
 

Trang 1/2 

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

                                                             Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(4,0) 

- Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định sự thành công của cách 
mạng: 0,50 
+ Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu 
dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng. 0,50 
+ Để quy tụ mọi lực lượng vào khối đại đoàn kết toàn dân cần phải có chính sách 
và phương pháp phù hợp với từng đối tượng. 0,50 
+ Theo Hồ Chí Minh đoàn kết làm ra sức mạnh. Cách mạng nước ta nhờ nhân dân 
ta đoàn kết một lòng mà cách mạng mới đi đến thành công. 

0,50 
 

- Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, của dân tộc: 0,50 
+ Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết là sức mạnh, là 
mạch nguồn của mọi thắng lợi. Đại đoàn kết dân tộc phải được xác định là mục 
tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ 
đường lối, chủ trương, chính sách tới hoạt động thực tiễn của Đảng. 

0,75 
 
 
 

+ Đại đoàn kết dân tộc phải được khẳng định là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, 
đồng thời cũng là nhiệm vụ hàng đầu mọi giai đoạn cách mạng của cả dân tộc. 

0,75 
 

Tổng điểm câu 1 4,0 

Câu 2 
(3,0) 

- Trong cách mạng tháng tám năm 1945, cũng như trong hai cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh lấy nhân dân làm 
nguồn sức mạnh. Quan điểm “lấy dân làm gốc” xuyên suốt quá trình chỉ đạo 
chiến tranh của Người. “Có dân là có tất cả”, “Dễ trăm lần không dân cũng 
chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. 

1,00 
 
 
 
 

- Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của quần chúng nhân dân trong khởi 
nghĩa vũ trang. Người coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo vô tận của 
quần chúng là nhân tố then chốt đảm bảo thắng lợi. 

0,75 
 
 

- Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, Người xác định lực lượng 
cách mạng bao gồm cả dân tộc: Đảng phải tập hợp đại bộ phận giai cấp 
công nhân, tập hợp đại bộ phận nông dân và phải dựa vào hạng dân cày 
nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí 
thức, trung nông, …đi vào phe vô sản giai cấp. 

1,25 
 
 
 
 

Tổng điểm câu 2 3,0 

Câu 3 
(3,0) 

Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp: 
+ Lý tưởng là điểm hội tụ của những tư tưởng lớn của một Đảng, một dân 
tộc. Đối với dân dân Việt Nam, đó là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã chỉ ra chức năng hàng đầu 
của văn hóa là phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự 
do. 

1,25 
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+ Tình cảm lớn, theo Hồ Chí Minh đó là tình cảm yêu nước, thương dân, 
thương yêu con người; yêu tính trung thực, chân thành, thuỷ chung, ghét 
những thói hư, tật xấu, sự sa đọa… 
Hai là, mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí: 
+ Nói đến văn hoá là phải nói đến dân trí. Đó là trình độ hiểu biết, là vốn 
kiến thức của người dân.  
+ Nâng cao dân trí là để nhân dân có thể tham gia sáng tạo và hưởng thụ 
văn hóa, góp phần cùng đảng “biến một nước dốt nát, cực khổ thành một 
nước văn hóa cao thành đời sống vui tươi, hạnh phúc”. 

1,25 

Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành 
mạnh; hướng con người đến chân thiện mỹ để hoàn thiện bản thân. 

0,50 
 
 

Tổng điểm câu 3 3,0 
 
 

 


