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Câu 1: Trình bày sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở việt Nam? 
- Cuối tháng 3/1929, tại 5D Hàm Long - HN, một số hội viên ưu tú của tổ chức Thanh niên ờ 

Bắc Kỳ đã lập ra CM bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gồm 7 đồng chí do đồng chí Trần Văn 

Cung làm bí thư Chi bộ. 

- Tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (5/1929) đã xảy ra bất đồng 

giữa các đại biểu muốn thành lập ngay một Đảng Cộng sản và giải thể tổ chức Hội Việt Nam 

Cách mạng thanh niên; với những đại biểu cũng muốn thành lập Đảng Cộng sản nhưng “không 

muốn tổ chức Đảng ở giữa Đại hội thanh niên và cũng không muốn phá thanh niên trước khi 

lập được Đảng. Trong bối cảnh đó, các tổ chức cộng sản ở VN ra đời: Đông Dương Cộng sản 

Đảng (6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (mùa thu năm 1929), Đông Dưomg Cộng sản Liên 

đoàn (9/1929). 

- Mặc dù có cùng mục tiêu nhưng ba tổ chức lại hoạt động phân tán, chia rẽ đã ảnh hưởng xấu 

đến phong trào Cách mạng ở VN lúc này. Việc khắc phục vấn đề này là yêu cầu khẩn thiết của 

cách mạng nước ta, là nhiệm vụ cấp bách trước mắt của tất cả những người cộng sản VN. 

Câu 2: Trình bày chủ trương của Đảng về phát động Tổng khởi nghĩa giành chính 

quyền trong cả nước? 
- Điều kiện phát động tổng khởi nghĩa: 

+ CTTGII kết thúc, thắng lợi thuộc về phe Đồng minh, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không 

điều kiện (9/5/1945), phát xít Nhật đi gần đến chỗ thất bại hoàn toàn, chính phủ thân Nhật Trần 

Trọng Kim hoang mang cực độ. Tình thế cách mạng trực tiếp xuất hiện. 

+Quân đội các nước đế quốc vói danh nghĩa đồng minh chuẩn bị vào Đông Dương tước vũ khí 

quân Nhật, vấn đề giành chính quyền được đặt ra như một cuộc chạy đua nước rút với quân 

đồng minh. 

+ Ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tần Trào quyết 

định tổng khỏi nghĩa dành chính quyền trong cả nước từ tay phát xít Nhật, trước khi quân Đồng 

minh tiến Đông Dương. 

+ Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào, tán thành quyết định tổng khởi nghĩa 

của Đảng Cộng sản Đông Dương, lập ủy ban dân tộc giải phóng do HCM làm chủ tịch. 

+ Ngày 30/8, vua Bảo Đại thoái vị và giao nộp ấn, kiếm, áo bào cho đại diện Chính phủ lâm thời 

nước VN DCCH. 

+ Ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình, HCM thay mặt Chính phủ Lâm thòi đọc bản Tuyên ngôn 

độc lập. 

Câu 3: Trình bày nội dung Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Đảng ngày 

25/11/1945? 
- Về chỉ đạo chiến lược: xác định mục tiêu của cách mạng VN lúc này là dân tộc giải phóng giữ 

vững độc lập. 
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- Về xác định kẻ thù: kẻ thù chính lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa 

đấu tranh vào chúng. 

- Về phương hướng, nhiệm vụ:  

+ Nêu lên 4 nhiệm vụ chủ yếu: Củng cố chính quyền cách mạng; Chống thực dân Pháp xâm 

lược; Bài trừ nội phản; Cải thiện đời sống nhân dân. 

+ Kiên trì nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu “Hoa - Việt thân thiện” đối với quân 

đội Tưởng Giới Thạch và “Độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế” đối với Pháp. 

Câu 4: Phân tích hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng tháng Tám? 

❖ Thuận lợi: 

+ Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng ta 

đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. 

+ Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đất 

nước, thực sự được hưởng thành quả do cách mạng đem lại, nên có quyết tâm cao độ trong 

việc xây dựng và bảo vệ chế độ mới 

+ Sau chiến tranh thế giới thứ II, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, phong 

trào giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác cách mạng; phong trào dân chủ và 

hoà bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ. 

❖ Khó khăn: 

+ Chính quyền Nhà nước vừa ra đời còn non trẻ chưa được củng cố vững chắc. Lực lượng vũ 

trang cách mạng đang trong thời kỳ hình thành, các công cụ bạo lực khác chưa được xây 

dựng. 

+ Nền kinh tế nước ta bị kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh. Ngân quỹ quốc gia trống rỗng. 

+ Văn hoá: 95% dân số mù chữ, các.tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại còn nặng nề. 

+ Các thế lực thù địch: quân đội các nước để quốc dưới danh nghĩa Đồng minh vào nước tước 

vũ khí của phát xít Nhật, bọn Việt gian và thực dân Pháp xâm lược nước ta lần 2 dưới sự yểm 

trợ của 2 sư đoàn thiết giáp Anh. 

Câu 5: Trinh bày mục tiêu công nghiệp hóa và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa? 

- Mục tiêu CNH: 

+ Đại hội Đảng III khẳng định: muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta, không có 

con đường nào khác ngoài con đường CNHXHCN. Tức là khẳng đinh tính tất yêu của CNH đối 

với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

Học, học nữa, học mãi. Page 5 

 

Mục tiêu cơ bản của CNHXHCN được Đại hội Đảng III xác định là xây dựng một nền kinh tế 

XHCN cân đối và hiện đại, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho CNXH. Đó là 

mục tiêu cơ bản, lâu dài, phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. 

+ Đại hộỉ Đảng IV (1976) đề ra đường lối CNHXHCN là: “đẩy mạnh CNHXHCN, xây dựng cơ 

sở vật chất kĩ thuật của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 

XHCN. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp 

và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu 

kinh tế công — nông nghiệp vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa 

phương, kết hợp kinh tế trung ương và kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 

thống nhất”. 

- Mục tiêu CNH—HĐH: 

+ Mục tiêu lâu dài của CNH - HĐH là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở 

vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình 

độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, QPAN vững chắc, 

dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ văn minh. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành 

một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN. 

+ Mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới (2016 — 2020), tiếp tục đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, chú 

trọng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Câu 6: Thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 
_Đại hội IX của Đảng (4/2001): 

+ Xác định nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta 

trong thời kì quá độ đi lên CNXH. Đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo 

cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. 

+ KTTT định hướng XHCN là “một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường 

vừa dựa trên cơ sở và chịu sự chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH”. 

_Đại hội XII xác định: “nền KTTT định hướng XHCN VN là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng 

bộ theo các quy luật KTTT, đồng thời đảm bảo định hướng XHCN phù hợp vói tằng giai đoạn 

phát triển của đất nước. Đó là nền KTTT hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà 

nước pháp quyền XHCN, do Đảng CSVN lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ công bằng, văn minh”. 

Câu 7: Trình bày chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản? 
- Xác định quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa bằng pháp luật và tổ chức. 

- Xác định Nhà nước trong thời kỳ quá độ là “Nhà nước chuyên chính vô sản thực hiện chế độ 

dân chủ XHCN”, là một tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể của giai cấp công nhân và 

nhân dân lao động, một tổ chức thông qua đó Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình đối với tiến 

trình phát trịển của xã hội. 
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- Xác định Đảng là người lãnh đạo toàn bộ hoạt động xã hội trong điều kiện chuyên chính vô 

sản. Sự lãnh đạo của Đảng là đảm bảo cao nhất cho chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao 

động, cho sự tồn tại và hoạt động của Nhà nước XHCN. 

- Xác định nhiệm vụ chung của Mặt trận và các đoàn thể là đảm bảo cho quần chúng tham gia 

và kiểm tra công việc của Nhà nước, đồng thời là trường học về CNXH. 

- Xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý là cơ chế chung 

trong quản lý toàn bộ xã hội. 

Câu 8: Trinh bày nội đung đường lối xây dựng nền văn hóa của Đảng những năm 

1945-1948? 
- Đường lối văn hóa kháng chiến dần hình thành trong chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ra ngày 

25/11/1945 của Ban thương vụ trung ương Đảng, trong bức thư về “Nhiệm vụ văn hóa VN 

trong công cuộc cứu nước và xây dựng hiện nay” của Trường Chinh gửi Chủ tịch HCM ngày 

16/11/1946 và tại báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hóa VN” trình bày tại Hội nghị văn hóa toàn 

quốc lần thứ hai tháng 7/1948. 

- Đường lối đó gồm các nội dung: 

+ Xác định mối quan hệ giữa văn hóa và cách mạng giải phóng dân tộc, cổ động văn hóa cứu 

quốc.. 

+ Xây dựng nền văn hóa dân chủ mới có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng mà khẩu hiệu 

thiết thực lúc này là Dân tộc, Dân chủ. 

+ Tích cực bài trừ nạn mù chữ, mở đại học, trung học, cải cách việc học theo tinh thần mới, bài 

trừ cách dạy học nhồi sọ. 

+ Giáo dục lại nhân dân, cổ động thực hành đời sống mới. 

+ Phát triển cái hay trong văn hóa dân tộc, bài trừ cái xấu xa hủ bại, ngăn ngừa sức thâm nhập 

của văn hóa thực dân, phản động, học cái hay, cái tốt của văn hóa TG. 

+ Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến kiến quốc và 

cho CMVN. 

Câu 9: Trình bày chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ trước 

đổi mói? 
- Giai đoạn 1945 - 1954: Các vấn đề xã hội giải quyết trong mô hình dân chủ nhân dân: 

+ Chính phủ có chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức 

giải quyết các vấn đề xã hội của chính mình 

+ Chính sách tăng gia sản xuất nhằm tự túc, tự cấp, chủ trương tiết kiệm, đồng cam cộng khổ 

trở thành phong trào rộng rãi, từ cơ quan chính phủ đến bộ đội, dân chúng, được coi trọng như 

đánh giặc 
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+ Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, mọi thành phần xã hội phát triển kinh tế. Thực hiện 

chính sách điều hoà lợi ích giữa chủ và thợ. 

- Giai đoạn 1955 - 1975: Các vấn đề xã hội được giải quyết theo mô hình xây đựng chủ nghĩa 

xã hội theo đường lối cũ, trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Chế độ phân phối về thực 

chất là theo chủ nghĩa bình quân. Nhà nước và tập thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội, 

bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ 

- Giai đoạn 1975 - 1985: Các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung 

quan liêu, bao cấp, trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm 

trọng, nguồn viện trợ giảm dần, đất nước bị bao vây, cô lập và cấm vận. 

Câu 10 : Trình bày phương châm đối ngoạỉ của Đảng thời kỳ đổi mói? 
- Đại hội VII của Đảng (6/1991) đề ra chủ trương “hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả 

các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau, trên cơ sở các nguyên tắc cùng 

tồn tại hoà bình”, với phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng 

đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. 

- Đại hội IX của Đảng (4/2001) nhấn mạnh chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu 

vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực. Lần đầu tiên, Đảng nêu rõ quan điểm về xây dựng 

nền kinh tế độc lập tự chủ. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là về đường lối, 

chính sách, đồng thòi có tiềm lực kinh tế đủ mạnh. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ phải đi 

đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết 

hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phát triển đất nước. 

- Đại hội XI (1/2011) chủ trương “triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối 

ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế”. 

- Đại hội XI (năm 2011 ) được bổ sung, phát triển theo phương châm chủ động, tích cực hội 

nhập kinh tế quốc tế, hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát 

triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, 

đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân 

tộc, vì một đất nước VN xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 

Câu 11: Phân tích quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập 

Đảng? 
- Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - LêNin vào Việt Nam thông qua những bài đăng trên 

các báo Người cùng khổ, Nhân đạo, Đời sống công nhân và đặc biệt là tác phẩm Bản án chế 

độ thực dân Pháp (năm 1925). Tác phẩm này đã vạch rõ những âm mưu và thủ đoạn của chủ 

nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới vỏ bọc “khai hóa văn minh”, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh 

thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Mùa hè 

1923 từ Pháp sang Liên Xô, Người tham gia nhiều Đại hội quốc tế và học tập nghiên cứu chủ 

nghĩa Mác- Lê nin. 

- Với tư cách là đại diện của quốc tế cộng sản, tháng 11-1924, Nguyễn Áì Quốc đến Quảng 

Châu (Trang Quốc). Tháng 6-1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với 
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mục đích là: làm cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới. Sau khi cách mạng thành công. Hội 

chủ trương thành lập Chính phủ nhân dân; mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân; tiến lên xây 

dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa; thực hiện đoàn kết với giai cấp vô sản các nước, với phong 

trào cách mạng thế giới. 

- Từ năm 1925 - 1927, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã mở các lớp huấn luyện chính trị 

cho cán bộ cách mạng Việt Nam. Hội đã xây dựng được nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế, 

chính trị trong nước. Năm 1928, Hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào nhà 

máy, hầm mỏ, đồn điền để rèn luyện lập trường, quan điểm giai cấp công nhân; truyên bá chủ 

nghĩa Mác - Lênin và lý luận giải phóng dân tộc nhằm thúc đấy sự phát triển của phong trào 

cách mạng Việt Nam. 

- Lựa chọn những thanh niên Việt Nam ưu tú gửi đi học tại trường Đại học Phương Đông và 

trường Lục quân Hoàng Phố nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. 

- Tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, Tiền phong nhằm truyền bá 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

- Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tác phẩm 

Đường cách mệnh, đã đề cấp những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về 

tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đường cách mệnh có giá trị lý 

luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam. 

Câu 12: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến 

lược của Đảng những năm 1939-1941? 

❖ Tình hình thế giới và trong nước: 

- Tình hình thế giới: 

+ Ngày 1-9-1939, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, Pháp là nước tham chiến. Chính phủ 

Pháp thi hành một loạt các biện pháp đàn áp lực lượng dân chủ ở trong nước và phong trào 

cách mạng thuộc địa. 

+ Tháng 6-1940, Chính phủ Pháp đã đầu hàng Đức. Ngày 22-6-1941, quân phát xít Đức tấn 

công Liên Xô, tính chất chiến tranh đế quốc chuyển thành cuộc chiến tranh giữa các lực lượng 

dân chủ do Liên Xô làm trụ cột với các lực lượng phát xít do Đức cầm đầu. 

- Tình hình trong nước: 

+ Ở Đông Dương, thực dân Pháp thi hành chính sách: thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng 

của nhân dân ta, tập trung lực lượng đánh vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Thực hiện chính 

sách “kinh tế chỉ huy” tăng cường vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh, bắt lính sang 

Pháp làm bia đỡ đạn. 

+ Tháng 9-1940 Nhật Bản cho quân xâm lược Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng và 

dâng Đông Dương cho Nhật. Chịu cảnh “một cổ hai tròng” đời sống của nhân dân Việt Nam 
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lâm vào cảnh ngột ngạt về chính trị, bần cùng về kinh tế. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với 

Pháp, Nhật và tay sai phản động ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. 

❖ Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược: 

- Hội nghị Trưng ương lần thứ 6 (11-1939), Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (11-1940); Hội nghị 

Trung ương lần thứ 8 (5-1941) đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau: 

+ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu: Tạm gác khẩu hiểu “đánh đổ địa chủ, chia 

ruộng đất cho dân cày” thay bằng khẩu hiều “tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia 

cho dân cày nghèo” chia lại ruộng đất cho công bằng, giảm tô, giảm tức. 

+ Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương: VN thành lập Mặt trận 

Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) thu hút mọi người dân yêu nước không phân biệt thành 

phần, lứa tuổi, đoàn kết bên nhau đặng cứu Tổ quốc, cứu giống nòi. 

+ Quyết định phải xúc tiến ngay công tác khởi nghĩa vũ trang, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của 

Đảng trong giai đoạn hiện tại. Để khởi nghĩa vũ trang đi đến thắng lợi càn phải phát triển lực 

lượng cách mạng, tiến hành xây dựng căn cứ địa cách mạng. 

- Hội nghị cũng chú trọng công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của 

Đảng, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. 

- Ý nghĩa: Với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, BCHTTƯ đã đề ra đường lối đúng đắn 

giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi 

trong sự nghiệp đánh Pháp đuổi Nhật, giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

Câu 13: Phân tích nội dung của Chính cương Đảng Lao động Việt Nam thông qua 

Đại hội II tháng 2/1951? 
- Tính chất xã hội Việt Nam có ba tính chất: Dân chủ nhân dân, một phần thụộc địa, nửa 

phong kiến. 

- Đối tượng cách mạng Việt Nam có hai đối tượng: 

+ Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược: đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ. 

+ Đối tượng phụ Mên nay là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động 

- Nhiệm vụ cách mạng: 

+ Đánh đuổi bọn xâm lược, giành độc lập, thống nhất thật sự dân tộc 

+ Xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng. 

+ Phát triển chế độ dân chủ nhân dân gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội 

Ba nhiệm vụ đó khăng khít với nhau. Song nhiệm vụ chính trước mắt là hoàn thành giải phóng 

dân tộc. 
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- Lực lượng của cách mạng gồm: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc. Ngoài ra 

còn có những thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. Những giai cấp, tầng lớp và phần tử đó 

họp lại thành nhân dân, mà nền tảng là công nông, lao động trí óc. 

- Đặc điểm và triển vọng cách mạng: Cách mạng Việt Nam hiện nay là cách mạng dân tộc, 

dân chủ, nhân dân. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nhất định đưa Việt Nam lên chủ 

nghĩa xã hội 

- Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng: "Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. 

Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. 

Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả 

các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam. 

- Quan hệ quốc tế: Việt Nam đứng về phe hoà bình và dân chủ, phải tranh thủ sự giúp đỡ của 

các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân thế giới, của Trung Quốc, Liên Xô, thực hiện đoàn kết 

Việt - Trung - Xô và đoàn kết Việt - Miến - Lào. 

Đường lối, chính sách của Đảng ta đã được bổ sung, phát triển qua các hội nghị trung ương 

tiếp theo, phù hợp với những diễn biển mới của tình hình và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.  

Câu 14: Phân tích đường lối cách mạng Việt Nam được thể hiện tại Đại hội III 

(9/1960)? 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) tại Hà Nội đã xác định: 

- Nhiệm vụ chung: "Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, 

đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, 

xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực 

góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới". 

- Nhiệm vụ chiến lược: 

+ Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 

+ Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện 

thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. 

- Mối quan hệ của cách mạng hai miền: Do cùng thực hiện một mục tiêu chung nên "Hai 

nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau". 

- Vị trí, tác dụng: 

+ CM XHCN ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất 

+ CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối vơi sự nghiệp 

giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. 
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- Con đường thống nhất đất nước: Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, kiên trì 

con đường hoà bình thống nhất theo tinh thần sẵn sàng thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử 

hoà bình thống nhất Việt Nam. 

- Triển vọng của cách mạng Việt Nam: Cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhả 

là một quá trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp và lâu dài. Thắng lợi cuối 

cùng nhất định thuộc về nhân dân ta, Nam Bắc nhất định sum họp một nhà, cả nước sẽ đi lên 

chủ nghĩa xã hội. 

Câu 15: Phân tích chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng từ 1996 đến 

nay? 

a/ Đại hội Đảng VIII (năm 1996) 

- Nhận định: nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhiệm vụ đề ra cho chặng 

đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành 

cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Điều chỉnh chính sách CNH theo hướng lấy nông nghiệp làm khâu đột phá, coi nông nghiệp 

kết hợp với công nghiệp chế biến là mặt trận hàng đầu. Tiếp tục thực hiện rộng rãi hơn chính 

sách mở cửa, phát triển kinh tế nhiều thành phần, nâng cao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh 

cho các doanh nghiệp. Gắn công nghiệp hóa vói hiện đại hóa, lấy khoa học - công nghệ làm 

động lực, lấy nguồn lực con người làm yếu tố trung tâm của CNH, HDH. 

b/ Đại hội IX (năm 2001) và Đại hội X (năm 2006) Đảng ta tiếp tục bổ sung và nhấn mạnh 

một số điểm mới 

- Con đường CNH ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước. Đây là 

yêu cầu cấp thiết của nước ta nhằm sớm thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển so với 

nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Một nước đi sau có điều kiện tận dụng những kinh 

nghiệm kỹ thuật, công nghệ và thành quả của các nước đi trước, tận dụng xu thế của thời đại 

qua hội nhập quốc tế để rút ngắn thời gian. 

- Hướng CNH - HĐH ở nước ta là phải phát triển nhanh và có hiệu quả các sản phấm, các 

ngành, các lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

- CNH - HĐH đất nước phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, chủ động hội nhập kinh tế 

quốc tế, phải tiến hành công nghiệp hóa trong một nền kinh tế mở, hướng ngoại. 

- Đẩy nhanh CNH, HDH nông nghiệp với việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông 

nghiệp. 

- Đẩy mạnh CNH, HDH phải tính toán đến yêu cầu phát triển bền vững trong tương lai. 

Câu 16: Phân tích những đặc điểm và đánh giá ưu điểm, hạn chế của cơ chế kế 

hoạch hoá tập trung bao cấp? 
- Đặc điểm: 
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+ Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu 

pháp lệnh chi tiết từ trên xuống dưới. Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch, cấp phát vốn, vật tư cho 

doanh nghiệp còn doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và giao nộp sản phẩm cho nhà nước. Lỗ thì nhà nước bù, lãi thì nhà nước thu. 

+ Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản suất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất đối với các quyết định của mình. 

Những thiệt hại vật chất do các quyết đinh không đúng gây ra thì ngân sách nhà nước phải 

gánh chịu. 

+ Quan hệ hàng hóa, tiền tệ bị coi nhẹ; quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế 

thông qua chế độ “cấp phát-giao nộp”. Hoạch toán kinh tế chỉ là hình thức.  

+ Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém 

năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn người lao 

động. 

- Ưu điểm: 

+ Cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào các mục tiêu chủ yếu trong từng giai 

đoạn và điều kiện cụ thể, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên công 

nghiệp nặng. 

+ Đáp ứng được yêu cầu của thời chiến. Do đất nước bị xâm lược, mục tiêu của cả nước là 

giải phóng dân tộc bởi vậy thực hiện kế hoạch hóa tập trung sẽ huy động được tối đa sức lực 

của nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế để thực hiện mục tiêu đó. 

+ Nhà nước thực hiện bao cấp hoàn hoàn, giúp cho người chiến sỹ ra chiến trường cũng yên 

tâm phục vụ chiến đấu hơn, bởi họ không phải lo nghĩ đến chuyện gia đình, vợ con ở nhà, mọi 

thứ đã được nhà nước bao cấp. 

- Nhược điểm: 

+ Thủ tiêu sự cạnh tranh, kìm hãm sự phát triển của tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

+ Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động, không kích thích tính năng động sáng tạo 

của các đơn vị sản xuất kinh doanh. 

+ Làm cho đội ngũ cán bộ công chức của các cơ quan hành chính nhà nước trở quan liêu, lộng 

quyền, hách dịch. 

+ Khi nền kinh tế thế giới chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu dựa trên cơ sở ứng 

dụng các thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại thì cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa 

tập trung càng bộc lộ những khiếm khuyết của nó, làm cho nền kinh tế xã hội của các nước xã 

hội chủ nghĩa trước đây lâm vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ. 
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Câu 17: Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về hệ thống chính trị? 
Việc sử dụng khái niệm "hệ thống chuyên chính vô sản" và "hệ thống chính trị" là kết quả của 

bước đổi mới tư duy chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện ở các vấn đề 

như: 

- Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. 

Đảng bắt đầu đổi mới từ tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối và các chính sách đối 

nội, đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có mọi sự đổi mới khác. Đảng ta đã đúng khi 

tập trung trước hết vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh tế, khắc phục khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tinh thần để giữ vững ổn định chính 

trị, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt khác của đời 

sống xã hội. Như vậy, việc sử dụng khái niệm "hệ thống chính trị" đã phản ánh và đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và về động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai 

đoạn mới. 

Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng 

nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh 

ngăn chặn và khắc phục những tư tuởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại 

mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây 

dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hanh phúc. 

Động lực chủ yếu phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công 

nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và 

xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội. 

- Nhận thức mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị 

Thuật ngữ "xây dựng Nhà nước pháp quyền" lần đầu tiên được đề cập tại Hội nghị Trung ương 

2 khóa VII (năm 1991). Đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994) và 

các Đại hội VIII, IX, X và XI Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền 

XHCN VN, làm rõ thêm các nội dung của nó: 

+ Nhà nước quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. 

+ Pháp luật giữ vị trí tối thượng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. 

+ Người dân được hưởng mọi quyền dân chủ, có quyền tự do sống, làm việc theo khả năng và 

sở thích trong phạm vi pháp luật cho phép. 
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Câu 18: Phân tích quá trình nhận thức của Đảng về giải quyết vấn đề xã hội thời kỳ 

đổi mơi? 
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) lần đầu tiên nêu lên khái niệm 

"Chính sách xã hội". Đây là sự đổi mới tư duy về giải quyết các vấn đề xã hội được đặt trong 

tổng thể đường lối phát triển của đất nước, đặc biệt là giải quyết mối quan hệ giữa chính sách 

kinh tể với chính sách xã hội. 

Đại hội cho rằng trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội, 

nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế. 

Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ đều nhằm phát 

huy sức mạnh của nhân tố con người. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các 

chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển 

kinh tế. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6/1996) chủ trương hệ thống chính sách 

xã hội phải được hoạch định theo những quan điểm sau: 

+ Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền vơi tiến bộ và công bằng XH ngay trong từng bước và trong 

suốt quá trình phát triển. 

+ Thực hiện nhiều hình thức phân phối. 

+ Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tích cực xoá đói giảm nghèo. 

+ Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001): các chính sách xã hội phải hướng 

vào phát triển và lành mạnh hoá xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực 

mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, thực hiện bình đẳng trong các 

quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. 

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (4/2006): phải kết hợp các mục tiêu kinh tế 

với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. 

- Hội nghị Trung ương 4, khóa X (1/2007): giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá 

trình thực thi các cam kết với WTO. Xây dựng cơ chế đánh giá và cảnh báo định kỳ về tác động 

của việc gia nhập WTO đối với lĩnh vực xã hội để có biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời. 

- Đại hội XI của Đảng (2011): phát triển toàn diện, mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài 

hòa với phát triển kinh tế. 

- Đại hội XII của Đảng (2016): quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. 

Câu 19: Phân tích đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ trước đổi mới? 
a/ Đại hội lần thứ IV của Đảng (12-1976) 
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- Xác định nhiệm vụ: “Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn 

gắn những vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta”. 

- Trong quan hệ với các nước: 

+ Củng cố tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước XHCN 

+ Bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào - Campuchia 

+ Sẵn sàng, thiết lập phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác vói các nước trong khu vực 

+ Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các nước trên cơ sở tôn 

trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. 

- Từ giữa năm 1978, Đảng đã điều chỉnh một số chủ trương, chính sách đối ngoại như: 

+ Chú trọng củng cố, tăng cường hợp tác về mọi mặt với Liên Xô 

+ Nhấn mạnh yêu cầu ra sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt — Lào 

+ Góp phần xây dựng khu vực DNA hoà bình, tự do, trung lập, ổn định 

+ Đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. . 

b/ Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982) 

- Xác định: Công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh 

nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước 

ta. 

- Về quan hệ với các nước: 

+ Nhấn mạnh đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô 

+ Xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam — Lào - Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận 

mệnh của ba dân tộc 

+ Kêu gọi các nước ASEAN hãy cùng các nước Đông Dương đối thoại và thương lượng để giải 

quyết các trở ngại, nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình và ổn định 

+ Chủ chương khôi phục quan hệ bình thường với Trung Quốc trên cơ sở các nguyên tắc cùng 

tồn tại hoà bình 

+ Chủ trương thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường về mặt nhà nước, về kinh tế, văn hoá, 

khoa học, kỹ thuật với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. 

Câu 20: Phân tích tư tưởng chỉ đạo công tác đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới? 
- Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

XHCN, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của Việt Nam. 
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- Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ 

đối ngoại. 

- Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác, 

nhưng vẫn phải đấu tranh dưới hình thức và mức độ thích hợp với từng đối tác; đấu tranh để 

hợp tác; tránh trực diện đối đầu, tránh để bị đẩy vào thế cô lập. 

- Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ 

chính trị xã hội. Coi trọng quan hệ hoà bình, hợp tác với khu vực; chủ động tham gia các tổ 

chức đa phương, khu vực toàn cầu. 

- Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ môi 

trường sinh thái trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; xây 

dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh của đất 

nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lí tập trung của nhà nước với các hoạt 

động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và 

ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; 

giữa đối ngoại với quốc phòng an ninh. 

Câu 21: Vì sao Đảng Cộng sản việt Nam ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng về 

đường lối của cách mạng Việt Nam suốt 2/3 thế kỷ? 
Nói sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930) chấm dứt thời kỳ khủng hoảng của cách 

mạng Việt Nam. Bởi vì: 

- Sự thất bại của các phong trào yêu nước ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỉ 

XX. 

+ Từ cuối thể kỷ XIX cho đến cuối những năm 20 của thế kỷ XX các phong trào yêu nước theo 

khuynh hướng phong kiến, tư sản và phong trào công nhân ở Việt Nam đã diễn ra mạnh mẽ 

nhưng đều lần lượt thất bại, tiêu biểu là các phong trào như: Phong trào càn Vương ( 1885 - 

1896) của vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết; Phong trào Khởi nghĩa nông dân Yên Thế - Bắc 

Giang ( 1884 - 1913) của Hoàng Hoa Thám; Phong trào Đông Du ( 1906 - 1908) do Phan Bội 

Châu lãnh đạo;... 

+ Tất cả các phong trào yêu nước nói trên thất bại do không đáp ứng được yêu cầu khách quan 

của lịch sử, không có một đường lối chính trị rõ ràng đúng đắn, không có phương pháp đấu 

tranh cách mạng phù hợp. Sự thất bại của các phong trào yêu nước nói trên đã đưa cách mạng 

Việt Nam lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

- Sự ra đời của Đảng cộng sản việt Nam ( 3/2/1930) đã chấm dứt sự khủng hoảng của 

cách mạng Việt Nam. 
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+ Trong hoàn cảnh khủng hoảng cách mạng của VN, NAQ đã ra đi tìm con đường cứu nước 

đúng đắn, phù hợp với CMVN và Người đã có sự chuẩn bị tích cực về mặt chính trị, tư tưởng 

và tổ chức cho việc thành lập Đảng. 

+ Đảng CSVN ra đời là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu phong trào VN có bước phát triển 

vượt bậc: phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác, phong trào yêu nước chuyển 

sang khuynh hướng CMVS. Đảng đã quy tụ được đông đảo quần chúng, đông đảo lực lượng 

tham gia, thực hiện thành công nhiệm vụ đánh đuổi đế quốc phong kiến, giải quyết được mối 

mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN. 

+ Đảng CSVN cùng với cương lĩnh chính trị đã xác định rõ và đúng đắn con đường, phương 

pháp CM, đề ra những chiến lược phù hợp với tình hình thực tế ở VN, chấm dứt sự khủng 

hoảng bế tắc của đường lối CMVN trong giai đoạn đó. 

=>  Từ khi ĐCSVN ra đời cách mạng Việt Nam đã có sự lãnh đạo duy nhất, sự lãnh đạo của 

một Đảng kiên trung vững vàng, có đường lối cách mạng khoa học sáng tạo. ĐCSVN ra đời đã 

thúc đẩy phong trào cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước thoát khỏi 

ách thống trị của ngoại bang, vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày nay Đảng 

cộng sản Việt Nam lại tiếp tục lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu xây đựng 

một xã hội công bằng, văn minh như Bác Hồ hằng mong muốn. 

Câu 22: Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý 

nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện 

nay? 
- Bài học về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế 

quốc và chống phong kiến. 

Trong mọi hoàn cảnh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên tinh thần “dĩ 

bất biến, ứng vạn biến”, nắm vững thời và thế, phát huy sức manh tổng lực của dân tộc kết hợp 

với sức mạnh thời đại đã được Đảng vận dụng linh hoạt để đưa đất nước tiến lên, đổi mới và 

hội nhập. 

- Toàn dân nổi dậy trên nền tảng liên minh công - nông 

+ Xây dựng lực lượng cách mạng to lớn xoay quanh hồng tâm là liên minh công - nông, tức là 

dựa vào đạo quân vô sản đã được tôi luyện và lực lượng quần chúng đông đảo nhất là nông 

dân. Đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ lực lượng rất quan trọng là trí thức, tiểu tư sản. 

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, phải đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức 

tổ chức, để phát huy vai trò, nhất là giám sát và phản biện xã hội, góp phân xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

- Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù 

Đánh giá đúng kẻ thù, kết hợp với những dự báo, tiên liệu chính xác những chuyển biến cũng 

như những mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, tranh thủ được hoặc trung lập những phần tử lừng 
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chừng để tạo thêm lực lượng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền được tiến hành nhanh, gọn, ít đổ máu và giành thắng lợi to lớn. 

- Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp 

để giành và giữ chính quyền.  

Kiên trì chuẩn bị lực lượng và khi thời cơ chín muồi thì biết sử dụng lực lượng để giành thắng 

lợi quyết định, đó là mẫu mực của sử dụng bạo lực cách mạng để đánh bại bạo lực phản cách 

mạng mà sau này Đảng ta đã áp dụng thành công trong trong công cuộc kháng chiến chống 

Pháp, Mỹ và chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quôc. 

- Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ 

+ Trên cơ sở đường lối đúng đắn, luôn theo dõi, bám sát những biến đổi của tình hình thế giới 

và trong nước để chủ động, kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, lãnh đạo 

quần chúng nhân dân tận dụng thời cơ thuận lợi của tình hình trong nước và quốc tế để giành 

thắng lợi là bài học nổi bật nhất về sự lãnh đạo của Đảng ta trong Cách mạng tháng Tám. 

+ Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Đảng không những phải phát huy những kinh nghiệm và 

bài học quý báu đó, mà còn phải phải luôn xây dựng và chỉnh đốn, luôn trong sạch, vững mạnh, 

đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xứng đáng với vai trò tiên phong - lãnh đạo - 

quyết định - không thể thay thế của Đảng trong sự phát triển đi lên của dân tộc. 

- Xây dựng Đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng 

+ Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc như một bài học sáng 

ngời vai trò mang tính quyết định về sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thắng lợi của cách 

mạng. 

+ Đảng ta ngay từ đầu đã hoạch định đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn, vận dụng 

sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kịp thời tổng 

kết kinh nghiệm từ thực tiễn để bổ sung và phát triển lý luận lãnh đạo. Coi trọng việc quán triệt 

đường lối, chủ trương của Đảng trong đảng viên và quần chúng, không ngừng đấu tranh khắc 

phục, sửa chữa khuyết điểm, uốn nắn những khuynh hướng lệch lạc. Đảng chăm lo công tác tổ 

chức, cán bộ, giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên ý chí, bản lĩnh, phẩm chất chính trị và đạo 

đức cách mạng. 

+ Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện để trở thành một Đảng cộng sản chân 

chính, tiến bộ, Đảng là tác giả của những kỳ tích vĩ đại trong thời đại cách mạng vô sản ở một 

nước thuộc địa, Đảng đã tạo nên những đổi thay chưa từng có đối với vận mệnh Tổ quốc và 

dân tộc ta, vì thế Đảng luôn được nhân dân tin yếu, kính trọng. 

Câu 23: Thực tiễn những năm kháng chiến chống Mỹ đã chứng minh đường lối tiến 

hành hai chiến lược cách mạng của Đảng ta như thế nào? 

a/ Đường lối song song tiến hành hai chiến lược cách mạng của Đảng. 

- Tư tưởng chỉ đạo và phương châm đấu tranh ở miền Nam: 
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Giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến công: "Tiếp tục kiên trì 

phương châm đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp 

công", đánh địch trên cả ba vùng chiến lược. Trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh quân sự có 

tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị tri ngày càng quan trọng. 

- Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: 

Chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh về kinh tế và 

quốc phòng trong điều kiện có chiến tranh, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để bảo vệ vững chắc miền Đẳc xã hội chủ nghĩa, động viên sức 

người sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, đồng 

thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch trong trường hợp chúng liều mình mở rộng 

"Chiến tranh cục bộ" ra cả nước. 

- Nhiệm vụ và mỗi quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở hai miền: 

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân cả nước, miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc 

là hậu phương lớn. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước. Phải đánh bại cuộc chiến tranh 

phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và ra sức tăng cường lực lượng miền Bắc về mọi mặt 

nhằm bảo đảm chi viện đắc lực cho miền Nam càng đánh càng mạnh. Hai nhiệm vụ trên đây 

không tách rời nhau, mà mật thiết gắn bó nhau. Khẩu hiệu chung của nhân đân cả nước lúc 

này là "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 

b/ Thành tựu trong 21 năm kháng chiến (1954 —1975) ở hai miền Bắc Nam. 

- Ở miền Bắc: 

+ Một chế độ xã hội mới, chế độ XHCN bước đầu được hình thành. 

+ Đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, điển hình là trận “Điện Biên Phủ 

trên không” từ ngày 18 đến 30/12/1972. 

+ Hoàn thành xuất sắc vai trò căn cứ địa của cách mạng cả nước và nhiệm vụ hậu phương lớn 

đối với chiến trường miền Nam. 

- Ở miền Nam: 

Với sự lãnh đạo của Đảng, quân ta đã vượt lên mọi gian khổ hy sinh, bền bỉ và anh dũng chiến 

đấu, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. 

Câu 24: Hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đang gặp 

những khó khăn gì? 
Hiện nay việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện đang gặp nhiều khó khăn: 

- Trình độ lao động còn thấp: trình độ lao động thấp khiến việc tiếp nhận và áp dụng các công 

nghệ và khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

- Thiếu hụt nguồn lao động: lao động trẻ thường lựa chọn con đường khác chứ không làm nông 
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- Việc mở rộng diện tích canh tác đã khiến cho tài nguyên thiên nhiên đang được tận dụng triệt 

để, những vùng đất hoang hóa dành cho công tác bảo tồn thiên nhiên đang được tu hẹp dần, 

khả năng tự cân bằng và làm sạch của môi trường xung quanh biến đổi cũng khiến nền nông 

nghiệp chịu ảnh hưởng 

- Trong khi đó việc thâm canh hóa trong sản xuất nông nghiệp càng làm cho vấn đề ô nhiễm 

môi trường trở nên trầm trọng, đe dọa sự đa dạng sinh thái, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 

người và suy giảm chất lượng môi trường, tạo nên nhiều rủi ro hơn cho sản xuất nông nghiệp 

- Thiên tai xảy ra thường xuyên cũng là một bất lợi lớn đối với quá trình công nghiệp hóa hiện 

đại hóa công nghiệp nông thôn 

- Nông sản VN đang gặp sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều quốc gia có điều kiện kinh tế tương 

đồng 

- Việc tập trung sản xuất hàng hóa nông sản xuất khẩu khi các ngành sản xuất hỗ trợ cho nông 

nghiệp chưa được phát triển đã khiến cho ngành nông nghiệp Việt Nam lệ thuộc vào nguyên 

liệu nhập khẩu khi lượng giống thức ăn chăn nuôi thuốc thú y hay phân bón tại Việt Nam được 

cung cấp chủ yếu bởi công ty nước ngoài 

- Việc liên kết giữa 4 nhà “nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp -nhà nông”: chưa cao 

chưa gắn kết giữa sản xuất và thị trường còn rất yếu. 

Câu 25: Đánh giá ưu và khuyết điểm của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? 
a/ Ưu điểm: 

- Tạo ra cơ hội cho mọi người sáng tạo, luôn tìm cách để cải tiến lối làm việc và rút ra những 

bài học kinh nghiệm để phát triển không ngừng. 

- Tạo ra cơ chế đào tạo, tuyển chọn, sử dụng người quản lý kinh doanh năng động, có hiệu quả 

và đào thải các nhà quản lý kém hiệu quả. 

- Kinh tế thị trường tạo ra môi trường kinh doanh tự do, dân chủ trong kinh tế bảo vệ lợi ích 

người tiêu dùng. 

- Thu hút vốn đầu tư. 

b/ Khuyết tật: 

Kinh tế thị trường không chú ý đến những nhu cầu cơ bản của xã hội, đặt lợi nhuận lên hàng 

đầu, cái gì có lãi thì làm, không có lãi thì thôi nên không giải quyết được cái gọi là "hàng hoá 

công cộng" (đường xá, các công trình văn hoá, y tế và giáo dục...) 

Có sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng: giàu ít, nghèo 

nhiều, bất công xã hội. 
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Suy đồi đạo đức, không còn lương tâm do chạy theo lợi nhuận mà làm mọi thứ (hàng giả, hàng 

kém chất lượng, thực phẩm ôi thiu...) 

=> Do tính tự phát vốn có, kinh tế thị trường có thể mang lại không chỉ có tiến bộ mà còn cả suy 

thoái, khủng hoảng và xung đột xã hội nên cần phải có sự can thiệp của Nhà nước. Sự can 

thiệp của Nhà nước sẽ đảm bảo hiệu quả cho sự vận động của thị trường được ổn định, nhằm 

tối đa hoá hiệu quả kinh tế, bảo đảm định hướng chính trị của sự phát triển kinh tế, sửa chữa 

khắc phục những khuyết tật vốn có của kinh tế thị trường, tạo ra những công cụ quan trọng để 

điều tiết thị trường ở tầm vĩ mô. Bằng cách đó Nhà nước mới có thể kiềm chế tính tự phát của 

kinh tế thị trường, đồng thời kính thích đối với sản xuất thông qua trao đổi hàng hoá dưới hình 

thức thương mại.  

Câu 26: Thế nào là Nhà nước pháp quyền XHCN? Bản thân bạn nên làm gì để góp 

phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN? 
a/ Nhà nước pháp quyền XHCN là: 

- Nhà nước luôn luôn xác định mục tiêu cao nhất của mình là vì con người 

- Là nhà nước mà mọi quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước 

một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các cơ quan nhà nước do mình trực tiếp bầu ra 

- Được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và thể hiện địa vị tối cao của Hiến 

pháp và pháp luật trong đời sổng xã hội 

- Nhà nước mà ở đó các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là thống nhất và cố sự phân 

công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền đó 

- Nhà nước do một đảng duy nhất lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam. 

b/ Để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bản thân cần: 

- Tìm hiểu trên mọi về Nhà nước pháp quyền XHCN, Hiến pháp VN, pháp luật VN để bản thân 

hiểu rõ được Nhà nước pháp quyền XHCN, hiểu rõ được luật pháp VN. 

- Chọn lọc, cập nhật các thông tin chính xác và mới nhất về vấn đề luật pháp các chính sách 

của đảng và nhà nước. 
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