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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                      Môn:  NGUYÊN LÝ CBCN MAC-LÊNIN 2 

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

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(5,0 đ) 

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.  
    Điều tiết SX: phân phối TLSX và SLĐ vào các ngành, vùng 
khác nhau. 
    Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên 
xuống của giá cả. 
     Điều tiết lưu thông: phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá 
cả thấp đến nơi có giá cả cao. 

2 

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng 
suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. 
     Người SX nào có: hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí 
lao động xã hội cần thiết sẽ trở nên giàu muốn vậy phải cải tiến 
kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý SX, thúc đẩy LLSX của XH 
phát triển. 

1,5 

- Phân hoá những người sản xuất hàng hoá thành người giàu, 
người nghèo.  
    Người nào có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội thu được 
nhiều lãi trở lên giàu có. 
    Người nào có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ rơi vào 
tình trạng thua lỗ trở lên nghèo khó. 

1,5 

Câu 2 

(5,0 đ) 

+ Cần phải nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức 
của xã hội mới 

- Nâng cao dân trí vừa là nhu cầu cấp bách, vừa là nhu cầu lâu 
dài của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản... 

- Nâng cao dân trí gắn liền với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, 
hình thành đội ngũ trí thức mới 

1,25 
 
 
 

+  Xây dựng lối sống mới xã hội chủ nghĩa 
Lối sống mới xã hội chủ nghĩa được xây dựng, hình thành trên 

những điều kiện cơ bản của nó, đó là: chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, trong đó sở hữu toàn dân giữ vai trò chủ đạo; nguyên tắc 
phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân… 

1,25 

+ Xây dựng con người mới phát triển toàn diện 
 - Xây dựng con người mới phát triển toàn diện của xã hội mới 

là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa vô sản, của nền 
văn hóa xã hội chủ nghĩa. 

1,25 
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Câu Nội dung Điểm 
- Con người mới xã hội chủ nghĩa được xây dựng là con người 

phát triển toàn diện. Đó là con người có tinh thần và 
 năng lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội; là con 
 người lao động mới;… 

+ Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa. 
Thực chất của việc xây dựng gia đình văn hóa mới xã hội chủ 

nghĩa là nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 
Gia đình văn hóa mới xã hội chủ nghĩa là gia đình được xây dựng, 
tồn tại và phát triển trên cơ sở giũ gìn và phát huy giá trị văn hóa 
tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu những giá trị tiến bộ của 
nhân loại về gia đình 

1,25 

 


