tiện 
B. Mẫu ngẫu nhiên đơn; Ngẫu nhiên hệ 

thống; Ngẫu nhiên phân tầng, Mẫu 

cụm; 



C. Mẫu ngẫu nhiên đơn; Ngẫu nhiên hệ thống; D. Mẫu ngẫu nhiên đơn; Ngẫu nhiên hệ 

thống; Ngẫu nhiên phân tầng; Có 

chủ đích 

C©u 124 :  Khảo sát BMI của học sinh trường TCYT Tây Ninh bằng cách chọn ngẫu nhiên 300 học 

sinh của trường. Mẫu nghiên cứu là: 

A. Học sinh toàn trường B. Một câu trả lời khác 

C. Toàn bộ học sinh không được chọn D. 300 học sinh được chọn 

C©u 125 :  Các yếu tố của môi trường xung quanh như không khí, nước, thực phẩm,  bụi, ruồi, muỗi, 

bọ chét... Sự vận động của các yếu tố này đưa Vi Sinh Vật gây bệnh từ một nguồn truyền 

nhiễm sang một cơ thể lành gọi là: 

A. Đường truyền nhiễm B. Vận động truyền nhiễm 

C. Yếu tố truyền nhiễm D. Môi trường truyền nhiễm 

C©u 126 :  Muốn làm một nghiên cứu để xác định tỷ lệ Suy dinh dưỡng cho trẻ < 5 tuổi trong huyện 

A,  Gỉa sử bạn chọn kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên đơn; Hãy tính cỡ mẫu cần thiết cho 

nghiên cứu này(Biết rằng tỷ lệ chung về SĐ của nước ta là 30%, Độ tin cậy là 95%, 

khoảng sai lệch 5% ),bạn không cần sợ mất mẫu 

A. 322.6 B. 422 

C. 422.6 D. 323 

C©u 127 :  Phương pháp cách ly tại nhà áp dụng cho đối tượng: 

A. Có tiền sử phơi nhiễm B. Người mang mầm bệnh 

C. Người bệnh diễn tiến nhẹ D. Tất cả đúng 

C©u 128 :  Tất cả những người khoẻ mạnh, nếu chưa có miễn dịch, đều có thể cảm nhiễm với các 

bệnh nhiễm khuẩn, đó là: 

A. Nguồn truyền nhiễm B. Đường truyền nhiễm 

C. Khối cảm nhiễm D. Nguồn lây nhiễm 

C©u 129 :  Vấn đề quan trọng nhất trong chọn mẫu là nhà nghiên cứu phải đảm bảo cho tổng thể 

mẫu có khả năng : 

A. Tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức của 

nhà nghiên cứu 
B. Có thể suy ra được các đặc điểm và 

tính chất của cả tổng thể đó 

C. Đại diện được cho tổng thể chung. D. Có thể điều tra hết toàn bộ 

C©u 130 :  Cách ly tại cơ sở y tế thường đi kèm với: 

A. Điều trị đặc hiệu B. Cách ly cộng đồng 

C. Cách ly người phơi nhiễm D. Một câu trả lời khác 

C©u 131 :  Quần thể lý tưởng cho việc đáp ứng các mục tiêu của đề tài nghiên cứu, gọi là: 

A. Quần thể đích B. Quần thể nghiên cứu 

C. Quần thể mẫu D. Mục đích nghiên cứu 

C©u 132 :  Chỉ số mắc bệnh trung bình ngày/tháng được tính bằng: 

A. Số mới mắc của một tháng/ số ngày của tháng 

đó 
B. Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng 

trong năm/ chỉ số mắc bệnh trung 

bình tháng trong nhiều năm 

C. Số mới mắc trong nhiều năm đó/ số tháng 

trong thời kỳ nhiều năm đó 
D. Số mới mắc trong năm đó/ 12 tháng 

C©u 133 :  Hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết đang áp dụng hiện nay: 

A. Cythion B. Pyrethroid 

C. Folithion D. OMS 1 

C©u 134 :  Khuyết điểm Mẫu được chọn có thể phân tán; khó thu thập thuộc về cách lấy mẫu nào 

A. Ngẫu nhiên hệ thống B. Chọn mẫu cụm 

C. Ngẫu nhiên đơn D. Ngẫu nhiên phân tầng 

C©u 135 :  Những vật dụng có bề mặt diện tích nhỏ, dụng cụ gia đình nên áp dụng biện pháp khử 

trùng: 

A. Ngâm rửa trong dung dịch B. Phun hóa chất 

C. Xông hơi D. Lau tồn lưu trên bề mặt 

C©u 136 :  Cấu trúc bảng chứa các thành phần sau đây: 

A. Có tất cả các ý trên B. Tiêu đề của cột, của hàng Vùng 



chứa số liệu 

C. Các đường ranh giới giữa các phần  và Chú 

thích cuối bảng 
D. Số và tiêu đề của bảng 

C©u 137 :  Những cơ thể sống của người (hoặc súc vật) trong đó vi sinh vật gây bệnh ký sinh tồn tại 

được và phát triển được. Ngành dich tể học gọi là 

A. Khối cảm nhiễm B. Nguồn truyền nhiễm 

C. Đường truyền nhiễm D. Nguồn vấy nhiễm 

C©u 138 :  Trong công thức tính cỡ mẫu dựa trên tỷ lệ ước lượng, nếu không có tỷ lệ ước lượng từ các 

nghiên cứu trước thì nhà nghiên cứu chọn tỷ lệ p nào đó để được an toàn, theo bạn p an 

toàn là 

A. P làm cho sai số nhỏ nhất B. P làm cho giá trị phân phối chuẩn Z 

lớn nhất 

C. P làm cho cỡ mẫu lớn nhất D. P làm cho giá trị phân phối chuẩn Z 

nhỏ nhất 

C©u 139 :  Biến số nào sau đây là biến số định tính: 

A. Chiều cao B. Cân nặng 

C. Tuổi D. Có hút thuốc lá & không hút thuốc 

lá 

C©u 140 :  Đây là những yếu tố có nguy cơ cao làm xuất hiện các bệnh mới nổi, NGOẠI TRỪ: 

A. Biến đổi gen tác nhân gây bệnh B. Sự phát triển của công nghệ thông 

tin 

C. Hiện tượng di dân D. Biến đổi khí hậu, thời tiết 

C©u 141 :  Dùng bảng đóng càng nhiều khung (frame) là loại bảng 

A. Đẹp, hiện đại B. Xu hướng trên thế giới đều dùng vì 

Rối mắt và không đẹp 

C. Xu hướng trên thế giới không dùng D. Rối mắt, không đẹp nhưng Xu 

hướng trên thế giới đều dùng 

C©u 142 :  Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa giám sát y tế và giám sát dịch tễ học là: 

A. Mô hình giám sát B. Đối tượng được giám sát 

C. Cách thức giám sát D. Bệnh lý giám sát 

C©u 143 :  Trong công thức tính cỡ mẫu dựa trên tỷ lệ ước lượng, nếu không có tỷ lệ ước lượng từ các 

nghiên cứu trước thì nhà nghiên cứu chọn tỷ lệ p là bao nhiêu 

A. 0.3 B. 0.05 

C. 0.5 D. 0.03 

C©u 144 :  Nghiên cứu quá trình diễn biến tự nhiên của bệnh : ví dụ bệnh diễn biến gây tử vong 

nhanh, hoặc bệnh có thời kỳ sống sót hoặc dài hoặc ngắn... từ đó mới có thể xây dựng 

chương trình 

A. Tất cả ý trên B. những chương trình can thiệp 

C. chương trình phòng ngừa biến chứng D. những chương trình điều trị 

C©u 145 :  Bệnh truyền nhiễm mới nổi nhóm B: 

A. Cúm độc lực cao B. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng 

C. Viêm gan siêu vi D. Tất cả đúng 

C©u 146 :  Theo bạn, chọn mẫu thuận tiện thuộc phương pháp chọn mẫu nào 

A. Không ngẫu nhiên B. Ngẫu nhiên 

C. Vừa cả Ngẫu nhiên và Không ngẫu nhiên D. Không thuộc cách nào nêu trên 

C©u 147 :  Phát hiện sớm và điều trị kịp thời để có thể chữa khỏi hẳn ngay từ đầu, hoặc làm chậm lại 

quá trình tiến triển của bệnh, phòng ngừa các biến chứng, hạn chế được khuyết tật, khả 

năng lây lan rộng của bệnh truyền nhiễm… Là dự phòng cấp nào? 

A. Cấp 0 B. Cấp 2 

C. Cấp 1 D. Cấp 3 

C©u 148 :  Lấy chỉ số mắc bệnh trung bình / tháng trong một năm chia cho chỉ số mắc bệnh trung 

bình/ tháng trong nhiều năm, để tính : 

A. Hệ số báo dịch B. Hệ số miễn dịch 

C. Hệ số năm dịch D. Hệ số dập dịch 



C©u 149 :  Khảo sát BMI của học sinh trường TCYT Tây Ninh bằng cách chọn ngẫu nhiên 300 học 

sinh của trường. Mẫu nghiên cứu là: 

A. Học sinh toàn trường B. Một câu trả lời khác 

C. Toàn bộ học sinh không được chọn D. 300 học sinh được chọn 

C©u 150 :  Phương pháp lau tồn lưu trên bề mặt áp dụng cho trường hợp: 

A. Độc lực mầm bệnh yếu B. Bề mặt diện tích nhỏ 

C. Tác nhân là côn trùng D. Nguy cơ phát tán thấp 

C©u 151 :  Lập danh sách các đơn vị của tổng thể chung theo một trật tự quy ước nào đó, sau đó đánh 

số thứ tự danh sách. Đầu tiên chọn ngẫu nhiên 1 đơn vị trong danh sách ; sau đó cứ cách 

đều k đơn vị lại chọn ra 1 đơn vị vào mẫu,…cứ như thế cho đến khi chọn đủ số đơn vị của 

mẫu. Phương pháp đó gọi là Chọn mẫu: 

A. Ngẫu nhiên hệ thống B. Ngẫu nhiên phân tầng 

C. Chọn mẫu nhiều giai đoạn D. Ngẫu nhiên đơn giản 

C©u 152 :  Với công thức tính cỡ mẫu như bên dưới, bạn cho biết các nhận định nào là đúng: 

 

 

 

nào là đúng 

A. Z =1,96 với α = 0.05 B. Z =1,96 với α = 0.01 

C. Z 
2
 =1,96 với α = 0.05 D. Z =1,96 với α = 0.1 

C©u 153 :  Đối với những không gian kín nên áp dụng phương pháp khử trùng: 

A. Phun hóa chất B. Xông hơi 

C. Phun tồn lưu D. Phun không gian 

C©u 154 :  Những vật dụng có bề mặt diện tích nhỏ, dụng cụ gia đình nên áp dụng biện pháp khử 

trùng: 

A. Ngâm rửa trong dung dịch B. Lau tồn lưu trên bề mặt 

C. Phun hóa chất D. Xông hơi 

C©u 155 :  Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong năm được tính bằng: 

A. Số mới mắc của một tháng/ số ngày của tháng 

đó 
B. Số mới mắc trong nhiều năm đó/ số 

tháng trong thời kỳ nhiều năm đó 

C. Số mới mắc trong năm đó/ 12 tháng D. Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng 

trong năm/ chỉ số mắc bệnh trung 

bình tháng trong nhiều năm 

C©u 156 :  Khi chọn mẫu nghiên cứu thường dựa trên các đặc điểm và tính chất của mẫu khảo sát để 

suy ra được các đặc điểm và tính chất của cả tổng thể đó. Vấn đề quan trọng nhất là nhà 

nghiên cứu phải đảm bảo cho tổng thể mẫu phải có khả năng: 

A. Đại diện được cho tổng thể chung B. Đại diện được cho mục tiêu nghiên 

cứu 

C. Đại diện được cho nguồn lực nghiên cứu D. Đại diện được cho phương pháp 

nghiên cứu 

C©u 157 :  Dân số nghiên cứu trong việc chọn- mẫu là: 

A. Tập hợp các đối tượng có chung đặc điểm 

nghiên cứu 
B. Tập hợp các đối tượng có nhiều đặc 

điểm khác nhau để nghiên cứu 

C. Tập hợp các đối tượng có chung đặc điểm mà 

chúng ta muốn áp dụng kết quả nghiên cứu 
D. Tập hợp các đối tượng có một đặc 

điểm giống nhau để nghiên cứu 

C©u 158 :  Xã A có 9 trường hợp tiêu chảy do ngộ độc, xã B có 11 trường hợp tiêu chảy do ngộ độc. 

9/11 là: 

A. Tỷ suất bị tiêu chảy của xã A so với xã B B. Tỷ lệ bị tiêu chảy của xã A so với xã 

B 

C. Tỷ số người tiêu chảy của xã A so với xã B D. Tỷ suất số người tiêu chảy xã A so 

với xã B 

C©u 159 :  Người có trách nhiệm điều tra dịch: 

A. Y tế cơ sở B. Cán bộ ngoài ngành y tế 

C. A và B đúng D. A và B sai 
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C©u 160 :  Một bệnh truyền nhiễm sẽ trở thành một vụ dịch khi 

A. trong một thời gian ngắn, có tỷ lệ mắc hoặc 

chết thấp hơn tỷ lệ mắc hoặc chết trung bình 

trong nhiều năm liền tại khu vực không gian 

đó 

B. trong một thời gian ngắn, có tỷ lệ 

mắc hoặc chết vượt quá tỷ lệ mắc 

hoặc chết trung bình trong nhiều 

năm liền tại khu vực không gian đó 

C. trong một thời gian ngắn, có tỷ lệ mắc hoặc 

chết không khác tỷ lệ mắc hoặc chết trung 

bình trong nhiều năm liền tại khu vực không 

gian đó 

D. trong một thời gian ngắn, có tỷ lệ 

mắc hoặc chết như tỷ lệ mắc hoặc 

chết trung bình trong nhiều năm liền 

tại khu vực không gian đó 

C©u 161 :  Biện pháp làm sạch hoặc giảm tác nhân gây bệnh: 

A. Khử trùng tẩy uế B. Điều trị dự phòng 

C. Cách ly D. Một câu trả lời khác 

C©u 162 :  Tình cờ gặp hay chặn bất cứ người nào mà gặp.. để xin thực hiện cuộc phỏng vấn, theo 

kiểu sẵn có và dễ tiếp cận. Đây là phương pháp chọn mẫu : 

A. Phân bổ Quota B. Quả bóng tuyết 

C. Thuận tiện D. Chủ đích 

C©u 163 :  Cho một nhóm dùng thuốc, nhóm khác dùng placebo (giả dược), sau đó đánh giá sự khác 

biệt giữa 2 nhóm. Đây là loại nghiên cứu: 

A. Bệnh chứng B. Đoàn hệ 

C. Tương quan D. Thử nghiệm 

C©u 164 :  Biện pháp làm sạch hoặc giảm tác nhân gây bệnh: 

A. Khử trùng tẩy uế B. Điều trị dự phòng 

C. Cách ly D. Một câu trả lời khác 

C©u 165 :  Trong công thức tính cỡ mẫu dựa trên tỷ lệ ước lượng, nếu không có tỷ lệ ước lượng từ các 

nghiên cứu trước thì nhà nghiên cứu chọn tỷ lệ p là bao nhiêu 

A. 0.5 B. 0.3 

C. 0.05 D. 0.03 

C©u 166 :  Lấy chỉ số mắc bệnh trung bình / tháng trong một năm chia cho chỉ số mắc bệnh trung 

bình/ tháng trong nhiều năm, để tính : 

A. Hệ số năm dịch B. Hệ số báo dịch 

C. Hệ số miễn dịch D. Hệ số dập dịch 

C©u 167 :  Vấn đề quan trọng nhất trong chọn mẫu là nhà nghiên cứu phải đảm bảo cho tổng thể 

mẫu có khả năng : 

A. Đại diện được cho tổng thể chung. B. Tiết kiệm thời gian, chi phí và công 

sức của nhà nghiên cứu 

C. Có thể điều tra hết toàn bộ D. Có thể suy ra được các đặc điểm và 

tính chất của cả tổng thể đó 

C©u 168 :  Dịch tễ học nhìn nhận vấn đề dưới góc độ: 

A. Con người B. Không gian 

C. Thời gian D. Tất cả đúng 

C©u 169 :  Một đề tài mang tên : “Nghiên cứu về tỷ lệ cao huyết áp của người dân trên 40 tuổi trong 

năm 2019 của tỉnh Tây Ninh”. Bạn chọn công thức tính cỡ mẫu nào sau đây 

A. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ ước 

lượng 
B. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ ước lượng 

C. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên một tỷ lệ 

trung bình 
D. Công thức tính cỡ mẫu dựa trên hai 

tỷ lệ trung bình 

C©u 170 :  Bạn hãy chọn dân số có thứ tự nhỏ dần: 

A. Mẫu Dân số chọn mẫu  Dân số mục tiêu B. Dân số chọn mẫu  Dân số mục 

tiêu  Mẫu 

C. Dân số mục tiêu Dân số chọn mẫu Mẫu D. Mẫu Dân số mục tiêu  Dân số 

chọn mẫu 

C©u 171 :  Khi chọn mẫu nghiên cứu thường dựa trên các đặc điểm và tính chất của mẫu khảo sát để 

suy ra được các đặc điểm và tính chất của cả tổng thể đó. Vấn đề quan trọng nhất là nhà 

nghiên cứu phải đảm bảo cho tổng thể mẫu phải có khả năng: 



A. Đại diện được cho phương pháp nghiên cứu B. Đại diện được cho nguồn lực nghiên 

cứu 

C. Đại diện được cho tổng thể chung D. Đại diện được cho mục tiêu nghiên 

cứu 

C©u 172 :  Ba mắt xích trực tiếp liên quan quá trình dịch bệnh đó là: 

A. Nguồn truyền nhiễm; Khối cảm nhiễm; 

Đường truyền nhiễm 
B. Hô hấp; Tiêu hoá; Máu   

C. Thiên nhiên ; Xã hôi; Môi trường D. Nguồn truyền nhiễm; Khối cảm 

nhiễm; Môi trường sống 

C©u 173 :  Có hai cách chọn mẫu, đó là 

A. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu đương 

nhiên 
B. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu 

không đương nhiên 

C. Chọn mẫu ngẫu nhiên và chọn mẫu không 

ngẫu nhiên 
D. Chọn mẫu đương nhiên và chọn 

mẫu không đương nhiên 

C©u 174 :  Dân tộc là: 

A. Biến số thứ tự B. Biến số nhị giá 

C. Biến số định lượng D. Biến số danh định 

C©u 175 :  Trình bày bằng biểu đồ giúp cho người đọc: 

A. Dễ đọc B. Nhận biết được chiều hướng phát 

triển của hiện tượng theo thời gian 

C. Dễ hiểu D. Dễ nhận biết 

C©u 176 :  Một nghiên cứu muốn xác định việc một học sinh phổ thông bắt đầu hút thuốc lá có chịu 

ảnh hưởng của việc có bạn bè hút thuốc lá hay không, biến số độc lập là: 

A. Tỉ lệ hút thuốc lá trong trường B.   Tỉ lệ hút thuốc lá và không hút 

thuốc lá trong trường 

C. Số bạn bè của học sinh có hút thuốc lá D. Giới tính & trình độ học vấn của 

người hút thuốc lá 

C©u 177 :  Sự phân bố tần số mắc và chết đối với một bệnh trạng nhất định được nhìn dưới 3 góc độ 

của DTH, đó là  : 

A. Con người, không gian, thời gian B. Mắc nhiều, chết nhiều, tàn tật nhiều 

C. Tử vong , tàn tật;  lây bệnh  nhiều D. Mắc bệnh cao; tử vong cao; tàn tật 

cao 

C©u 178 :  Học lực là: 

A. Biến số nhị giá B. Biến số định lượng 

C. Biến số thứ tự D. Biến số danh định 

C©u 179 :  Hóa chất khử trùng: 

A. Malathion B. Formalin 

C. Sumithion D. Pyrethroid 

C©u 180 :  Chọn mẫu là quá trình chọn một số lượng nhỏ những đơn vị nghiên cứu từ một: 

A. Quần thể (dân số) nghiên cứu bất kỳ B. Quần thể (dân số) nghiên cứu ngẫu 

nhiên 

C. Quần thể (dân số) nghiên cứu xác định D. Quần thể (dân số) nghiên cứu chỉ 

định 
  

 


