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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: ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                               (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
  

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 

 (5 điểm) 
CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG 
(1945 – 1946) 
- Về chı ̉đaọ chiến lươc̣: xác điṇh muc̣ tiêu của cách mạng Viêṭ Nam 

lúc này là dân tôc̣ giải phóng…….. 
- Về xác định kẻ thù: kẻ thù chıńh của ta lúc này là thưc̣ dân Pháp xâm 

lươc̣. …….. 
- Về phương hướng, nhiệm vụ: Đảng nêu lên 4 nhiêṃ vu ̣ chủ yếu và 

cấp bách cần khẩn trương thưc̣ hiện:……… 
- Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc có ý nghıã quan troṇg: đa ̃xác điṇh 
đúng kẻ thù; và chı ̉ ra những vấn đề cơ bản về chiến lươc̣ và sách 
lươc̣ của cách maṇg Viêṭ Nam……….. 
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Câu 2 
 (5điểm) 

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ HOÀN THIÊṆ THỂ CHẾ KINH TẾ THI ̣
TRƯỜNG ĐIṆH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ 
- Nhận thức đầy đủ, tôn troṇg và vâṇ duṇg đúng đắn các quy luâṭ khách 

quan của kinh tế thị trường: ...... 
- Bảo đảm tıńh đồng bộ giữa các bô ̣phận cấu thành của thể chế kinh tế, 

giữa các yếu tố thi ̣ trường và các loaị thi ̣ trường:..... 
- Kế thừa có choṇ loc̣ thành tưụ phát triển kinh tế thi ̣trường của nhân loaị 

và kinh nghiêṃ tổng kết từ thưc̣ tiêñ đổi mới ở nước ta:......... 
- Chủ đôṇg, tıćh cưc̣ giải quyết các vấn đề lý luâṇ và thưc̣ tiêñ quan 

troṇg:...... 
- Nâng cao năng lực lãnh đaọ của Đảng, hiêụ lưc̣ và hiêụ quả quản lý 

của Nhà nước:...... 
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