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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/01/2023 

                               Môn: QLĐT VỚI SỰ THAM GIA C. ĐỒNG 

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

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 Khái niệm về cộng đồng 1,0 

Cộng đồng là tập hợp dân cư sinh sống trên cùng một lãnh thổ, có một 

ý thức, tình cảm và sự thống nhất trong một địa phương và một khả năng 

tham gia những hoạt động mang tính tập thể vì quyền lợi của địa phương 

đó 

0,5 

 Cộng đồng ngụ ý chỉ tất cả các thành viên của một hộ gia đình và tất cả 

các thành viên của xã hội 
0,5 

 

Sự chú ý về khái niệm về cộng đồng ngày càng được chú ý nhiều do: 1,0 

Sự chú ý về khái niệm về cộng đồng ngày càng được chú ý nhiều do: 

 Kinh thế thị trường đòi hỏi sự năng động, độc lập từ cơ sở hoặc 

mỗi cá nhân 

0,25 
 

 Xây dựng nhà nước pháp quyền cần phải đi kèm với phát triển một 

xã hội “xã hội công dân” 
0,25 

 

 Mức sống, dân trí được nâng cao thường đi kèm với dân chủ hóa 

đời sống xã hội 
0,25 

 

 Phi tập trung hóa trong quản lý kinh tế và xã hội đi kèm với trao 

quyền cho địa phương , kế hoạch từ dưới lên và phát triển dựa vào 

nhu cầu của cộng đồng 

0,25 
 

 Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2  Cơ cấu cộng đồng đô thị Việt Nam có 8 cơ cấu 2,0 

     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 
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     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 0,25 

Cơ cấu nhân khẩu (dân số) – xã hội 
1,0 

      Giới tính, độ tuổi, học vấn 
0,5 

Tình trạng hộ nhân, hộ gia đình, quy mô 
0,25 

Nguồn gốc cư trú: dân gốc hay dân nhập cư 
0,25 

Cơ cấu mức sống (sự phân tầng xã hội) 1,0 

Cộng đồng Việt Nam có sự phân tầng rõ nét trong cơ chế rõ ràng 0,25 

Sự phân hóa giàu – nghèo đã tạo ra các mức sống khác nhau trong 

dân cư mỗi cộng đồng 
0,25 

Khoảng cách giàu – nghèo ngày càng giãn rộng. Trong đó, nhóm 

người nghèo thuộc nhóm nhạy cảm, chịu thiệt thòi và có rất ít cơ hội. Vì 

thế, các chương trình phát triển cộng đồng chủ yếu tập trung vào nhóm 

người nghèo, phụ nữ và trẻ em. 

0,25 

Tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, kết hợp hài hòa lợi 

ích của tất cả nhóm xã hội đặc biệt như các đối tượng chính sách, người 

nghèo, người tàn tật, nhóm ngoài lề hay lệch chuẩn,… nhằm đảm bảo sự 

phát triển bền vững cho cộng đồng 

0,25 

 Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3 Những trở ngại trong các cơ quan 1,5 

Sự tách rời giữa người ra quyết dịnh và quá trình thực hiện 0,5 

Những nhà quản lý, các nhà chuyên môn có trình độ cũng có thể trở 

nên bị cô lập với cộng đồng 
0,5 

Các quyết định phê duyệt dự án của các cơ quan có thẩm quyền  

nhưng trở thành các mệnh lệnh có điều kiện khi đến cộng đồng địa 

phương 

 

0,5 

Những trở ngại trong cộng đồng 
1,5 

            Trở ngại lớn nhất là thiếu tổ chức 0,25 

Thiếu kỹ năng tổ chức trong cộng đồng 0,25 

Thiếu các phương tiện thông tin 0,25 
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Chủ nghĩa bè phái hoặc cạnh tranh quyền lợi 0,25 

Tham nhũng trong cộng đồng 0,25 

           Quy mô và mục tiêu tham gia của cộng đồng không tương xứng 0,25 

Những trở ngại trong xã hội 1,0 

Những mâu thuẩn vê chính trị, luật pháp và bệnh quan liêu có ảnh 

hưởng rất lớn đến sự phát triển của các quy hoạch có sự tham gia 

của cộng đồng 

0,25 

Chưa xác định rõ những hạn chế ẩn sinh trong cơ cấu cơ bản của 

xã hội 
0,25 

Chưa có sự tổ chức chặt chẽ giữa sức mạnh cộng đồng đối với lãnh 

đạo chính quyền 
0,25 

Những văn bản pháp luật và phương thức triển khai thực hiện tạo 

nên sự đối lập và những khó khăn trong quá trình tham gia của 

cộng đồng 

0,25 

 Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 


