
 

 Trang 1/2 
 

BỘ XÂY DỰNG                                       ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                             Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                           (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang)  
 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

(5 điểm) 
Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất tổng quát của 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

- Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ: Tức là mọi quyền lực 

trong xã hội đều tập trung trong tay nhân dân. Nhân dân đoàn kết thành 

một khối thống nhất để làm chủ nước nhà. Nhân dân là người quyết định 

vận mệnh của đất nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhân dân có vị trí 

tối thượng trong mọi cấu tạo quyền lực. 

- Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn 

liền với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật: Được dựa trên cơ sở năng 

suất lao động xã hội cao, sức sản xuất luôn phát triển với nền tảng phát 

triển khoa học – kỹ thuật và ứng dụng có hiệu quả trong sự phát triển của 

nhân loại. 

- Chủ nghĩa xã hội là chế độ không còn người bóc lột người: CNXH là 

một chế độ hoàn chỉnh, đạt đến độ chín muồi. Trong CNXH, không còn 

bóc lột, áp bức, bất công, là một xã hội được xây dựng trên nguyên tắc 

công bằng, hợp lý. 

- Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức: Là 

một xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình 

đẳng, không còn áp bức, bóc lột, bất công, không còn sự đối lập giữa 

lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con 

người được giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện trong phát triển 

của xã hội và tự nhiên. 
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Câu 2 
(5 điểm) 

Quan điểm Hồ Chı ́Minh về chức năng của văn hóa. 

      Môṭ là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tı̀nh cảm cao đep̣. Gồm 

hai nội dung cơ bản: 

Lý tưởng, là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
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Câu Nội dung Điểm 
Tình cảm lớn, là lòng yêu nước, thương dân, thương yêu con người, là 

chân thành, thủy chung, ghét những thói hư, tật xấu, sự sa đọa,… 

     Hai là, mở rôṇg hiểu biết, nâng cao dân trı.́ Đó là trình độ hiểu biết, là 

vốn kiến thức của người dân. Là “biến một nước dốt nát, cực khổ thành 

một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”. 

      Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đep̣, 

lành maṇh; hướng con người đến chân, thiêṇ, mỹ để hoàn thiện bản 

thân. Các phẩm chất được thể hiện qua phong cách, lối sinh hoạt, làm 

việc, lối ứng xử trong đời sống… Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của 

cách mạng, qua đó mỗi con người tự tu dưỡng, rèn luyện, bởi phẩm chất 

và phong cách tốt đẹp làm nên giá trị của con người, giúp con người 

phấn đấu làm cho cái tốt đẹp, lành mạnh ngày càng tăng, càng nhiều, cái 

lạc hậu, bảo thủ, ngày càng giảm, vươn tới cái chân, cái thiện, cái mỹ để 

hoàn thiện bản thân. 
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