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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/01/2019 

                                       Môn: ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Anh (chị) hãy trình bày: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam  

trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam vào thời kỳ đổi mới.  
4,00 

-  Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách 

quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của 

Việt Nam, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế.  
0,75 

-  Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế, 

giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường; giữa thể chế kinh tế với 

thể chế chính trị, xã hội; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Gắn kết 

hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát 

triển văn hóa, bảo vệ môi trường.  

1,00 

-  Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại 

và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta, chủ động và 

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời giữ vững độc lập, chủ 

quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

0,75 

-  Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, 

bức xúc, đồng thời phải có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút 

kin nghiệm. 
0,75 

-  Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của 

Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá trình 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  
0,75 

2  Anh (chị) hãy trình bày: Tư tưởng chỉ đạo, phương châm đấu tranh ở  

miền Nam và tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc của Đảng giai đoạn 
1965-1975.  

  

 3,00  
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- 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 

3 

Anh (chị) hãy trình bày: Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị của 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.  

3,00  

- 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 

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.  

0,75 

- 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 

 
 

 


