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              BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 16/01/2019 
                                                                    Môn: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & STVB 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 
1   4,0 đ 

 

Văn bản pháp quy là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền soạn thảo, thông qua và ban hành theo 
những thủ tục luật định. 

0,5 

Quyết định riêng( quyết định cá biệt). 
Điều động, chuyển công tác, nâng, hạ bậc lương, nâng hạ ngạch, 

tặng thưởng các danh hiệu cá nhân… 

0,5 

       Quyết định được soạn thảo theo thể “ điều khoản”.gồm 2 phần. 
Phần 1: Những cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn để ban hành văn bản. 

0,5 

Viện dẫn văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của 
cơ quan, tổ chức. 

0,5 

Viện dẫn văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định những vấn 
đề liên quan đến nội dung quyết định. 

0,5 

          Theo đề nghị của cơ quan nào. 0,5 
Phần 2: Nội dung 
 Thông thường điều 1 là nội dung chính của quyết định, các điều 
tiếp theo là một nội dung hoặc tác động đến một đối tượng khác nhau. 

0,5 

          Điều khoản thi hành, quy định rõ thời gian và đối tượng thi hành 0,5 
2   3,0 đ 

 

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch 
giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng 
hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng KHKT, CN và các thỏa thuận khác có 
mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của 
mỗi bên. 
 Hợp đồng kinh tế Hợp đồng dân sự 
Mục đích Để thực hiện sản xuất, 

kinh doanh 
Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

Chủ thể Là các doanh nghiệp Chủ yếu là cá nhân 
Hình thức Bằng văn bản Không nhất thiết bằng văn bản  

 

0,75 

 

 

 
0,75 

 

0,75 
0,75 

3   3,0 đ 

 

     Âm lượng: Giọng nói cần phải rõ ràng, đủ nghe. Giọng nói dù to hay 
nhỏ đều phải có sinh lực, có khí lực mới có sức thuyết phục.  

0,5 

    Phát âm:  Âm vực phải chuẩn, tròn vành rõ chữ, không méo tiếng hay 
nuốt chữ, không nhầm lẫn giữa các âm. 

0,5 
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Câu Ý Nội dung Điểm 
    Độ cao: Giọng nói phải có lúc cao, lúc thấp, lúc đẩy, lúc kéo. 0,5 
     Chất lượng: Muốn nói to, rõ, âm mạnh mẽ, tiếng phải được phát ra từ 
giữa khoang miệng. 

0,25 

    Tốc độ: Trong khi nói, tốc độ nói hoàn toàn phụ thuộc vào người nghe. 
Với đối tượng cao tuổi cần nói chậm, nhẹ nhàng nhưng thuyết trình trước 
hội trường toàn thanh niên cần hào hùng, hoành tráng  mới thuyết phục vì 
vậy khi thuyết trình phải luôn quan sát và đo được phản ứng của người 
nghe với cách trình bày của ta để điều chỉnh cho phù hợp. Quan trọng nhất 
của người thuyết trình là phải phù hợp với nội dung, hoàn cảnh và đối 
tượng.  

0,5 

       Điểm dừng: Nhưng với văn nói, cùng một câu nhưng cách nói khác 
nhau dẫn đến cách hiểu khác nhau 

0,25 

      Điểm nhấn: Có hai loại nhấn mạnh. Loại thứ nhất là trường độ nghĩa 
là kéo dài âm lượng ra. Loại thứ hai là cường độ nghĩa là tập trung vào 
một từ ngữ nào đó một cách mạnh mẽ dứt khoát.  

0,25 

      Phần nhịp: có những khi phải dừng lại một nhịp, có những khi phải 
dồn dập, lại có lúc nhịp nhàng chậm rãi.  

0,25 
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