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            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 

1 

- 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 đ 

2 

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. 1,00 
- Bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta dựa trên cơ sở thấy rõ sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Còn các giai cấp, tầng lớp khác chịu sự 
lãnh đạo, trở thành đồng minh của giai cấp công nhân. 

1,00 
 

- Quan niệm Đảng không những là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là 
Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lớn đối 
với cách mạng Việt Nam. Đảng đại diện cho lợi ích của dân tộc cho nên nhân 
dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của chính mình. Trong 
thành phần của đảng ngoài giai cấp công nhân ra còn có các thành phần ưu tú 
của các giai tầng khác. 

1,00 
 
 
 
 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 

- Thứ nhất, nhà nước của dân:  
  + Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là xác lập tất cả mọi quyền lực 
trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.  
 + Nhân dân có quyền làm chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, bầu ra 
Quốc Hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất để thể hiện quyền tối cao của 
nhân dân. 
  + Nhân dân lao động làm chủ nhà nước thì dẫn đến hệ quả là nhân dân có 
quyền kiểm soát nhà nước.  

1,50 
 
 

 

- Thứ hai, nhà nước do dân 
  + Nhà nước do dân lập nên, do dân ủng hộ, dân làm chủ. 0,75 
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  + Nhân dân có đủ điều kiện cả về pháp luật và thực tế để tham gia quản lý nhà 
nước. 
- Thứ ba, nhà nước vì dân: Nhà nước là một nhà nước lấy lợi ích chính đáng 
của nhân dân làm mục tiêu, tất cả đều vì lợi ích của nhân dân, ngoài ra không 
có bất cứ một lợi ích nào khác. Đó là một nhà nước trong sạch, không có bất kỳ 
một đặc quyền, đặc lợi nào. 

0,75 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 
 
 
 
 

 


