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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 

Một là, khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện 
có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.  0,75 
Hai là, bảo đảm cung ứng các dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi 
người dân, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.  0,75 
Ba là, phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả.  0,50 
Bốn là, xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện 
giống nòi.  0,50 

      Năm là, thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.  0,50 
Sáu là, chú trọng chính sách ưu đãi xã hội.  0,50 
Bảy là, đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ 
công cộng. 0,50 

Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

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 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.  

1,50 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 
- Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, 

lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị.  0,75 
- Hai là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị 0,75 
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không phải hạ thấp hay thay đổi bản chất của nó, mà là nhằm tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân.  

- Ba là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, 
có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp.  0,75 

- Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống 
chính trị với nhau và với xã hội, tạo sự vận động cùng chiều của cả hệ 
thống để thúc đẩy xã hội phát triển.  

0,75 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 
 
 
   

 


