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

                                                                       Môn:  XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
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Cơ cấu của một cộng đồng 

 Là tập hợp các bộ phận cấu thành nên cộng đồng này trong 
những mối liên hệ qua lại của chúng, đảm bảo cho cộng đồng 
tồn tại và phát triển bình thường.  

 Vì vậy, để nhận diện một cộng đồng, cần phải đi sâu tìm hiểu 
các bộ phận cấu thành của nó. Có nghĩa là “phải cắt”, “giải 
phẩu” nó từ nhiều góc, nhiều khía cạnh. 
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Cơ cấu cộng đồng đô thị Việt Nam 

 Cơ cấu nhân khẩu-xã hội: giới tính, độ tuổi, văn hóa, hôn 
nhân, quy mô và kiểu loại gia đình, chủ hộ, nguồn gốc cư trú. 

 Cơ cấu nghề nghiệp: kinh tế nhiều thành phần tạo nên sự đa 
dạng của các nhóm nghề nghiệp. 

 Cơ cấu quản lý hành chính, quyền lực: bao gồm quyền lực 
hành chính pháp lý và quyền lực ngầm, không xuất hiện nhưng 
có quyền lực thực tế, có thể chi phối đời sống CĐ.  

 Tổ chức XH và các đoàn thể XH, các hội, nhóm tự nguyện: 
MTTQ, HPN, ĐTN, CĐ. 

 Cơ cấu mức sống (sự phân tầng XH):  

 Sự phân hoá giàu nghèo đã tạo ra các nhóm mức sống 
khác nhau. Khoảng cách giàu nghèo có xu hướng ngày càng 
dãn rộng.  

 Trong đó người nghèo thuộc nhóm nhạy cảm, dễ bị tổn 
thương. Họ chịu thiệt thòi, không có cơ hội ngang bằng với các 
nhóm khác và dễ bị bỏ quên.  

 Do đó các CTPTCĐ thường tập trung vào nhóm này. 

 Cơ cấu văn hóa -lối sống:  

 CĐ ĐT VN hiện nay tỉ trọng còn nhỏ, lịch sử chưa lâu, do 
đó còn thấy dấu vết của lối sống, khuôn mẫu hành vi và những 
giá trị XH vốn phổ biến trong các CĐ NT trước đây. 

 Những khuôn mẫu hành vi ứng xử, những giá trị XH của 
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Khái niệm phân tầng xã hội 

 PTXH là sự xếp hạng 1 cách ổn định các vị trí trong XH xét từ 
góc độ quyền lực, uy tín hoặc các đặc quyền đặc lợi không 
ngang nhau. Trong PTXH có các tầng, mỗi tầng là một tập hợp 
người giống nhau về địa vị/vị thế, (vị thế kinh tế, xã hội, chính 
trị), từ đó mà có cơ hội thăng tiến, đạt được thứ bậc nhất định 
trong XH.  

 PTXH là kết quả của phân công lao động xh và sự phân hóa các 
nhóm xh khác nhau.  

 PTXH phản ánh sự bất bình đẳng trong xh, sự khác nhau về khả 
năng thăng tiến của các cá nhân bởi địa vị của họ trong các bậc 
thang XH.  

 Các hệ thống PTXH tương đối ổn định vì thường gắn liền với 
các thiết chế XH quan trọng như KT, GĐ, Chính trị, GD, Tôn 
giáo. 
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PTXH hợp thức 0,75 

PTXH không hợp thức 0,75 

So sánh 
 

 

các nhóm trong CĐ ĐT thể hiện rõ nét đời sống văn hoá TT, 
đời sống tâm linh của CĐ.  

 Các thiết chế VH truyền thống như đình chùa, nhà thờ...và 
hiện đại như trường học, nhà hát, CLB... thu hút sự tham gia 
của người dân góp phần làm nên bộ mặt VH của CĐ ĐT VN 
hiện nay. 

 Cơ cấu quần cư (sự chiếm lĩnh không gian, đất đai): CĐ ĐT 
VN có sự phân bố tách biệt trong các loại khu cư trú khác nhau:  

 Khu trung tâm cho người kinh doanh buôn bán;  

 Khu trung tâm cho CNVCNN;  

 Khu ngõ xóm lao động cho những người làm việc trong 
khu vực phi chính thức;  

 Khu đô thị mới cho những người có tiền;  

 Khu ổ chuột cho người nghèo, người nhập cư bất hợp 
pháp.  

 Không gian, địa điểm cư trú có liên quan đến địa vị XH, 
nghề nghiệp, mức sống của cư dân. 
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Tổng điểm câu 1 5,0đ 
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 Định nghĩa 

 Đánh giá 
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Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 
 


