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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: 03/6/2019 

                                           Môn: NLCB của MAC LE NIN 2 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Anh (chị) hãy trình bày những nguyên tắc giải quyết vấn đề tôn giáo 

trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
4,00đ  

- Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã 

hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới 

1,00 

- Khi tín ngưỡng, tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân 

dân thì nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín 

ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân.  

 

0,75 

- Thực hiện đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có 

tôn giáo. Nghiêm cấm mọi hành vi chia rẽ cộng đồng vì lý do tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

 

0,75 

- Phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo. Mặt tư 

tưởng thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo, mặt chính trị là sự lợi dụng tôn 

giáo của những phần tử phản động nhằm chống lại sự nghiệp cách mạng, sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

 

 

0,75 

- Phải có quan điểm lịch sử - cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo. 0,75 

2 

Sức lao động là gì ? Anh (chị) hãy trình bày điều kiện để biến sức lao 

động thành hàng hóa. 

3,00đ 

- 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 khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa. 3,00đ 

Theo nghĩa hẹp: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách mạng chính 

trị, được kết thúc bằng việc giai cấp công nhân cùng với nhân dân lao động 

giành được chính quyền, thiết lập được nhà nước chuyên chính vô sản - nhà 

nước của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động. 

 

 

1,50 

 Theo nghĩa rộng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm cả hai thời kỳ: cách 

mạng về chính trị với nội dung chính là thiết lập nhà nước chuyên chính vô 

sản và tiếp theo là thời kỳ giai cấp công nhân và nhân dân lao động sử dụng 

nhà nước của mình để cải tạo xã hội cũ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội… xây dựng xã hội mới về mọi mặt nhằm thực hiện thắng lợi chủ 

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

 

 

1,50 

 


