TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
( Dùng cho bậc ĐH & CĐ hệ chính quy, áp dụng từ năm học 2013 - 2014)
**********************
1. So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10
năm 1930 của Đảng, từ đó chỉ ra những hạn chế của Luận cương.
2. Phân tích chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng giai đoạn
1939 – 1945. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược này.
3. Hãy làm rõ chủ trương của Đảng về xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng
giai đoạn 1945 – 1946.
4. Hãy làm rõ quá trình hình thành và nội dung Đường lối kháng chiến chống thực
dân Pháp, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của Đảng giai đoạn (1946 – 1954).
5.
Phân tích quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa của Đảng thời kỳ đổi mới.
6. Hãy nêu những quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Đảng thời kỳ đổi
mới. Phân tích quan điểm công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá và công nghiệp
hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
7. Hãy làm rõ định hướng phát triển của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp,
nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay.
8. Hãy làm rõ định hướng phát triển của Đảng về bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài
nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên.
9. Phân tích sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới.
10. Thể chế kinh tế? Hãy làm rõ thể chế kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
11. Hệ thống chính trị? Phân tích chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa trong hệ thống chính trị.
12. Hãy nêu những chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới của
Đảng. Phân tích chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị.
13. Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn
hóa thời kỳ đổi mới.
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14. Phân tích quan điểm của Đảng: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là

mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc
tế”.
15. Nêu các quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa thời kỳ đổi
mới. Phân tích quan điểm: “Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
16. Phân tích quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội
thời kỳ đổi mới.
17. Nêu các chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới.
Phân tích chủ trương: “Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật,
thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo”.
18. Phân tích các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập quốc
tế của Đảng.
19. Trình bày mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về đường lối đối
ngoại, hội nhập quốc tế.
20. Trình bày những thành tựu và ý nghĩa đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của
Đảng.
( Ngân hàng gồm 20 câu )
Ngày 4 tháng 11 năm 2013
Trưởng khoa LLCT
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