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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: 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 tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đại đoàn kết dân tộc 
trong sự nghiệp cách mạng 
     Một là, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định 
thành công của cách mạng. Gồm một số nội dung: 
Thứ nhất, để quy tụ được mọi lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân, 
cần phải có chính sách và phương pháp phù hợp với từng đối tượng. 
Thứ hai, từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng chính sách và phương 
pháp cần phải điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng, phải luôn luôn 
được nhận thức là vấn đề sống còn, quyết định thành bại của cách mạng. 
Thứ ba, từ thực tiễn cách mạng, vai trò của khối đại đoàn kết là đoàn kết 
làm ra sức mạnh. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc 
phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ nhân 
dân giao phó. 
       Hai là, đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của 
Đảng, của dân tộc: 
Thứ nhất, đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng là 
phải được quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, 
chính sách tới hoạt động thực tiễn của Đảng. 
Thứ hai, đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, đồng thời là 
nhiệm vụ hàng đầu của mọi giai đoạn cách mạng. Bởi vì, cách mạng muốn 
thành công nếu chỉ có đường lối đúng thì chưa đủ, mà trên cơ sở của của 
đường lối đúng, Đảng phải cụ thể hóa thành những mục tiêu, nhiệm vụ và 
phương pháp cách mạng phù hợp với từng giai đoạn lịch sử để lôi kéo, tập 
hợp quần chúng, tạo thực lực cho cách mạng. 
Thứ ba, đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là mục tiêu của Đảng, mà còn 
là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Bởi vi, vì cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, phải do quần chúng, vì quần chúng. Đảng phải có sứ mệnh 
thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp 
trong cuộc đấu tranh vì độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân và hạnh 
phúc của con người. 
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Câu 2 
(5 điểm) 

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức 
cách mạng 
- Trung với nước, hiếu với dân: Trung với nước là tuyệt đối trung thành với 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất 
nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Hiếu với dân là thương 
dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng. 
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: 
Cần là siêng năng, chăm chỉ,… 
Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ,… 
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Câu Nội dung Điểm 
Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân,… 
Chính là thẳng thắn, đứng đắn,… 
Chí công vô tư là công bằng, công tâm,… 
- Yêu thương con người, sống có tình có nghĩa: Là thương những người 
nghèo khổ, những người bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da, 
dân tộc. Thương yêu con người phải được thể hiện trong mối quan hệ 
hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em,… Nó đòi hỏi mỗi người phải 
chặt chẽ và nghiêm khắc với mình, rộng rãi, độ lượng và giàu lòng vị 
tha với người khác. 
- Có tinh thần quốc tế trong sáng: Đó là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu 
và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân 
dân các nước chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng và phân biệt 
chủng tộc. 
* Trình bày có phân tích, có diễn đạt câu chữ theo trình tự nội dung và 
sạch đẹp. 
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