
 

Trang 1/1 

BỘ XÂY DỰNG                                          ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                               Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang)  
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(5 điểm) 

Trình bày mối quan hệ giữa vấn đề dân tôc̣ và vấn đề giai cấp theo 
quan điểm Hồ Chı ́Minh 
a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau. 
b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội.  
c) Giải phóng dân tộc tạo tiến đề để giải phóng giai cấp. 
d) Giữ vững độc lập của dân tộc mình đồng thời tôn trọng độc lập của các 
dân tộc khác. 
* Trình bày có diễn đạt câu chữ và sạch đẹp. 
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Câu 2 
(5 điểm) 

Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước thể hiện 
quyền là chủ và làm chủ của nhân dân 
Thứ nhất, Nhà nước của dân 
- Xác lập tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân 
dân. 
- Nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước. 
- Nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm quyền làm chủ của dân, để cho nhân 
dân thực thi quyền làm chủ của mình trong hệ thống quyền lực của xã hội. 
Thứ hai, Nhà nước do dân 
- Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, dân làm chủ. 
- Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước. 
Thứ ba, Nhà nước vì dân 
- Nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu. 
- Là Nhà nước trong sạch, không đặc quyền, đặc lợi. 
- Từ Chủ tịch nước đến công chức bình thường đều phải làm công bộc, làm 
đày tớ cho nhân dân. 
* Trình bày có phân tích, có diễn đạt câu chữ theo trình tự nội dung và 
sạch đẹp. 
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