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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 1/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

- Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo 
khả năng của Việt Nam. 

0, 75 

- Giữ vững độc lập tự chủ, tự lực, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. 0,50 

- Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng thúc 
đẩy mặt hợp tác, nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích 
hợp với từng đối tác; đấu tranh để hợp tác; tránh trực diện đối đầu, tránh để 
bị đẩy vào thế cô lập. 

0,75 

- Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không 
phân biệt chế độ chính trị xã hội. 0,50 

- Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; 
bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình hội nhập quốc tế. 0,50 

- Phát huy nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên 
ngoài; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; tạo ra và ử dụng hiệu quả lợi 
thế so sánh của đất nước. 

0,50 

- Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với 
các hoạt động đối ngoại. 0,50 

 

Tổng điểm câu 1 4,0 

2 

- Tư tưởng chỉ đạo, phương châm đấu tranh ở miền Nam: giữ vững và phát 
triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công; kết hợp đấu 
tranh quân sự với đấu tranh chính trị, vận dụng ba mũi giáp công, đánh địch 
trên cả 3 vùng chiến lược; đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp 
và giữ vị trí ngày càng quan trọng.  

 
1,50 

- Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh 1,50 
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tế và quốc phòng; tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại 
của Mỹ, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; chi viện cho miền Nam; tích cực 
chuẩn bị đề phòng đánh địch trong trường hợp chúng mở rộng “Chiến tranh 
cục bộ” ra cả nước.  

 

Tổng điểm câu 2 3,0 

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 
 
 

 


