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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: 07/6/2019 
                                 Môn: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & STVB 

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

Câu  Nội dung Điểm 

1 
(4,0 điểm) 

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 điểm) 

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. 

0,75 

 Hợp đồng kinh tế Hợp đồng dân sự  

Mục đích Để thực hiện sản xuất, 
kinh doanh 

Để đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng 0,75 

Chủ thể Là các doanh nghiệp Chủ yếu là cá nhân 0,75 

Hình thức Bằng văn bản Không nhất thiết bằng văn 
bản 0,75 

3 
(3,0 điểm) 

        Thuyết trình là hoạt động trình bày và thuyết phục người nghe chấp 
nhận một quan điểm, một nhận định, một lĩnh vực, một vấn đề… theo ý 
muốn của người thuyết trình 

0,5 

       Cụ thể, rõ ràng: Phải được xác định rõ về vấn đề cần trình bày và 
đối tượng nào được nghe.  

0,5 
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Câu  Nội dung Điểm 

      Có thể lượng hoá hoặc kiểm tra được: có thể sử dụng các quy ước để 
chỉ dẫn cụ thể nếu có thể trực quan được (cân, đo, đếm…) 

0,5 

      Có thể đạt được: thể hiện tính hợp lý của vấn đề cho người nghe 0,5 

      Hướng đến kết quả: tính hiệu quả của vấn đề 0,5 

      Thời gian thực hiện: khi nào thuyết trình, vào buổi nào? ở đâu?... 0,5 
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