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HƯỚNG DẪN  

Về việc ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị 

(Theo giáo trình của Tổng cục dạy nghề) 
 

A. Hệ Trung cấp nghề.  

- Chọn 1 trong 2 đề, mỗi đề 1 câu, mỗi câu 10 điểm 

- Thời gian: 60 phút 

 

Câu 1: Các tiền đề hình thành học thuyết Mac. 

GỢI Ý: 

a- Tiền đề Kinh tế - xã hội.  

b- Tiền đề Lý luận và Khoa học.  

c- Vai trò nhân tố chủ quan.  

 

Câu 2: Nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

GỢI Ý: 

a- Hoàn cảnh lịch sử. 

b- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc Việt Nam. 

c- Kế thừa, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây. 

d- Chủ nghĩa Mác Lê Nin là nguồn gốc lý luận.  

e- Phẩm chất và năng lực cá nhân Hồ Chí Minh.  

 

Câu 3: Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.  

GỢI Ý: 

a- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng. 

b- Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách 

mạng. 

c- Đạo đức cách mạng là phải hết lòng thương yêu con người. 

d- Cốt lõi của đạo đức cách mạng.  
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e- Đạo đức cách mạng là có tinh thần quốc tế trong sáng.  

f- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức Cách mạng. 

g- Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp rèn luyện đạo đức.  

h- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

 

Câu 4: Trình bày những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Nêu những đặc 

điểm và điều kiện để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 

chủ nghĩa. 

GỢI Ý: 

a. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội: (Nêu 4 đặc trưng cơ bản)  

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH là nền sản xuất công nghiệp hiện đại. 

  - Có quan hệ SX tiến bộ trên cơ sở xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ 

công hữu về những TLSX. Thực hiện nguyên tắc  phân phối theo lao động – nguyên tắc 

phân phối cơ bản nhất. 

  - Có nền văn hóa và tư tưởng tiến bộ dựa trên lối sống bình đẳng, dân chủ và chủ 

nghĩa tập thể, tạo những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện. 

   - Các dân tộc trên thế giới đoàn kết, hữu nghị và bình đẳng, cùng đi lên CNXH. 

b. Đặc điểm và điều kiện để quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 

triển tư bản chủ nghĩa.  

  -  Nêu được các đặc điểm: 

   + Nhà nước của thời kỳ ấy là nhà nước của GCVS. 

   + Đất nước kém phát triển  

 -  Liên hệ thực tiễn trên thế giới sau CM tháng 10 Nga 

 -  Nêu được các Điều kiện: 

  + Các điều kiện chủ quan:  

    - Đảng CS phải lấy chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng, phải giành và giữ vững 

sự lãnh đạo; có chính quyền XHCN trong tay mình. 

    - Có liên minh GCCN, nông dân và trí thức. 

    - Có nhà nước XHCN được thiết lập, củng cố và ngày càng hoàn thiện, quyết 

tâm đưa đất nước quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN. 
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   + Các điều kiện khách quan:  Phải có  một nước  giành thắng lợi trong cách mạng 

vô sản, tiến lên xây dựng CNXH. Công cuộc xây dựng CNXH ở nước này là tấm gương 

tạo điều kiện để giúp đỡ các nước lạc hậu tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển 

TBCN. 

 - Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 

 

Câu 5: Mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng  CNXH ở Việt 

Nam trong thời kỳ quá độ. 

GỢI Ý: 

a. Nêu được Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta 

Cương lĩnh năm 1991 do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6-1991) Với 6 đặc 

trưng và 7 phương hướng cơ bản. 

b. Nêu 8 đặc trưng cơ bản với các phương hướng cơ bản và phương hướng tổng quát 

của năm 2006 – 2010do Đại hội ĐB lần thứ X của Đảng  (4-2006) xác định. 

 

Câu 6:  Chủ trương và chính sách phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta. 

GỢI Ý: 

a. Nêu được các chủ trương về phát triển các thành phần kinh tế: 

-   Xác định mô hình kinh tế ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa.  

- Trên cơ sở ba chế độ sở hữu hình thành nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần 

kinh tế. Các thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh. 

- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 

- Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền KT. 

- Xoá bỏ sự phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu. 

- Thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp.  

b.  Trình bày được nội dung các chính sách  phát triển các thành phần kinh tế: 

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

-  Tiếp đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể. 

- Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp. 
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- Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài. 

 

Câu 7: Nêu các điều kiêṇ và giải pháp phát triển kinh tế thi ̣ trường ở nước ta. 

GỢI Ý: 

1. Điều kiêṇ để phát triển kinh tế thi ̣trường ở nước ta: 

a. Thuâṇ lơị : 

-  Chúng ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiêṇ đaị hoá đất nước, có cơ sở 

vâṭ chất kỹ thuâṭ đa ̃đươc̣ xây dưṇg từ trước đến nay nhất là trong hơn 20 năm đổi 

mới. 

-  Chế đô ̣chính tri ̣ ổn điṇh , kinh tế tăng trưởng khá , cơ bản ổn điṇh , an ninh chính tri ̣ 

đươc̣ giữ vững. 

-  Vị trí địa  lý – chính trị nước ta rất quan trọng , nhân lưc̣ khá dồi dào , tài nguyên đa 

dạng. 

-  Có khả năng tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ , kinh tế của các nước tiên 

tiến trên thế giới. 

b. Khó khăn: 

-  Xuất phát từ nước nông nghiêp̣ lac̣ hâụ, kém phát triển.  

-  Lao đôṇg thủ công là chủ yếu . Lao đôṇg qua đào taọ nghề còn ít. Đời sống nhân dân 

còn khó khăn. 

-  Năng lưc̣ caṇh tranh còn thấp. Năng suất lao đôṇg chưa cao. 

-  Thưc̣ hiêṇ phát triển kinh tế với thưc̣ hiêṇ công bằng xa ̃hôị còn haṇ chế . 

 2. Giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở nước ta: 

 Tiếp tuc̣ hoàn thiêṇ kinh tế thi ̣trường điṇh hướng XHCN bằng cách: 

 + Thứ 1: Nắm vững điṇh hướng XHCN trong nền kinh tế thi ̣ trường: 

 - KTTT phải nhằm muc̣ tiêu “dân giàu , nước maṇh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

 - Phát triển nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế , trong 

đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đaọ , cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 

nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân . 

 - Thưc̣ hiêṇ tiến bô ̣và công bằng xa ̃hôị ngay  trong từng bước, từng chính sách phát 

triển. 
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 - Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá , giáo dục , y tế … vì muc̣ tiêu 

phát triển con người. 

 - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân , bảo đảm vai trò quản lý và điều tiết nền 

kinh tế của Nhà nước dưới sư ̣lañh đaọ của Đảng. 

 + Thứ 2: Nhà nước phải nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế bằng pháp 

luâṭ, có chiến lược , quy hoac̣h , kế hoac̣h , cơ chế chính sách và taọ môi trường pháp  lý 

thuâṇ lơị thúc đẩy phát triển kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô. 

 + Thứ 3: Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường 

cơ bản theo cơ chế caṇh tranh lành maṇh . 

 + Thứ 4: Phát triển mạnh cá c thành phần kinh tế , các loại hình tổ chức sản xuất 

kinh doanh. 

* LƯU Ý:  

 Những ý chính cơ bản troṇg tâm phải đầy đủ , sau đó sinh viên mới phân tích và dâñ 

chứng thêm . Nếu chỉ nêu đủ ý troṇg tâm không phân tích thì sinh viên có thể đaṭ ½ số 

điểm tuỳ cấu trúc, tính lôgích của vấn đề trong bài làm của sinh viên. 

 

Câu 8: Trình bày mục tiêu và quan điểm của Đảng và nhà nước ta đối với sự nghiệp 

công nghiêp̣ hoá, hiêṇ đaị hoá đất nước. 

GỢI Ý: 

1. Mục tiêu: 

-  Mục tiêu lâu dài của CNH-HĐH là xây dựng đất nước ta thành một nước công 

nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất 

tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, đời sống vật chất và tinh thần 

cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân 

chủ, văn minh. 

-  Mục tiêu trung hạn là ra sức phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

2. Quan điểm: 

 Toàn bộ công cuộc CNH-HĐH đất nước trong thời kỳ mới được tiến hành theo 

những quan điểm chỉ đạo sau: 



 
 
 
 
 

Right Choice, Bright Future 

6 

 

Một là: Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, 

đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính đi 

đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài trên cơ sở xây dựng một nền kinh tế 

mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế 

nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả. 

Hai là: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mỗi thành phần 

kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. 

Ba là: Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển 

nhanh và bên vững. Động viên toàn dân cần kiệm xây dựng đất nước, không ngừng 

tăng tích lũy cho đầu tư phát triển. Tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống 

nhân dân, phát triển văn hóa giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ 

môi trường. 

Bốn là: Khoa học và công nghệ là động lực của CNH-HĐH. Kết hợp công nghệ 

truyền thống với công nghệ hiện đại, tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở những khâu 

quyết định. 

Năm là: Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án 

phát triển, lựa chọn dự án đầu tư và công nghệ. Đầu tư chiều sâu để khai thác tối đa 

năng lực sản xuất hiện có. Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ , công 

nghệ tiên tiến, tạo nhiều việc làm, thu hồi vốn nhanh; đồng thời, xây dựng một số 

công trình quy mô lớn thật cần thiết và có hiệu quả. Tạo ra những mũi nhọn trong 

từng bước phát triển. Tập trung thích đáng nguồn lực cho các lĩnh vực, các địa bàn 

trọng điểm; đồng thời, quan tâm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của mọi vùng trong 

nước; có chính sách hỗ trợ những vùng khó khăn, tạo điều kiện cho các vùng phát 

triển. 

Sáu là: Kết hợp chặt chẽ và toàn diện phát triển kinh tế với củng cố tăng cường nền 

quốc phòng – an ninh của đất nước. 

 Tiếp tục thực hiện những quan điểm chỉ đạo trên, Đại hội X của Đảng nhấn mạnh 

một số vấn đề sau: 
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Thứ nhất: Tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế 

của nước ta để rút ngắn quá trình CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN gắn 

với phát triển kinh tế tri thức. 

Thứ hai: Coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH-HĐH. Phát 

triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri 

thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức 

mới nhất của nhân loại. 

Thứ ba: Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát 

triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, trong từng dự án KT-XH. 

Thứ tư: Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. 

Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực 

có sức cạnh tranh cao. 

* LƯU Ý:  

 Những ý chính cơ bản trọng tâm phải đầy đủ , sau đó sinh viên mới phân tích và dâñ 

chứng thêm . Nếu chỉ nêu đủ ý troṇg tâm không phân tích thì sinh viên có thể đaṭ ½ số 

điểm tuỳ cấu trúc, tính lôgích của vấn đề trong bài làm của sinh viên. 

 

Câu 9: Quan điểm của Đảng về xây dưṇg và phát triển giai cấp công nhân Viêṭ 

Nam hiêṇ nay như thế nào?. 

 GỢI Ý: 

 Nghị quyết Đaị hôị X của Đảng nêu 5 quan điểm chỉ đạo trong xây dựng giai cấp 

công nhân thời gian tới. 

Một là, kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông 

qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam. 

 - Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên 

tiến; là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi 

đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

 - Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công 

nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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 - Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam là một điều kiện tiên quyết bảo 

đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Hai là, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết hữu cơ với xây dựng, phát 

huy sức mạnh của khối liên minh giai cấp và dân tộc, đoàn kết quốc tế. 

 - Xây dựng giai cấp công nhân gắn với phát huy sức mạnh của liên minh giai cấp 

công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

 - Xây dựng giai cấp công nhân gắn với phát huy sức mạnh của tất cả các giai cấp, 

các tầng lớp xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực chủ yếu của sự 

phát triển đất nước. 

 - Xây dựng giai cấp công nhân gắn với tăng cường quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc 

tế với giai cấp công nhân trên toàn thế giới. 

Ba là, chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

 - Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội và chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. 

 - Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa công nhân, người sử dụng lao động, Nhà nước và 

toàn xã hội. 

 - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, quan tâm giải 

quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân. 

Bốn là, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân, không ngừng trí 

thức hóa giai cấp công nhân là một nhiệm vụ chiến lược. 

 Thực hiện quan điểm này cần đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ công nhân trẻ có 

học vận, chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực và quốc tế, có 

lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành bộ phận nòng cốt của 

giai cấp công nhân. 

Năm là, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính 

trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự 

tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động. 
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 - Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định trong việc 

xây dựng giai cấp công nhân. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền 

với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

 - Công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong việc chăm lo xây dựng giai cấp 

công nhân. Xây dựng tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong giai cấp công nhân vững mạnh. 

LƯU Ý: Sinh viên nêu được mỗi quan điểm được trọn 2 điểm nếu trong quá trình nêu 

quan điểm có phân tích thêm.. 

 

Câu 10: Nêu vi ̣ trí và tính chất của tổ chức Công đoàn Viêṭ Nam. 

 GỢI Ý: 

 1. Vị trí của tổ chức Công đoàn Viêṭ Nam: 

  - Công đoàn là một thành viên trong hệ thống chính trị xã hội của nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam. 

  - Công đoàn là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội 

ngũ giai cấp công nhân và những người lao động. 

  - Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là sợi dây nối liền Đảng với quần 

chúng công nhân lao động. 

  - Công đoàn là người cộng tác đắc lực của Nhà nước chuyên chính vô sản. 

 2. Tính chất của tổ chức Công đoàn Việt Nam: 

  - Công đoàn Viêṭ Nam có tính giai cấp và tính quần chúng . 

  a. Tính chất giai cấp của CĐVN thể hiêṇ ở GCCN Viêṭ Nam là cơ sở xa ̃hôị để 

hình thành, tồn taị và phát triển tổ chức Công đoàn . CĐ đăṭ dưới sư ̣lañh đaọ của Đảng 

côṇg sản Viêṭ Nam, đôị tiên phong của GCCN, của nhân dân lao động và của dân tôc̣ Viêṭ 

Nam. Công đoàn hoaṭ đôṇg nhằm muc̣ tiêu chính tri ̣ của Đảng và hoàn thành sứ mêṇh 

lịch sử của GCCN . Tổ chức và hoaṭ đôṇg của Công đoàn theo nguyên tắc tâp̣ trung dân 

chủ. 

  b. Tính chất quần chúng của CĐVN thể hiêṇ ở chỗ CĐ kết nap̣ tất cả công nhân , 

viên chức và lao đôṇg vào tổ chức mình không phân biêṭ nghề nghiêp̣ , tín ngưỡng và 

thành phần kinh tế . Cơ quan lañh đaọ của Công đoàn Viêṭ Nam do đoàn viên tín nhiêṃ 
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bầu ra qua các kỳ đaị hôị , cán bộ công đoàn đều trưởng thành từ phong trào quần chúng . 

Nôị dung hoaṭ đôṇg của công đoàn đáp ứng yêu cầu nguyêṇ voṇg chính đáng và vì lơị ích 

của công nhân, viên chức lao đôṇg. 

  - Tính giai cấp và tính quần chúng của công đoàn có quan hệ gắn bó mật thiết 

phản ánh bản chất và quyết định sự tồn tại , phát triển của Công đoàn. 
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B. Hệ Cao đẳng nghề:   

- Chọn 1 đề, mỗi đề 2 câu, mỗi câu 5 điểm 

- Thời gian: 90 phút 

 

Câu 1: Các tiền đề hình thành học thuyết Mác. 

GỢI Ý: 

a- Tiền đề Kinh tế xã hội.  

b- Tiền đề Lý luận và Khoa học. 

c- Vai trò nhân tố chủ quan. 

 

Câu 2: Nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

GỢI Ý: 

a- Hoàn cảnh lịch sử.  

b- Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam. 

c- Kế thừa, tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây. 

d- Chủ nghĩa Mác Lê Nin là nguồn gốc lý luận. 

e- Phẩm chất và năng lực cá nhân Hồ Chí Minh. 

 

Câu 3: Những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. 

GỢI Ý: 

a- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng.  

b- Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng. 

c- Đạo đức cách mạng là phải hết lòng thương yêu con người.  

d- Cốt lõi của đạo đức cách mạng.  

e- Đạo đức cách mạng là có tinh thần quốc tế trong sáng.  

f- Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức Cách mạng.  

g- Hồ Chí Minh về con đường, phương pháp rèn luyện đạo đức.  

h- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  
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Câu 4: Những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển xã hội. 

GỢI Ý: 

a. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát 

triển lực lượng sản xuất: 

Trình bày và phân tích nội dung của quy luật, đảm bảo các ý sau: 

-  Tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. 

-  Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

+  Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất  

• Trình độ của lực lượng sản xuất thế nào về tính chất và trình độ thì quan hệ sản xuất 

phải như thế ấy để phù hợp.  

• Khi lực lượng sản xuất cũ mất, lực lượng sản xuất mới ra đời thì quan hệ sản xuất 

cũ cũng mất đi, quana hệ sản xuất mới được xây dựng.  

+ Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất.  

• Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì 

nó là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, ngược lại thì nó kìm hãm, 

thậm chí phá vỡ lực lượng sản xuất.  

• Sự phù hợp thể hiện ở chỗ quan hệ sản xuất tạo những điều kiện, tiền đề cho các 

yếu tố của lực lượng sản xuất kết hợp với nhau để sản xuất tiến hành bình thường, 

có năng suất lao động cao.  

• Sự phù hợp không phải thiết lập một lần là xong mà là một quá trình. Mỗi khi sự 

phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất bị phá vỡ là một làn điều 

chỉnh, thay bằng sự phù hợp khác cao hơn 

b. Quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng 

tầng: 

Trình bày nội dung của quy luật, đảm bảo các ý sau 

- Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. 

+  Mỗi cơ sở hạ tầng hình thành nên một kiến trúc thượng tầng tương ứng với nó.  

+  Khi cơ sở hạ tầng thay đổi, thì kiến trúc thượng tầng cũng biến đổi theo để đảm bảo 

sự tương ứng.  
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+  Khi cơ sở hạ tầng cũ mất đi  thì sớm hay muộn kiến trúc thượng tầng cũ cũng mất 

đi, kiến trúc thượng tầng mới ra đời theo để đảm bảo sự tương ứng.  

- Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng. 

+  Kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối và tác động trở lại cơ sở hạ tầng 

sinh ra nó.  

*   Liên hệ thực tiễn: Sự vận dụng các quy luật này của Đảng ta. 

LƯU Ý: Khi trình bày các quy luật, sinh viên nêu dẫn chứng thực tế và phân tích theo 

hiểu biết của mình để làm sáng tỏ thêm nội dung quy luật  

 

Câu 5: Vấn đề nhà nước và dân tộc.  

GỢI Ý: 

a. Bản chất, đặc trưng và chức năng của nhà nước: 

Trình bày các ý  đảm bảo nội dung sau:  

- Bản chất của nhà nước thể hiện ở ba đặc trưng cơ bản. 

- Nhà nước có hai chức năng chính là đối nội và đối ngoại. 

- Những đặc điểm của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

- Liên hệ sự vận dụng của Đảng. 

b. Dân tộc, tính giai cấp của vấn đề dân tộc và dân tộc Việt Nam: 

Trình bày các ý  đảm bảo nội dung sau:  

- Các  đặc trưng cơ bản của dân tộc. 

- Vấn đề giai cấp và dân tộc và mối quan hệ giữa chúng.  

- Những đặc điểm dân tộc Việt Nam. 

 

Câu 6: Đặc trưng cơ bản của CNXH.  Mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá 

trình xây dựng  CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ. 

GỢI Ý: 

a. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội: (Nêu 4 đặc trưng cơ bản) 

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 

trong thời kỳ quá độ.  
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- Nêu được mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta với 6 

đặc trưng và 7 phương hướng cơ bản Cương lĩnh năm 1991 do Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ VII (6-1991). 

- Nêu 8 đặc trưng cơ bản với các phương hướng cơ bản và phương hướng tổng quát 

của năm 2006 – 2010 do Đại hội ĐB lần thứ X của Đảng  (4-2006) xác định. 

 

Câu 7: Trình bày phương hướng và quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách 

xã hội. 

GỢI Ý: 

- Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bô ̣và công bằng xa ̃hôị trong từng bước 

phát triển. 

- Đảng tiến hành đấu tranh cách maṇg nhằm muc̣ t iêu cao nhất là giải phóng dân tôc̣ , 

giải phóng xã hội và giải phóng con người.  

- Đảng khẳng điṇh nhân tố con người là nhân tố quyết điṇh trong tư ̣phát triển , là chủ 

thể của moị sáng taọ, mọi nguồn gốc của cải vật chất và tinh thần, mọi nền văn minh.  

- Đảng quan tâm xây dưṇg và hoàn thiêṇ hê ̣thống chính sách , Đảng coi đó là môṭ 

hướng chiến lươc̣, thể hiêṇ tính ưu viêṭ của chế đô ̣XHCN. 

LƯU Ý: Khi trình bày phải nêu cả phương hướng và qu an điểm cơ bản kèm theo phân 

tích theo hiểu biết của sinh viên. 

 

Câu 8: Nêu các điều kiện và giải pháp để phát triển kinh tế thị trường ở nước ta 

theo điṇh hướng xã hôị chủ nghiã. 

GỢI Ý: 

1. Điều kiêṇ để phát triển kinh tế thị trường ở nước ta: 

a. Thuâṇ lơị: 

- Chúng ta đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiêṇ đaị hoá đất nước , có cơ sở 

vâṭ chất kỹ thuâṭ đa ̃đươc̣ xây dưṇg từ trước đến nay nhất là trong hơn 20 năm đổi mới. 

- Chế đô ̣chín h tri ̣ ổn điṇh , kinh tế tăng trưởng khá , cơ bản ổn điṇh , an ninh chính tri ̣ 

đươc̣ giữ vững. 
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- Vị trí địa  lý – chính trị nước ta rất quan trọng , nhân lưc̣ khá dồi dào , tài nguyên đa 

dạng. 

- Có khả năng tiếp thu các thành tựu kh oa hoc̣ công nghê ̣ , kinh tế của các nước tiên 

tiến trên thế giới. 

b. Khó khăn: 

- Xuất phát từ nước nông nghiêp̣ lac̣ hâụ, kém phát triển.  

- Lao đôṇg thủ công là chủ yếu . Lao đôṇg qua đào taọ nghề còn ít . Đời sống nhân dân 

còn khó khăn. 

- Năng lưc̣ caṇh tranh còn thấp. Năng suất lao đôṇg chưa cao. 

- Thưc̣ hiêṇ phát triển kinh tế với thưc̣ hiêṇ công bằng xa ̃hôị còn haṇ chế . 

2. Giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở nước ta: 

Tiếp tuc̣ hoàn thiêṇ kinh tế thi ̣ trường điṇh hướng XHCN bằng cách: 

(1) Nắm vững điṇh hướng XHCN trong nền kinh tế thi ̣ trường. 

 - KTTT phải nhằm muc̣ tiêu “dân giàu , nước maṇh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

 - Phát triển nền kinh tế với nhiều hình t hức sở hữu , nhiều thành phần kinh tế , trong 

đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đaọ , cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 

nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân . 

 - Thưc̣ hiêṇ tiến bô ̣và công bằng xa ̃hôị  ngay trong từng bước , từng chính sách phát 

triển. 

 - Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá , giáo dục , y tế … vì muc̣ tiêu 

phát triển con người. 

 - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân , bảo đảm vai trò quản lý và đ iều tiết nền 

kinh tế của Nhà nước dưới sư ̣lañh đaọ của Đảng. 

(2) Nhà nước phải nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý kinh tế bằng pháp luật , có chiến 

lươc̣, quy hoac̣h , kế hoac̣h , cơ chế chính sách và taọ môi trường pháp lý thuận lợi thúc 

đẩy phát triển kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô. 

(3) Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu quả sự vận hành các loại thị trường cơ bản 

theo cơ chế caṇh tranh lành maṇh . 

(4) Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh. 
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 LƯU Ý: Tuỳ mức độ phân tích và trình bày sự hiểu biết của sinh viên để chấm thang 

điểm từng phần từ thấp đến cao.  

 

Câu 9: Trình bày những hiểu biết của anh, chị về giai cấp công nhân Viêṭ Nam, vị trí 

và tính chất của Công đoàn Việt Nam. 

GỢI Ý: 

1. Giai cấp công nhân Viêṭ Nam: 

- GCCN Viêṭ Nam ra đời và trưởng thành từ khi thưc̣ dân Pháp đăṭ chính sách khai 

thác thuộc địa tại Việt Nam (từ năm 1897). 

- GCCCN Viêṭ Nam xuất thân chủ yếu từ nông dân . 

- GCCN Viêṭ Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển. 

- GCCN là giai cấp tiên tiến nhất. Phân tích lý do taị sao. 

- GCCN từ hoàn cảnh ra đời của mình nên đa ̃tr ở thành lực lượng chính trị độc lập , tư ̣

giác, nhanh chóng duy nhất nắm quyền lañh đaọ cách maṇg . 

- GCCN gánh vác sứ mêṇh lic̣h sử to lớn của thời đaị hiêṇ nay . 

- GCCN Viêṭ Nam lấy chủ nghiã Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Ch í Minh làm kin chỉ 

nam cho moị hành đôṇg. 

- GCCN Viêṭ Nam là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc , là người lãnh đạo đáng 

tin câỵ của nhân dân Viêṭ Nam. 

2. Vị trí của tổ chức Công đoàn Viêṭ Nam: 

- Công đoàn là một thành viên trong hệ thống chính trị xã hội của nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam.  

- Công đoàn là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai 

cấp công nhân và những người lao động. 

- Công đoàn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là sợi dây nối liền Đảng với quần chúng 

công nhân lao động.  

- Công đoàn là người cộng tác đắc lực của Nhà nước chuyên chính vô sản. 

 3. Tính chất của tổ chức Công đoàn Việt Nam: 

a. Công đoàn Viêṭ Nam có tính giai cấp và tính quần chúng. 

 - Tính chất giai cấp của CĐVN thể hiêṇ ở chỗ nào?  



 
 
 
 
 

Right Choice, Bright Future 

17 

 

 - Tính chất quần chúng của CĐVN thể hiện ở chỗ nào?  

b. Tính giai cấp và tính quần chúng  của công đoàn có quan hệ với nhau ra sao ? 

 

Câu 10: Trình bày những thắng lợi to lớn của cách mạng Viêṭ Nam dưới sư ̣lãnh đaọ 

của Đảng. 

GỢI Ý: 

1. Thắng lơị của Cách maṇg Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt 

Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

 - Các cao trào cách mạng từ 1930 đến thắng lợi của CMT8 năm 1945. 

 - Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền . 

 - Ý nghĩa lịch sử của thắng lợi CMT8. 

2. Thắng lơị oanh liêṭ của các cuôc̣ chiến tranh giải phóng dân tôc̣ và bảo vê ̣Tổ 

quốc (1945-1975). 

 - Bối cảnh lic̣h sử sau 02/9/1945. 

 - Đường lối kháng chiến chống Pháp. 

 - Bối cảnh lic̣h sử sau 1954. 

 - Đường lối kháng chiến chống Mỹ. 

 - Kết quả và ý nghiã của thắng lơị cuôc̣ chiến tranh giải phóng dân tôc̣ (đánh đuổi 

thưc̣ dân Pháp và đế quốc Mỹ). 

3. Thắng lơị của công cuôc̣ đổi mới. 

 - Đường lối đổi mới trong văn kiện Đại hội lần thứ VI của Đảng . 

 - Thành tựu kinh tế , xã hội qua hơn 20 năm đổi mới để khẳng điṇh đường lối đúng 

đắn của Đảng. 

4. Sư ̣lãnh đaọ đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lơị của cách 

mạng Việt Nam (từ ngày thành lâp̣ Đảng Côṇg sản Viêṭ Nam đến nay).  

 - Viêc̣ đề ra đường lối chính tri ̣ đúng đắn trong từng thời kỳ cách maṇg . 

 - Đảng lañh đaọ toàn diêṇ cả về chính tri ,̣ tư tưởng và tổ chức. 

 - Tính khoa học và cách mạng trong đường lối của Đảng . 

 - Đảng chú troṇg xây dưṇg Đảng trong sac̣h vững maṇh . 
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 - Đảng thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình lãnh đạo của mình để hoàn 

thiêṇ đường lối. 

 - Đảng lấy dân làm gốc ./. 

 

Lưu ý: Đây chỉ là gợi ý làm bài, sinh viên căn cứ theo Giáo trình của Tổng cục 

dạy nghề  soạn nội dung chi tiết để làm bài thi đạt kết quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


