BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn:QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VỚI SỰ THAM GIA CĐ
(Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang)

Câu

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM

Nội dung

STT

1

Điểm
2,0đ

Người dân có quyền tham gia vào việc ra quyết định vì kết quả
của các quyết định trong cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của
họ.
Sự tham gia của cộng đồng làm tăng sứcmạnh của người dân bởi

0,5

0,5

vì khi làm việc cùng nhau sẽ tăng tính tự tin và khả năng của họ để
giải quyết các vấn đề khó khăn trong cộng đồng.
Sự tham gia của cộng đồng đảm bảo thu được những kết quả của

0,5

dự án tốt hơn vì chính người dân biết rõ nhất họ cần gì, những gì họ
đủ khả năng và họ có thể dùng các nguồn lực của riêng họ trong
các hoạt động của cộng đồng.
Sự tham gia của cộng đồng thể hiện cam kết của người dân với dự

0,5

án, vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án và đạt
được hiệu quả của dự án.
4,0đ

2
1

Cơ cấu cộng đồng đô thị Việt Nam có 8 cơ cấu
Cơ cấu nhân khẩu (dân số) – xã hội

0,25

Cơ cấu nghề nghiệp

0,25

Cơ cấu quản lý hành chính, quyền lực

0,25

Tổ chức xã hội và các đoàn thể xã hội, các nhóm hội tự nguyện

0,25

Cơ cấu mức sống (sự phân tầng xã hội)

0,25

Cơ cấu văn hóa – lối sống

0,25

Cơ cấu quần cư

0,25

Cơ cấu cộng đồng đô thị Việt Nam trong những cách tiếp cận
mới
2

2,0

Cơ cấu quản lý hành chính, quyền lực
Cộng đồng đô thị Việt Nam có cấu trúc quản lý hành chính chính
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0,25
1,0
0,5

Câu

STT

Nội dung

Điểm

thức với sự phân cấp quyền lực và trách nhiệm quản lý được pháp
luật quy định

3

Tồn tại song song những người có quyền lực thực sự và những
người được gán quyền lực hoặc những người có quyền lực ngầm

0,25

Nhận diện một cộng đồng về mặt cấu trúc quyền lực không đơn
giản chỉ nhìn vào cái chính thức, chính thống mà còn phải nhìn thấy
cái tiềm ẩn.

0,25

Cơ cấu tổ chức xã hội và các đoàn thể xã hội, các nhóm hội tự 1,0
nguyện
Ngoài hệ thống chính quyền các cấp, trong các cộng đồng đô thị
còn có một hệ thống các tổ chức và đoàn thể xã hội như: Mặt trận
Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, các
nhóm tự nguyện,…

0,5

Trong các lĩnh vực như nhà ở, cấp nước và vệ sinh môi trường đô
thị, các nhóm nhỏ được hình thành trên cơ sở tự nguyện và tự quản
ở cấp cộng đồng, đặc biệt là ở các cộng đồng nghèo.

0,25

Cho dù còn mới mẻ, tuy nhiên các tổ chức hình thức này cần được
chú ý đến khi làm việc với các cộng đồng đô thị ở nước ta

0,25
4,0đ

3
1

2

Vai trò của chính quyền đô thị: chỉ đạo – định hướng – tạo điều 1,75
kiện
0,25
Phê duyệt các định hướng phát triển không gian, kế hoạch sử
dụng đất, duyệt chủ trương đầu tư, duyệt dự án
Tạo các cơ sở pháp lý để thực thi dự án: quyết định giao đất, đền
bù giải phóng mặt bằng, cung cấp tài chính,...

0,25

Cung cấp cơ sở hạ tầng, phục vụ chung cho đô thị. Kiểm soát thực
thi dự án

0,25

Phổ biến tuyên truyền các văn bản pháp lý của Nha nước. Công
bố quy hoạch thông qua các phương tiện đại chúng, trung bày các
bản đồ quy hoạch trong các khu vực cộng đồng dân cư đô thị

0,25

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, xây dựng
tiêu chí cụ thể thống nhất trên toàn địa bàn đô thị

0,25

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm theo thẩm quyền

0,25

Tham mưu với chính quyền cấp trên những vấn đề mới nảy sinh
và phương hướng giải quyết trong công tác quản lý đô thị

0,25

Vai trò của chính quyền phường, tổ dân phố - cụm dân cư

1,25

Tổ chức thực hiện, vận động, giáo dục, thu hút sự tham gia của
cộng đồng

0,25

Thông báo đến từng hộ dân những văn bản quy định của Nhà

0,25
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Câu

STT

Nội dung

Điểm

nước thông qua các phương tiện thông tin và bản đồ tại trụ sở
UBND phường

3

Bàn bạc, thống nhất xây dựng chủ trương thi đua phong trào xây
dựng đô thị

0,25

Vận động sự tham gia của cộng đồng vào các phong trào, các buổi
thảo luận

0,25

Đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng các quy ước, quy chế đã ban
hành và thống nhất
Tổ chức các cuộc tham quan, trao đổi, phổ biến, học tập kinh
nghiệm,..của các khu vực tổ chức thành công

0,25

Vai trò của cộng đồng dâu cư đường phố

1,0

Nhận thức đúng đắn để chấp hành tốt quy định của Nhà nước,
các quy chế, văn bản của chính quyền,..

0,25

Chủ động, tích cực tìm hiểu nắm vững pháp luật, trong đó có các
văn bản về quản lý đô thị

0,25

Mỗi hộ dân và người dân nêu cao tinh thần tự nguyện, tự giác
thực hiện pháp luật, quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ, quyền lợi
của mỗi gia đình phải nằm trong quyền lợi của cộng đồng

0,25

Dám thẳng thắn đấu tranh, kịp thời báo cáo các hành vi sai trái,
có hại cho cộng đồng

0,25
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