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            BỘ XÂY DỰNG                                       ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY             ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BÂC̣ CAO ĐẲNG 
                                                                               Môn: ĐLCM CỦA ĐẢNG CSVN ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                             (Đáp án - Thang điểm gồm 2/2 trang) 

 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Kháng chiến toàn diện: Đánh địch về mọi mặt: chính trị, quân sự, kinh tế, 
văn hóa, ngoại giao. Trong đó: 0,25 
-  Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dựng Đảng, 

chính quyền, các đoàn thể nhân dân; đoàn kết với Miên, Lào và các dân 
tộc yêu chuộng tự do, hòa bình.  

0,75 

-  Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 
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.  0,75 

-  Về kinh tế: tiêu thổ kháng chiến, xây dựng kinh tế tự cung, tự túc, tập 
trung phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công 
nghiệp quốc phòng.   

0,75 

-  Về văn hóa: xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa 
dân chủ mới theo 3 nguyên tắc: dân tộc, khoa học, đại chúng.  0,75 

-  Về ngoại giao: thực hiện thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực.   0,75 
Tổng điểm câu 1 4,0 đ 

2 

- Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến; làm cho 
nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức 
quân đội công nông.   

1,00 

- Về kinh tế: thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn 
(như công nghiệp, vận tải, ngân hàng, …) của tư bản đế quốc chủ nghĩa 
Pháp để giao cho Chính phủ công nông binh quản lý; tịch thu toàn bộ 
ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày 
nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông 
nghiệp; thi hành ngày làm 8 giờ.  

1,00 

- Về văn hóa – xã hội: dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình 
quyền,… phổ thông giáo dục theo công nông hóa.  1,00 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 
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3 

- 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 ngoại, hội 
nhập quốc tế.  

1,50 

- 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”, 
“nhân quyền” chống phá chế độ chính trị và sự ổn định, phát triển của 
nước ta. 

1,50 

Tổng điểm câu 3 3,0 đ 
 
 
   

 


