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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                      Môn:  NGUYÊN LÝ CBCN MAC-LÊNIN 2 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu Nôị dung Điểm 

Câu 1 
(4,0 đ) 

Ba nguyên tắc cơ bản: 
- Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng: Tất cả các dân tộc, dù đông hay ít 
người, có trình độ phát triển cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ 
như nhau, không có đặc quyền, đặc lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn 
ngữ cho bất cứ dân tộc nào. 

 
 

1,50 

- Các dân tộc được quyền tự quyết: Quyền dân tộc tự quyết là quyền làm 
chủ của mỗi dân tộc, quyền tự quyết định con đường phát triển kinh tế, 
chính trị - xã hội của dân tộc mình. Quyền dân tộc tự quyết bao gồm 
quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập và quyền 
tự nguyện liên hiệp lại với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng. 

 
 

1,25 

- Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc: Đây là tư tưởng, nội dung cơ bản 
trong cương lĩnh dân tộc của Lênin. Tư tưởng này là sự thể hiện bản chất 
quốc tế của giai cấp công nhân, phong trào công nhân và phản ánh tính 
thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. 

 
1,25 

Tổng điểm câu 1 4,0 

Câu 2 
(3,0 đ) 

    Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư được tạo ra do kéo dài ngày 
lao động trong khi thời gian lao động tất yếu không thay đổi. 1,00 
    Giả sử ngày lao động 8 h trong đó 4h thời gian lao động tất yếu, 4h thời 
gian lao động thặng dư. 
Biểu diễn bằng sơ đồ sau:                                                        
                              4h                             4h 
  
   Thời gian lao động tất yếu      Thời gian lao động thặng dư 
  
Tỷ suất giá trị thặng dư:  m’ =   . 100% = 100% 

 
1,00 

    Giả sử ngày lao động kéo dài thêm 2 h nữa, thời gian lao động tất yếu 
không đổi 4h, thời gian lao động thặng dư tăng lên 6h:                                     
                          4h                                       6h 
 
Thời gian lao động tất yếu        Thời gian lao động thặng dư   
 
     Tỷ suất giá trị thặng dư:  m’ =  .100% = 150% 

1,00 

Tổng điểm câu 2 3,0 

Câu 4 
(3,0 đ) 

- Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ tri thức mới trở thành nội 
dung cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Trí tuệ khoa học và cách 
mạng là yếu tố quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

 
1,50 

- Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lao động có chất lượng và bồi dưỡng 
nhân tài, hình thành và phát triển đội ngũ tri thức xã hội chủ nghĩa vừa là 
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Câu Nôị dung Điểm 
nhu cầu cấp bách, vừa là nhu cầu lâu dài của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội.   1,50 

Tổng điểm câu 3 3,0 
 


