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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 

Anh (chị) trình bày giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường 
giải phóng và phát triển dân tộc.   

4,00 

- Tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam  

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và của thời đại, nó 
trường tồn, bất diệt, là tai sản vô giá của dân tộc ta. 

0,75 

+ Tính sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện ở chỗ: trung 
thành với những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời 
khi nghiên cứu, vận dụng những nguyên lý đó, Hồ Chí Minh đã mạnh dạn 
loại bỏ những gì không thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. 

 
0,75 

 

+ Nét đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là những vấn đề chung 
quanh việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân tộc. 

0,50 

- Nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam:  
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con 
đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh. 

1,00 

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường 
lối cách mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta đi tới thắng lợi. 

1,00 

2 

Anh (chị) trình bày nhân tố chủ quan trong việc hình thành tư tưởng 
Hồ Chí Minh   

3,00 

- Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh:  
+ Những năm tháng hoạt động trong nước và bôn ba khắp thế giới để học 
tập, nghiên cứu Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát, nhận xét thực tiễn, 
làm phong phú thêm sự hiểu biết của mình. 

0,75 

+ Hồ Chí Minh đã khám phá các quy luật vận động xã hội, đời sống văn 
hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể để khái quát 
thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn và được kiểm 
nghiệm trong thực tiễn. 

0,75 

- Phẩm chất đạo đức và năng lực thực tiễn:  

+ Phẩm chất, tài năng được biểu hiện trước hết ở tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo, cộng với đầu óc phê phán tinh tường, sáng suốt trong việc nhận 
xét, đánh giá các sự vật, sự việc chung quanh. 

0,75 
 
 

+ Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh còn biểu hiện ở sự khổ công học 
tập để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức của nhân loại, là tâm hồn của một nhà 
yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một 
trái tim yêu nước thương dân, sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ 
Quốc, hạnh phúc của đồng bào. 

0,75 



 

Trang 2/2 

3 

Anh (chị) trình bày những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về 
bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.   

3,00 

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 

 
 

 


