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Điểm

Anh (chị) hãy trình bày nội dung “kháng chiến toàn diện” trong 4,00
đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế
độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
Kháng chiến toàn diện: Đánh địch về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, 0,25
văn hóa, ngoại giao. Trong đó:
- Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng, 0,75
chính quyền, các đoàn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào và các dân
tộc yêu chuộng tự do, hòa bình.
- Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 0,75
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nhân dân, tiêu diệt địch, giải phóng nhân dân và đất đai, thực hiện du
kích chiến tiến lên vận động chiến, đánh chính quy.
- Về kinh tế: tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung, tự túc, tập 0,75
trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công
nghiệp quốc phòng.
- Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa 0,75
dân chủ mới theo 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng.
- Về ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực.

0,75

Anh (chị) hãy trình bày: Cơ hội và thách thức trong đường lối đối 3,00
ngoại, hội nhập quốc tế theo quan điểm của Đảng ở Việt Nam hiện
nay.
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- Về cơ hội: xu thế hòa bình, hợp tác phát triển và xu thế toàn cầu hóa
kinh tế tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác,
phát triển kinh tế; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã nâng cao thế và
lực của nước ta trên trường quốc tế, tạo tiền đề mới cho quan hệ đối
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1,50

ngoại, hội nhập quốc tế.
- Về thách thức: những vấn đề toàn cầu như phân hóa giàu nghèo, dịch
bệnh, tội phạm xuyên quốc gia,… gây tác động bất lợi đối với nước ta;
sức ép cạnh tranh; các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, 1,50
“nhân quyền” chống phá chế độ chính trị và sự ổn định, phát triển của
nước ta.
Anh (chị) hãy trình bày: Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị của 3,00
Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
- Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính
trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính 0,75
trị.
- Hai là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị
không phải hạ thấp hay thay đổi bản chất của nó, mà là nhằm tăng cường
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vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy 0,75
quyền làm chủ của nhân dân.
- Ba là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế thừa,
có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp.

0,75

- Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống
chính trị với nhau và với xã hội, tạo sự vận động cùng chiều của cả hệ 0,75
thống để thúc đẩy xã hội phát triển.
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