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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: 20/08/2020 

                           Môn: QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Nội dung Điểm 

1 

Bản chất của quá trình toàn cầu hóa 1.5 

- Là quá trình tăng lên mạnh mẽ: 

 + Những mối liên hệ; 

 + Những tác động ảnh hưởng lẫn nhau; 

 Của: 

 + Các khu vực trên thế giới; 

 + Các quốc gia trên thế giới; 

 + Các dân tộc trên thế giới. 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

Thời cơ và thách thức của toàn cầu hóa với Việt Nam 3.5 

Thời cơ: 

+ Hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực; 

+ Vốn đầu tư từ nước ngoài; 

+ Tiếp thu các thành tựu, tiến bộ KH-KT. 

Thách thức: 

+ Áp lực lớn trong cạnh tranh về kinh tế đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ 

cao; 

+ Giữ gìn bản sắc dân tộc, hòa nhập mà không hòa tan; 

+ Bảo vệ môi trường; 

+ Bảo vệ an ninh quốc gia. 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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Câu 2 Nội dung Điểm 

Các chủ đề của CDS 1.75 

1 

+ Sinh kế: Bất cứ một CDS nào cũng phải nhắm tới vấn đề sinh kế mà 

trọng tâm là việc tạo việc làm và gia tăng mức thu nhập cho người 

dân. 

+ Chất lượng môi trường: CDS hướng tới nhìn nhận mối liên quan 

giữa môi trường và tiềm lực theo 2 cách:  

1- Chiến lược nói chung được thể hiện bởi mối quan hệ giữa kinh tế 

và môi trường xung quanh. 

2- Đối tượng của chương trình cơ sở hạ tầng có tính đến không gian 

đô thị truyền thống. 

+ Định hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng: Việc sử dụng 

đất và lập sơ đồ quy hoạch đất đai phát triển không gian chính là mấu 

chốt, là mắt xích kích thích sự phát triển đô thị. 

+ Chính sách tài chính: Cần phải quan tâm quản lý nguồn lực tài 

chính địa phương vì đó là điều kiện cốt yếu để thực thi quy trinh CDS. 

+ Quản lý nhà nước: Điều kiện quan trọng trong quy trình CDS là 

việc thay đổi vai trò của chính quyền đô thị về phân công và phân cấp 

quản lý. 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

So sánh giữa QH chiến lược và CDS 3.25 

2 

Nội dung so 

sánh 

Quy hoạch chiến lược Chiến lược phát triển  

Đối tượng Toàn đô thị Một phần, một chủ đề của 

đô thị hoặc một đô thị nhỏ 

0.25 

Mục tiêu áp 

dụng 

Để quản lý phát triển toàn 

đô thị 

Để quản lý phát triển một 

phần hay giải quyết một 

vấn đề của đô thị 

0.25 

Nội dung 1. Tôn chỉ và tầm nhìn 

trong thời kỳ quy hoạch 

2. Các chiến lược phát 

triển cho toàn đô thị và cho 

các lĩnh vực, các chủ đề 

1. Tôn chỉ và tầm 

nhìn trong thời kỳ 

thích hợp 

2. Các chiến lược 

hay giải pháp cho các 

0.25 

 

0.25 
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3. Quy hoạch cơ cấu tổ 

chức không gian phát triển 

đô thị 

4. Các chương trình hành 

động và các dự án theo thứ 

tự ưu tiên 

5. Kế hoạch thực hiện 

trong từng giai đoạn 

6. Chiến lược quản lý phát 

triển, các tiêu chí và 

phương pháp đánh giá kết 

quả 

7. Kế hoạch tổ chức thực 

hiện, cập nhật thông tin và 

điều chỉnh 

chủ đề hoặc một 

phần đô thị 

3. Rà soát điều kiện 

quy hoạch 

 

4. Các chương trình 

hành động để thực 

hiện các quy hoạch 

và chiến lược đã có 

5. Các dự án ưu tiên 

 

6. Kế hoạch thực 

hiện cụ thể, các 

chuẩn đánh giá và 

điều chỉnh 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

Đặc điểm 

và phương 

pháp 

- Nhiều thành phần tham 

dự 

- Người đứng đầu đô thị 

trực tiếp chỉ đạo 

- Nhiều thành phần tham 

dự 

- Người đứng đầu đô thị 

trực tiếp tham gia 

0.25 

 

0.25 

Quy mô Lớn, phức tạp Nhỏ, đơn giản hơn 0.25 

Sản phẩm Đồ án quy hoạch gồm báo 

cáo thuyết minh, bản vẽ 

quy hoạch cấu trúc đô thị 

Đề án chiến lược phát 

triển tùy nội dung có yêu 

cầu bản đồ quy hoạch 

khác nhau 

0.25 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


