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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: 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) 

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
a/. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa: …Cải biến nước ta 
thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
đại,…dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
b/. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
    Một là, công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức:.... 
    Hai là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc 
tế:.... 
    Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự 
phát triển nhanh và bền vững:..... 
    Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa:...... 
    Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng 
kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ 
môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học:..... 
* Trình bày có diễn đạt và phân tích nội dung quan điểm trên. 
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Câu 2 
(5 điểm) 

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ CHỦ TRƯƠNG VỀ XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA 
    Một là, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu 
vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội:..... 
    Hai là, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:..... 
    Ba là, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa 
dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam:..... 
     Bốn là, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn 
dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan 
trọng:..... 
    Năm là, văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn 
hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách 
mạng và sự kiên trì, thận trọng:...... 
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