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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: 07/01/2019 

                                         Môn: QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Nội dung thuyết minh quy hoạch chiến lược 1.75 

+ Tôn chỉ và tầm nhìn thành phố trong thời kỳ quy hoạch 

+ Các chiến lược phát triển cho toàn đô thị và cho các lĩnh vực 

(chủ đề) của đô thị 

+ Quy hoạch cơ cấu tổ chức không gian phát triển đô thị 

+ Các chương trình hành động  và các dự án theo thứ tự ưu tiên 

+ Kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn 

+ Chiến lược quản lý phát triển, các tiêu chí và phương pháp 

đánh giá kết quả 

+ Kế hoạch thực hiện, cập nhật thông tin và điều chỉnh 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

So sánh QH tổng thể và QH chiến lược: 3.25 

 

 QH tổng thể  QH chiến lược  

Mục 

đích 

Con người – Phát triển 

bền vững 

 Con người – Phát triển 

bền vững 
 

Chủ 

quản 

Tổ chức chính trị (Đảng, 

chính quyền) 
0.25 

Tổ chức quản trị (thị 

trưởng) 
0.25 

Tác 

giả 

chính 

-Viện Quy hoạch 

- Các tổ chức thuộc hệ 

thống chính trị 

0.25 

- Chính quyền, nhà đầu 

tư, cộng đồng dân cư 

- Viện quy hoạch 

0.25 

Căn cứ 

- Chính sách vĩ mô 

- Quy hoạch ngành 

- Hiện trạng đô thị 

 

- Chính sách vĩ mô 

- Mục đích các tổ chức 

- Hiện trạng đô thị 

 

Nội 

dung 

- Quy hoạch KT-XH 

thành phố 

- Quy hoạch ngành và 

0.25 

- Hệ thống mục tiêu 

- Quy hoạch cơ cấu 

thành phố 

0.25 
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lĩnh vực trong thành phố 

- Quy hoạch vùng 

- Quy hoạch chung thành 

phố 

- Quy hoạch chi tiết 

- Quy hoạch xây dựng đợt 

đầu (kế hoạch 5 năm) 

- Các chiến lược phát 

triển 

- Các chương trình 

- Hệ thống tổ chức và 

huy động nguồn lực 

- Kế hoạch hành động 5 

năm 

Tổ 

chức 

thực 

hiện 

- Theo trật tự thẩm quyền 

hành chính 

- Theo kế hoạch cố định 

- Thiếu cơ chế tạo vốn 

- Vai trò cộng đồng gián 

tiếp 

- Sử dụng công nghệ 

thông tin ít 

- Điều chỉnh định kỳ 

0.25 

- Phối hợp đa ngành 

- Theo nhu cầu thị 

trường 

- Gắn liền cơ chế tạo vốn 

- Vai trò cộng đồng trực 

tiếp 

- Sử dụng công nghệ 

thông tin nhiều 

- Điều chỉnh linh hoạt 

0.25 

Tính 

chất 

quản 

lý 

Kiểm soát phát triển 

0.25 

Tạo điều kiện cho thị 

trường 
0.25 

Tính 

chất 

ứng xử 

Cứng 

0.25 

Linh hoạt 

0.25 

Sản 

phẩm 

Đồ án quy hoạch  Tiến trình quy hoạch 
0.25 

 

 

2 

Điều kiện áp dụng CDS: 

1. Đối tượng thực hiện CDS phải là một hệ thống điều khiển (có 

tính độc lập nhất định). 

2. Đối tượng điều khiển phải có hệ thống thông tin dữ liệu tốt. 

3. Việc thực hành CDS phải được pháp lý hóa bằng một quyết 

định có hiệu lực đối với các chủ thể có liên quan. 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 
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4. Người có thẩm quyền quyết định cao nhất trong việc phát triển 

của đối tượng thực hành CDS phải tham gia trực tiếp trong hội 

đồng CDS. 

5. Các thành viên khác của hội đồng CDS là những người có đủ 

thẩm quyền quyết định các vấn đề mà mình đại diện giải quyết 

trong hội đồng. 

6. Các cơ quan giúp việc cho người tham gia Hội đồng CDS phải 

cập nhật đầy đủ thông tin về quản lý và hoạt động trong lĩnh vực 

của mình, kịp thời xử lý và cung cấp thông tin cho Hội đồng CDS 

làm việc có kết quả. 

7. Đơn vị tư vấn lập CDS phải đủ năng lực, đủ kinh phí hoạt động. 

8. Cơ chế dân chủ phải được thể chế hóa trước hoặc trong tiến 

trình CDS. 

9. Điều kiện về pháp lý và tài chính.  

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

0.25 

0.25 

Các chủ thể thực hành CDS: 

- Người đứng đầu:  

 + là người chịu trách nhiệm chính về việc thực hành đề án CDS. 

- Hội đồng CDS: 

 + là hội đồng được thành lập để thực hành CDS gồm những người 

(thành phần) tham gia thực hành CDS. 

- Cộng đồng CDS:  

 + là tất cả các tổ chức và những người tham gia tiến trình thực 

hành CDS. 

- Tư vấn CDS: 

 + là đơn vị làm đầu mối thực hành CDS, thực hiện các công việc 

có tính chuyên môn trong tiến trình CDS theo hợp đồng. 

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trong tiến trình 

CDS. 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

Chủ thể quan trọng nhất là "Người đứng đầu". 0.5 

Tổng điểm câu 2 5.00 đ 

 


