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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 19/08/2020 

                          Môn: QUY HOẠCH BẢO TỒN DI SẢN ĐÔ THỊ 

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

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Anh/chị hãy phân biệt di sản vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? 

Cho ví dụ minh hoạ về di sản vật thể và di sản văn hoá phi vật thể? 

Phân tích sự giống và khác nhau của các di sản được nêu trong ví 

dụ? 

4,0 

1 

Phân biệt được di sản vật thể và di sản văn hoá phi vật thể. 
- Giống nhau: đều là những giá trị, sự sáng tạo của con người 

được truyền từ đời này qua đời khác, được cộng đồng công 

nhận. 
0,5 

- Khác nhau:   

Di sản vật thể 

o Giá trị hữu hình. 

o Bị tác động bởi nhiều 

yếu tố chủ quan và khách quan, 

đặc biệt là thời gian. 

o Rất nhiều phương pháp 

và quan niệm về bảo tồn khác 

nhau được đề xuất. 

Di sản văn hoá phi vật thể 

o Giá trị tinh thần, vô hình. 

o Bị tác động bởi ý thức con 

người, điều kiện kinh tế - chính trị - 

xã hội. 

o Thích ứng, tiến hoá theo 

điều kiện xã hội. 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

Cho ví dụ minh hoạ phù hợp với nội dung câu hỏi. 
- Ví dụ phù hợp về di sản vật thể. 0,5 

- Ví dụ phù hợp về di sản văn hoá phi vật thể. 0,5 

3 
- Phân tích được sự giống và khác nhau của 2 ví dụ đã nêu. 

1,0 
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Câu Nội dung Điểm 

2 

Theo anh/chị, sự phát triển đô thị tác động như thế nào đến quy 

hoạch bảo tồn di sản đô thị và ngược lại? Hãy phân tích sự tác 

động đó đối với đô thị cổ Hội An? 

6,0 

1 

Trình bày được tác động của sự phát triển đô thị đến quy hoạch bảo tồn di sản 
đô thị (tích cực và tiêu cực). 

- Tác động tích cực: tạo nguồn kinh phí cho bảo tồn; mở ra 

nhiều cơ hội để phát triển khoa học, kỹ thuật bảo tồn; tiếp cận 

các nguồn hỗ trợ về bảo tồn dễ dàng hơn;… 
0,75 

- Tác động tiêu cực: sự lớn lên của đô thị dễ làm ảnh hưởng 

đến di sản (di sản, cảnh quan,…); sự phá hoại di sản của con 

người;… 
0,75 

2 

Trình bày được sự tác động của quy hoạch bảo tồn di sản đô thị đến sự phát 
triển đô thị (tích cực và tiêu cực). 

- Tác động tích cực: tạo bản sắc, nét riêng cho đô thị; góp phần 

vào việc phát triển đô thị một cách nhân văn, bền vững; góp 

phần gìn giữ lịch sử, tinh hoa văn hoá của đô thị; mở ra các 

cơ hội thu hút đầu tư;… 

0,75 

- Tác động tiêu cực: cần nguồn kinh phí lớn; có thể mâu thuẫn 

với hướng phát triển mới của đô thị; có thể ảnh hưởng đến sự 

phát triển về quỹ đất của đô thị;… 
0,75 

3 

Phân tích được sự tác động của sự phát triển đô thị đến quy hoạch bảo tồn di 
sản đô thị (tích cực và tiêu cực) đối với đô thị cổ Hội An. 

- Tác động tích cực 
0,75 

- Tác động tiêu cực 
0,75 

4 

Phân tích được sự tác động của quy hoạch bảo tồn di sản đô thị đến sự phát 
triển đô thị (tích cực và tiêu cực) đối với đô thị cổ Hội An. 

- Tác động tích cực 0,75 

- Tác động tiêu cực 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


