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            BỘ XÂY DỰNG                                            ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: ĐƯỜNG LỐI CM 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 chỉ đạo chiến lược: xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam 

lúc này là dân tộc giải phóng. 
- Về xác định kẻ thù: kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp 

xâm lược.  
- Về phương hướng, nhiệm vụ: Đảng nêu lên 4 nhiệm vụ chủ yếu và 

cấp bách cần khẩn trương thực hiện: 
- Chỉ thị về kháng chiến kiến quốc có ý nghĩa quan trọng: đã xác định 
đúng kẻ thù; và chỉ ra những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách 
lược của cách mạng Việt Nam. 
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Câu 2 
(5 điểm) 

MỤC TIÊU CỦA ĐẢNG VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
    Một là, từng bước xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, bảo đảm 
cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển thuận 
lợi…… 
    Hai là, đổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công…….. 
    Ba là, phát triển đồng bộ, đa dạng các loại thị trường cơ bản thống 
nhất trong cả nước…….. 
    Bốn là, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với 
phát triển văn hóa, xã hội…….. 
    Năm là, nâng cao hiệu lực, quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội……… 
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