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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: NGUYÊN LÝ CBCN MÁC-LÊNIN 2 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(5,0 đ) 

- Khái niệm sức lao động: 1,00 
- Hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng 0,50 
  + Giá trị: cũng do thời gian lao động xã hội cần thiết qui định( 
gồm các tư liệu sinh hoạt phục vụ nhu cầu cần thiết cho bản thân 
và gia đình) 

1,50 

  + Giá trị sử dụng: Trong quá trình sử dụng, hàng hóa sức lao động 
không tiêu biến mất đi như các hàng hóa khác mà trong quá trình 
sử dụng( quá trình SX), hàng hóa sức lao động đã tạo ra giá trị và 
giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó(giá trị thặng dư) 

1,50 

- Hàng hóa sức lao động là nguồn gốc tạo ra giá trị và giá trị thặng 
dư. Đó là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung 
của tư bản 

0,50 

Câu 2 
(5,0 đ) 

+ Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa: 
  - Đảng của giai cấp công nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của 
mình 

0,50 

- Là tổ chức chính trị thuộc liến trúc thượng tầng 0,50 
- Là kiểu nhà nước mới…   0,50 
- Là hình thức chuyên chính vô sản trong thời quá độ 0,50 

+ Chức năng và nhiệm vụ: quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực 
bằng pháp luật. 

- Sử dụng công cụ bạo lực trấn áp đối với thế lực phản động 
1,00 

  - Tổ chức và xây dựng nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới 1,00 

  - Quản lý kinh tế, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, … 1,00 
 

 


