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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

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

        Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 07/12/2019 

                                       Môn: NLCB CỦA MAC LENIN 2 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
1 Anh (chị) hãy trình bày những tác động của quy luật giá trị. 4,00 

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.  
    + Điều tiết sản xuất: phân phối tư liệu sản xuất và sức lao động vào 
các ngành, vùng khác nhau. 
     + Điều tiết lưu thông: phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá cả 
thấp đến nơi có giá cả cao. 
    + Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên xuống 
của giá cả. 

 
 
 

1,50 

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao 
động, hạ giá thành sản phẩm. 
     Người sản xuất nào có: hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao 
động xã hội cần thiết sẽ trở nên giàu muốn vậy phải cải tiến kỹ thuật, 
cải tiến tổ chức, quản lý sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã 
hội phát triển. 

 
 

1,25 
 
 
 

- Phân hoá những người sản xuất hàng hoá thành  
người giàu, người nghèo.  
    + Người nào có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội thu được nhiều 
lãi trở lên giàu có. 
    + Người nào có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ rơi vào tình 
trạng thua lỗ trở lên nghèo khó. 
 

1,25 

2 Sức lao động là gì ? Anh (chị) hãy trình bày điều kiện để biến sức 
lao động thành hàng hóa. 

3,00 

- Khái niệm: Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) 
tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. 

 
1,00 

- Sức lao động trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện:   

+ Người lao động là người tự do, có khả năng chi phối sức lao động. 1,00 

+ Người lao động không có tư liệu sản xuất cần thiết để kết hợp với sức 
lao động của mình. 

 
1,00 

3 Anh (chị) hãy trình bày nội dung “Cần phải nâng cao trình độ dân 
trí, hình thành đội ngũ trí thức của xã hội mới” trong nội dung cơ 
bản của quá trình xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 

 
3,00 
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- Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức mới trở thành 
nội dung cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Trí tuệ khoa học và 
cách mạng là yếu tố quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

 
 
1,50 

- Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lao động có chất lượng và bồi dưỡng 
nhân tài, hình thành và phát triển đội ngũ tri thức xã hội chủ nghĩa vừa 
là nhu cầu cấp bách, vừa là nhu cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.   

 
 
1,50 

 


