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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                    Môn: ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

-  Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan 
của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế.  

0,75 

-  Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, giữa 
các yếu tố thị trường và các loại thị trường; giữa thể chế kinh tế với thể chế 
chính trị, xã hội; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hòa giữa 
tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo 
vệ môi trường.  

1,00 

-  Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và 
kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta, chủ động và tích cực 
hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

0,75 

-  Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, bức 
xúc, đồng thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kin 
nghiệm. 

0,75 

-  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà 
nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

0,75 

Tổng điểm câu 1 4,0 

2 

- Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho 
nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức 
quân đội công nông.   

1,00 

- Về kinh tế: thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (như 
công nghiệp, vận tải, ngân hàng, …) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để 
giao cho Chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ ruộng đất của 
bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế 
cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp; thi hành ngày 

1,00 
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làm 8 giờ.  
- Về văn hóa – xã hội: dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình quyền,… 

phổ thông giáo dục theo công nông hóa.  1,00 

Tổng điểm câu 2 3,0 

3 

- Về cơ hội: xu thế hòa bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hóa kinh tế 
tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác, phát triển kinh 
tế; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và lực của nước ta trên 
trường quốc tế, tạo tiền đề mới cho quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế.  

1,50 

- Về thách thức: những vấn đề toàn cầu như phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh, 
tội phạm xuyên quốc gia,… gây tác động bất lợi đối với nước ta; sức ép 
cạnh tranh; các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” 
chống phá chế độ chính trị và sự ổn định, phát triển của nước ta. 

1,50 

Tổng điểm câu 3 3,0 
 
 
 
 

 


