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            BỘ XÂY DỰNG                                       ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY             ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BÂC̣ CAO ĐẲNG 
                                                                               Môn: ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án - Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Kháng chiến toàn diện: Đánh địch về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa, ngoại giao. Trong đó: 

0,25  

-  Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng, 
chính quyền, các đoàn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào và các dân 
tộc yêu chuộng tự do, hòa bình.  

0,75  

-  Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du 
kích chiến tiến lên vận động chiến, đánh chính quy.  

0,75  

-  Về kinh tế: tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung, tự túc, tập 
trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công 
nghiệp quốc phòng.   

0,75  

-  Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa 
dân chủ mới theo 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng.  

0,75  

-  Về ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực.   0,75  
Tổng điểm câu 1 4.0 đ 

2 

- Thứ nhất, Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành 
chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống. 

0,75 

- Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng không chịu trách nhiệm gì 
về vật chất và pháp lý đối với các quyết định của mình. 

0,75 

- Thứ ba, quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ 
hiện vật là chủ yếu, Nhà nước quản lsy thông qua chế độ “cấp phát – giao 
nộp”. 

0,75 

- Thứ tư, bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa kém năng 
động, vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, 

0,75 
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quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao động. 
Tổng điểm câu 2 3.0 đ 

3 

- Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của CN Mác – Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người.  

1,00  

- Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng ngàn năm 
đấu tranh dựng nước và giữ nước như: tình yêu nước, ý chí tự cường dân 
tộc, tinh thần đoàn kết,…  

1,00  

- Bản sắc dân tộc và tính chất tiên tiến của nền văn hóa phải được thấm 
đượm trong mọi hoạt động xây dựng, sáng tạo vật chất, ứng dụng các 
thành tựu khoa học công nghệ, giáo dục – đào tạo sao cho vừa hiện đại 
vừa mang sắc thái Việt Nam.  

1,00  

Tổng điểm câu 3 3.0 đ 
   

 


