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(Ngân hàng gồm 20 câu hỏi)
1. Phânătíchăkháiăniệmăt ăt ởngăH ăChí Minh theo tinh thầnăĐ iăhộiătoànăqu călầnă
thứăXIăcủaăĐảngă(1/ă2011).ăÝăănghĩaăcủaăviệcăhọcătậpă mônă họcăT ăt ởngăH ăChí
Minhăđ iăv iăsinhăviên?
2. Phână tíchă luậnă điểm:ă Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ
động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính
quốc, làămộtăluậnăđiểmăsángăt oătrongăhệăth ngăquanăđiểmăvềăcáchăm ngăgiảiăphóngă
dânătộcăcủaăH ăChíăMinh.
3. T ă t ởngă H ă Chíă Minhă vềă vấnă đềă dână tộcă thểă hiệnă ởă nhữngă luậnă điểmă cơă bảnă
nào?ăPhânătíchăluậnăđiểm:ăĐộc lập dân tộc là nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc
thuộc địa.
4. Hưyăphânătíchănhữngăđặcătr ngăbảnăchấtăcủaăchủănghĩaăxưăhộiăởăViệtăNamătheoăt ă
t ởngăH ăChíăMinh.ăĐảngătaăvậnădụngăt ăt ởngănàyătrongăc ơngălĩnhăxâyădựngăđấtă
n căth iăkỳăquáăđộălênăCNXHănh ăthếănào?
5.ăHưyătrìnhăbàyăquanăđiểmăăH ăChíăMinhăvềămụcătiêu,ăđộngălựcăcủaăchủănghĩaăxưă
hộiăởăViệtăNam.ăăTrongăcôngăcuộcăxâyădựngăđấtăn căhiệnănay,ăcầnălàmăgìăđểăphátă
huyănhânăăt ăconăng iătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh?
6. Trìnhăbàyăđặcăđiểm,ănhiệmăvụăvàăbiệnăphápăquáăđộălênăchủănghĩaăxưăhộiăởăViệtă
NamătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh?
7.ăTrìnhăbàyăquanăniệm củaăH ăChíăMinhăvềăĐảngăCộngăsảnăViệtăNam cầmăquyền.
8.ă Trìnhă bàyă tínhă tấtă yếuă kháchă quană củaă côngă tácă xâyă dựngă Đảngă Cộngă sảnă Việtă
Namătrongăs ch,ăvữngăm nhătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh.ăĐảngătaăvậnădụngăt ă
t ởngănàyătrongăgiaiăđo năcáchăm ngăm i,ăđẩyăm nhăcôngănghiệpăhóa,ăhiệnăđ iăhóaă
đấtăn

cătheoăđịnhăh

ngăxưăhộiăchủănghĩaănh ăthếănào?

9. TheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh,ăĐảngăCộngăsảnăViệtăNamăphải đ ợcătổăchứcă
sinhăho tătheoăcácănguyênătắcănào?ăPhânătíchănguyênătắcă“Tựăphêăbìnhăvàăphêăbình”ă
trongătổăchứcăsinhăho tăĐảng.ăÝănghĩaăcủaănguyênătắcănàyătrongăcuộcăs ngăcủaăanhă
(chị)?
10. TheoăquanăđiểmăH ăChíăMinh,ăxâyădựngăĐảngăg mănhữngănộiădungăgì?ăHưyăphână
tíchănộiădungăxâyădựngăĐảngăvềătổăchức,ăbộămáyăvàăcôngătácăcánăbộ.

11.ăPhânătíchăvaiătròăvàăđiềuăkiệnăthựcăhiện đ iăđoànăkếtădânătộcătheoăquanăđiểmăH ă
Chí Minh.
12. Trìnhăbàyăluậnăđiểm:ă” Đ iăđoànăkếtădânătộcălàăđ iăđoànăkếtătoànădân”. Phân tích
mộtăs ănguyênătắcăcơăbảnăvềăxâyădựngăvàăho tăđộngăcủaămặtătrậnădânătộcăth ngănhấtă
theoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh.
13. TrìnhăbàyăquanăđiểmăH ăChíăMinhăvềăxâyădựngănhàăn

căthểăhiệnăquyềnălàăchủă

vàălàmăchủăcủaănhânădân.ăPhânătíchănhữngăbiệnăphápăphòngăngừa,ăkhắcăphụcănhữngă
tiêuăcựcătrongăho tăđộngăcủaăNhàăn c.
14. Phânătíchăvịătrí,ăvaiătròăvàătiêuăchuẩnăcủaăcánăbộ, côngăchứcătrongăbộămáyăNhàă
n

cătheoăquană điểmă củaăH ăChíăMinh.. Đểăxâyă dựngăđộiăngũăcánăbộ,ăcôngăchức

nhàăn cătrong th iăkỳăcôngănghiệpăhóa,ăhiệnăđ iăhóaăđấtăn c,ăcầnătậpătrungăvàoă
nhữngăvấnăđềăgì?
15. PhânătíchăquanăđiểmăH ăChíăMinhăvềăcácăvấnăđềăchungăcủaăvĕnăhóa.ăĐảngătaă
vậnădụngăquanăđiểm nàyătrongăxâyădựngănềnăvĕnăhóaăXHCNănh ăthếănào?
16. Trìnhă bàyă quană điểmă củaă H ă Chíă Minhă vềă lĩnhă vựcă vĕnă hóaă đ iă s ng.ă Địaă
ph ơngăanhă(chị),ăđưăvàăđangălàmăgìăđểăxâyădựngăvĕnăhóaăđ iăs ngăm i?
17 Phânătíchăvaiătrò,ăsứcăm nhăcủaăđ oăđứcătrongăđ iăs ngăxưăhộiăvàăănhữngănguyênă
tắcăxâyădựngăđ oăđứcăm iătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh.
18. Nêuănhữngăchuẩnă mựcăđ oăđứcăcáchă m ngătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh.ă
Phânătíchăchuẩnămựcăđ oăđức:ă“Cần,ăkiệm,ăliêm,ăchính,ăchíăcôngăvôăt ”ăvàăýănghĩaă
củaăviệcărènăluyệnăchuẩnămựcănàyătrongăcuộcăs ng.
19. Theo quan điểmă củaă H ă Chíă Minh,ă sinhă viênă cầnă phấnă đấuă rènă luyệnă nhữngă
phẩmăchấtăđ oăđứcănào?ăBảnăthânăanhă(chị)ăphải làmăgìăđểărènăluyệnănhữngăphẩmă
chấtăđ oăđứcăđó?
20. TrìnhăbàyăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinhăvềăvaiătròăcủaăconăng iăvàăchiếnăl ợcă
“tr ngăng

i”.ăGiáătrịălýăluậnăvà thựcătiễnăcủaăt ăt ởngănày?
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