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Câu 1: Phân tích nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?  
Hội nghị Hợp nhất Đảng diễn ra tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã 

thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng với các nội dung: 

- Phƣơng hƣớng chiến lƣợc của cách mạng VN là: “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách 

mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 

- Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền và thổ địa CM: 

 Về chính trị: Đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho nước VN hoàn toàn độc lập. Đây là nhiệm 

vụ chủ yếu, quan trọng nhất. 

 Về kinh tế: Thủ tiêu các quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của bọ đế quốc; tịch thu toàn 

bộ ruộng đất của bọn đế quốc làm công và chia cho dân cày nghèo. 

 Về văn hóa- xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thong giáo dục theo 

hướng công nông hóa. 

- Về lực lƣợng cách mạng: Đảng chủ trương thu phục công nhân, nông dân và toàn thể các giai 

cấp, tầng lớp yêu nước. 

- Về lãnh đạo CM: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo VN. ảng là đội tiên phong của giai cấp 

vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo 

được dân chúng, trong khi lien lạc với các giai cấp phải rất cản thận, không khi nào nhượng bộ 

một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp. 

- Về quan hệ cách mạng VN với phong trào cách mạng Thế giới: Cách mạng VN là một bộ 

phận của CM thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và gia cấp vô sản thế 

giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp. 

Câu 2: Trình bày luận cương chính trị của đảng 
Nội dung luận cƣơng chính trị 

Mâu thuẫn gia cấp ngày càng diễn ra gay gắt ở Việt Nam, Lào và Cao Miên là “một bên thì thợ 

thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ”, “một bên thì địa chủ , phong kiến, tư bản và đế quốc 

chủ nghĩa”. 

Phƣơng hƣớng chiến lƣợc của CM Đông Dƣơng: Lúc đầu là cuộc “CM tư sản dân quyền”, có 

“tính chất thổ địa và phản đế”. Sauk hi CM tư sản dan quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển bỏ 

qua thời kỳ tư bản mà đấu tranh thẳng lên con đường XHCN 

Nhiệm vụ CM: Xóa bỏ tàn tích phong kiến và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông 

Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ đó có quan hệ khăng khít với nhau. Trong đó “ vấn đề 

thổ địa CM là cái cốt của CM tư sản dân quyền” 

Lực lƣợng CM: Vô sản và nông dân là lực lượng chính, trong đó vô sản lãnh đạo CM. Còn các 

giai cấp khác nhau: tư sản thương nghiệp thì đứng về phe đế quốc và địa chủ chống lại CM, tư 



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

 

Học, học nữa, học mãi. Page 4 
 

sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cảu lương và khi CM phát triển cao thì học sẽ theo đế 

quốc. Trong giai cấp tiểu tư sản, bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự, tiểu tư sản thương 

gia thì không tán thành CM, tiểu tư sản tri thức thì có xu hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể 

hăng hái tham gia chống đế quộc trong kỳ đầu. Chỉ có các phần từ lao khổ ở đô thị như những 

người bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, tri thức thất nghiệp mới đi theo CM mà thôi. 

Vai trò của Đảng: “điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cuộc CM ở Đông Dương là cần phải 

có một Đảng Cộng sản”. Đảng phải có kỷ luật tập trung, mất thiết liên lạc với quần chúng và 

được vũ  trang bởi chủ nghĩa Mác-Lê nin 

Phƣơng pháp CM: Võ trang bạo động, theo khuôn phép nhà binh 

Quan hệ quốc tế: CM Việt Nam là một bộ phận của CM thế giới vì thế giai cấp vô sản Đông 

Dương phải gắn bó với giai cấp vô sản thế giới, trước hết là vô sản Pháp. Liên hệ với phong trào 

CM ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa 

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

25/11/1945? 
Ngày 25/11/1945 Ban chấp hành trung ương đảng ra chỉ thị “ Kháng chiến kiến quốc” vạch ra 

con đường đi lên cho CM Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Về chỉ đạo chiến lƣợc: Đảng xác định mục tiêu của CM Việt Nam lúc này vẫn là dân tộc giải 

phóng, khẩu hiệu lúc này là “ Dân tọc trên hết, Tổ quốc trê hết”, nhưng không phải là giành độc 

lập mà giữ vững độc lập 

Về xác định kẻ thù: Phân tích âm mưu của các đế quốc đối với Đông Dương, Ban chất hành 

trung ương nêu rõ: Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn 

lửa đấu tranh vào chúng. Vì vậy, phải lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm 

lược; mở rộng mặt trân Việt Minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân, thống nhất mặt trận Việt 

Minh Lào chống pháp xâm lược; khiên quyết giành độc lập tự do – hạnh phúc dân tộc,… 

Về phƣơng hƣớng nhiệm vụ: Đảng nêu lên bốn nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách cần khẩn trương 

thực hiện là: củng cố chính quyền CM; chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải 

thiện đời sống nhân dân 

Những biện pháp cụ thể để thực hiện những nhiệm vụ trên: xúc tiến bầu cử Quốc Hội, thành 

lập chính phủ chính thức,lập hiến pháp củng cố chính quyền nhân dân, động viên lực lượng toàn 

dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài, kiên trì nguyên tắc them 

bạn bớt thu, 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, 

Tóm lại: Những chủ trương trên đây của Ban chấp hành trung ương Đảng được nêu trong bản 

Chỉ thị “ Kháng chiến kiến Quốc ra ngày 25/11/1945 đã giải quyết kịp thời những vẫn đề quan 
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trọng về chỉ đạo chiến lược và sách lược CM trong tình thế mới vô cùng phức tạp và khó khăn 

của nước việt nam dân chủ cộng hòa vừa mới khai sinh 

Câu 4: Trình bày bối cảnh lịch s  của cách m ng  i t Nam sau tháng 7 

năm 1945 ? 
1. Thuận lợi : Hệ thống XHCN tiếp tục lớn mạnh về kinh tế, quân sự, khoa học - k  thuật, nhất là 

của Liên Xô; phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở Châu  ,châu Phi và M  La 

Tinh,phong trào h a bình dân chủ lên cao ở các nước tư bản; Miền Bắc hoàn toàn giải phóng làm 

căn cứ địa chung cho cả nước; thế lực của CM đã lớn mạnh hơn sau chín năm kháng chiến; có   

chí độc lập thống nhất Tổ Quốc của nhân dân từ Bắc chí Nam. 

2. Khó khăn: Đế quốc M  có tiềm lực kinh tế, quân sự h ng mạnh, âm mưu làm bá chủ thế giới với 

các chiến lược toàn cầu phản CM; thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang 

giữa hai phe XHCN và tư bản chủ nghĩa; xuất hiện sự bất đ ng trong hệ thống XHCN, nhất là 

giữa Trung Quốc và Liên Xô; đất nước ta chia làm hai miền, kinh tế miền Bắc ngh o nàn, lạc 

hậu, miền Nam  bị M  vào xâm lược và trở thành kẻ th  trực tiếp của nhân dân ta. 

3. Đảng đ ng thời lãnh đạo hai chiến lược CM ở hai miền khác nhau là đặc điểm lớn nhất của CM 

Việt Nam sau tháng 7/1945. Đặc điểm bao tr m và các thuận lợi và khó khăn nêu trên để Đảng 

phân tích, hoạch định đường lối chiến chung cho CM Việt Nạm trong giai đoạn mới. 

Câu 5: T i sao đ i hội  I năm 1986, đảng ta quyết định đổi mới chính 

sách công nghi p hoá 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng ( 12/1986) với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, 

đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đã nghiêm khắc chỉ ra những sai lầm trong nhận thức và 

chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985, mà trực tiếp là mười năm từ 1975-1985 : 

- Chúng ta đã phạm sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất, 

k  thuật, cải tạo XHCN và quản lý kinh tế… Do tư tưởng chỉ đạo chủ quan, nóng vội, muốn bỏ 

qua những bước đi cân thiết nên chúng ta đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa trong khi 

chưa có đủ các tiền đề cần thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 

- Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và đầu tư, thường chỉ xuất phát từ 

long mong muốn đi nhanh, không kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu công nghiệp với nông nghiệp 

thành một cơ cấu hợp lý, thiên về xây dựng công nghiệp nặng và những công trình quy mô lớn, 

không tập trung sức giải quyết về căn bản vấn đề lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dung và hàng 

xuất khẩu. Kết quả là đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp 

- Không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại Hội lần thứ V như: nông nghiệp chưa thật sự 

coi là mặt hàng đầu, công nghệ nặng không phục vụ kịp thời n ng nghiệp và công nghiệp nhẹ. 
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Câu 6: Phân tích nh ng đ c đi m của cơ chế kế ho ch h a tập chung 

quan liêu bao c p? 
Trước thời kỳ đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung với 

những đặc điểm chủ yếu sau: 

1. Thứ nhất, nhà nước quản lí nền kinh tế chủ yếu chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ 

thống chi tiêu pháp lệnh chi tiết từ trên xuống dưới. Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch, cấp phát 

vốn, vật tư cho doanh nghiệp c n 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. L  thì nhà nước b , lãi thì nhà 

nước thu. 

2. Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, 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 định không đúng gây ra thì ngân sách nhà nước phải gánh 

chịu. 

3. Thứ ba, quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chủ yếu. Nhà 

nước quản lí kinh tế thong qua chế dộ “cấp phát – giao nộp”. Hạch toán kinh tế chỉ là hình thức. 

4. Thứ tư, bộ máy quản lí c ng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa k m năng động vừa sinh ra dội ngũ 

quản lí k m năng lực, phong cách cửa quyền, quan lieu nhưng lại được hưởng quyền lợi cao hơn 

người lao. 

Câu 7: Trình bày quan đi m xây dựng h  thống chính trị của đảng ta 
Quan điểm xây dựng hệ thông chính trị của đảng ta 

- Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế 

làm trọng tâm, đ ng thời từng bước làm đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, 

đ ng thời từng bước đổi mới hệ thống chính trị 

- Hai là, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải là hạ thấp 

hoặc thay đổi bản chất nó, mà là nhằm tăng cường vai tr  lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý 

của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cho hệ thống chính trị hoạt động năng 

động hơn, có hiểu quả hơn, ph  hợp với đường lối đổi mới toàn diện, đ ng bộ đất nước; đặc biệt 

là phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, của sự công nghiệp hóa 

hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức, với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 

- Ba là, đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đ ng bộ, có kế thừa, có bước đi hình thức 

và cách làm phù hợp 

- Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với 

xã hội, tạo ra sự vận động cùng chiều của cả hệ thống thúc đẩy xã hội phát triển 
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Câu 8: Trình bày nội dung cơ bản của bản Đề cương văn h a  N năm 

1943? 
- Trong quá trình vận động CM giành chính quyền, năm 1943 Ban thường vụ Trung ương Đảng 

họp tại Võng La (Đông Anh, Phú Yên) đã thông qua bản Đề cương văn hosaVN do đ ng chí 

Trường Chinh trực tiếp dự thảo. 

 Đề cương văn hóa VN xác định văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa của 

CM Việt Nam. 

 Bản đề cương đề ra 3 nguyên tắc của nên văn hóa mới là Dân tộc- Khoa học- Đại chúng. 

 Bản đề cương đã xác định khái niệm văn hóa bao g m cả tư tưởng, học thuật và nghệ thuật, 

những vấn đề cơ bản của đời sông tinh thần xã hội 

 Bản đề cương khẳng định văn hóa mới VN có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về 

nội dung. 

- Tóm lại: Bản đề cương văn hóa VN năm 1943 là Cương lĩnh đầu tiên về văn hóa. Bản đề cương 

đó đã khẳng định văn hóa ngang tầm với kinh tế và chính trị. 

Câu 9: Trình bày chủ trương của Đảng về giải quyết các v n đề xã hội 

thời kỳ trước đổi mới? 
- Giai đoạn 1945-1954: Các vấn đề xã hội được 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 cấp tự túc, chủ trương tiết kiệm, đ ng 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. 

+ Khuyến khích mọi thành phần xã hội phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. 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 chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, 

trong hoàn cảnh chiến tranh. Chế độ phân phối về thực chất là theo chủ nghĩa bình quân. Nhà 

nước và tập thể đáp ứng nhu cầu xã hội thiết yếu 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 tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội 

nghiêm trọng, ngu n viện trợ giảm dần, bị bao vây, cô lập, cấm vận 

Câu 10: Trình bày phương châm đối ngo i của Đảng thời kỳ đổi mới?  
- Đại hội VII của Đảng (6/1991) xác định phương châm đối ngoại là: “VN muốn là bạn với tất cả 

các nước trong cộng đ ng thế giới, phấn đấu vì h a bình, độc lập và phát triển”. 

- Đại hội IX của Đảng (2001) xác định phương châm đối ngoại là: “VN sẵn sàng là bạn, là đối tác 

tin cậy của các nước trong cộng đ ng quốc tế, phấn đấu vì h a bình, độc lập và phát triển”. 
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- Đại hội XI (2011) được bổ sung, phát triển theo phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc 

tế, hình thành đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa 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 đ ng quốc tế; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước VN 

XHCN giàu mạnh. 

 

Câu 11:Phân tích quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều ki n thành 

lập đảng  
Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác- lenin 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 tối ác dưới cái 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 thức 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 – 

lênin 

Với tư cách là đại diện của Quốc tế Cộng sản, tháng 11/1924, nguyễn ái quốc đến Quảng Châu 

(Trung Quốc). Tháng 6-1925, người thành lập Hội Việt Nam CM thanh niên. Chương trình và 

Điều lệ của hội nêu rõ mục đích là: làm CM dân tộc và CM dân tộc và CM thế giới. sau khi CM 

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 CM thế giới 

Từ năm 1925-1927, Hội Việt Nam CM thanh niên đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho các bộ 

CM việt Nam. Hội đã xây dựng được nhiều cơ sở ở các trung tâm kinh tế, chính trị trong nước. 

năm 1926, hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa” đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đ n điền 

để luyện lập trường, quan điểm giai cấp công nhân; để truyền bá chủ nghĩa mác-lên nin và lý 

luận giải phóng dân tọc nhằm thúc đẩy phát triển phong trào CM Việt Nam 

Ngoài việc trực tiếp huấn luyện cán bộ của hội việt nam CM thanh niên Nguyễn ái quốc còn lựa 

chọn những thanh niên Việt Nam ưu tú gửi đi học tại Trường Đại Học Phương Đông và Trường 

Lục quân Hoàng Phó đào tạo cán bộ cho CM Việt Nam 

Cùng với việc đào tạo cán bộ, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra các tờ báo Thanh niên, Công nông, 

Lính cách mệnh, Tiền Phong nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác – leenin vào việt nam. Quan điểm 

CM cả Nguyễn Ái Quốc đã thức tỉnh và giác ngộ quần chúng, thúc đẩy phong trào đấu tranh yêu 

nước của nhân dân phát triển theo con đường CM vô sản 

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

cách mệnh 
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Tác phẩm đó đã đề cập những vẫn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng 

chính trị cho việc thành lập ĐCSVN, Đường cách mệnh có giáo trị lý luận và thực tiễn to lớn đối 

với CM Việt Nam 

 

Câu 12: Phân tích hoàn cảnh lịch s  và chủ trương chuy n hướng chỉ đ o 

chiến lược của đảng nh ng năm 1939-1941 
Hoàn cảnh lịch sử 

Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổi 

Ngày 1-9-1939, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, trong đó 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 

CM thuộc địa 

Tháng 6-1940, Đức tấn công pháp và Chính phủ Pháp đã đầu hàng. Ngày 22-6-1941, quân phát 

xít Đức tấn công Liên Xô. Từ khi kháp 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 thời chiến rất phản động: thẳng tay đàn áp 

phong trào CM của nhân dân, tập trung lực lượng đán vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Thực 

hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” tăng cường vơ vết sức người, sức của phục vụ chiến tranh, bắt 

lính sang Pháp làm bia đỡ đạn 

Lợi dụng sự thất thủ của Pháp ở Đông Dương, tháng 9-1940 Nhật Bản cho quân xâm lược Đông 

Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng và dâng Đông Dương cho Nhật. Chụi cảnh “một cổ hai 

tr ng” đời sống của nhân dân Việt Nam 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 

Các hội nghị Trung 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: 

Một là, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; 

Tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” thay bằng khẩu I hiệu “tịch 

thu ruộng đấy của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo” chia lại ruộng đất cho công 

bằng, giảm tôm giảm tức 
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Hai là, giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương; 

Ở Việt Nam, Trung ương Đảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đ ng minh ( 

Việt Minh) thu hút mọi người dân yêu nước không phân biệt thành phần, lứa tuổi, đoàn kết bên 

nhau cứu Tổ quốc, cứu giống nòi 

Ba là, 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 cần phải phát triển lực 

lượng CM, tiến hành xây dựng căn cứ địa CM 

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. 

Câu 13: Phân tích nội dung của chính cương Đảng Lao động vi t nam 

thông qua đ i hội II tháng 2/1951 
Nội dung của Chính cƣơng Đảng lao động Việt Nam 

Tính chất xã hội Việt Nam: Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa, nửa phong kiến. Ba tính 

chất đó đang đấu tranh lẫn nhau, nhưng mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất 

dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa. Mâu thuẫn đó đang được giải quyết trong quá trình 

kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp M  

Đối tƣợng CM Việt Nam có hai đối tƣợng 

- Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp 

M . 

- Đối tượng phụ hiện nay là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động. 

Nhiệm vụ CM: 

- Đánh đổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc 

- Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày ruộng 

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

Lực lƣợng của CM 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. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh 

đạo CM. 

Sắp xếp loại hình CM: Đảng ta căn cứ vào 3 loại hình CM của Lenin (CM giải phóng dân tộc, 

CM tư sản kiểu mới và CM vô sản) gọi CM Việt Nam là CM dân tộc, dân chủ, nhân dân. 
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Phƣơng hƣớng tiến lên của CM dân tộc, dân chủ, nhân dân: CM dân tộc, dân chủ, nhân dân 

nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một quá trình lâu dài và đại thể trải qua ba giai 

đoạn. Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau, mà mật thiết liên hệ, xen kẽ với nhau. 

Giai cấp lãnh đạo và mục tiêu của Đảng: Người lãnh đạo CM 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 XHCN 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. 

Chính sách của Đảng: Có 15 chính sách lớn nhằm phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây 

mầm mống cho chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. 

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

nước XHCN và nhân dân thế giới, của Trung Quốc, của Liên Xô, thực hiện đoàn kết Việt-Trung-

Xô và đoàn kết Việt-Miên-Lào. 

Câu 14: Phân tích nội dung của hội nghị trung ương lần thứ 15 tháng 

1/1959 của đảng 
- Hội nghị xác định tính chất xã hội miền Nam sau 1954 là xã hộ thuộc địa kiểu mới và nửa phong 

kiến.  

- Mâu thuẫn cơ bản của xã hội miền Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta ở miền Nam với đế quốc 

M  xâm lược và tay sai của chúng. Mâu thuẫn giữa nhân dân miền Nam mà chủ yếu là nông dân 

với địa chủ phong kiến. Trong hai mâu thuẫn trên, thì mâu thuẫn ở miền Nam với đế quốc M  

xâm lược cùng tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm – tay sai của đế quốc M , đại diện cho bọn địa 

chủ phong kiến và tư sản mại bản thân M  phản động nhất. 

- Nhiệm vụ chiến lược của CM Việt Nam 

 CM XHCN ở miền bắc 

 CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam 

Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau nhằm 

phương hướng chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận 

lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội 

- Nhiệm vụ cơ bản của CM  miền Nam: đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc 

M  xâm lược, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Diệm, thành lập một chính quyền liên 

hiệp dân tộc chủ ở miền Nam, thực hiện độc lập và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống 

nhân dân, giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, tích 

cự góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam   và trên thế giới 

- Con đường phát triển cơ bản của CM miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 

dân. Đó là con đường lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng 
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là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong 

kiến, dựng lên chính quyền thống trị để đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền CM của 

nhân dân 

- Phương phá CM: cần có sách lược lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ th  phân hóa cao độ đế 

quốc M  và tay sai của chúng. Sử dụng, kết hợp những hình thức đấu tranh hợp pháp, nửa hợp 

pháp, phối hợp chặt chẽ phong trào ở đô thị với phong trào ở đô thị với phong trào nông thôn và 

ở căn cứ. Cần kiên quyết giữ vững đường lối hòa bình thống nhất nước nhà. Đ ng thời hội nghị 

dự báo đế quốc M  là tên đế quốc hiếu chiến nhất cho nên trong bất kỳ điều kiền nào, cuộc khởi 

nghĩa cảu nhân dân miền Nam có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang trường ky và 

thắng lợi nhất định thuộc về ta 

- Về mặt trận Hội nghị chủ trương cần có mặt dân tộc thống nhất riêng ở miền Nam có tính chất, 

nhiệm vụ và thành phần thích hợp nhằm tập hợp tất cả các lực lượng chống đế quốc và tay sai 

- Về vai trò của Đảng bộ miền Nam: Hội nghị chỉ rõ sự t n tại và trưởng thành của Đảng bộ miền 

Nam chế độ độc tài phát xít là một yếu tố quyết định thắng lợi phong trào CM miền Nam. Phải 

củng cố Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đề cao công tác bí mật, triệt để khả 

năng hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp để che dấu lực lượng đề phòng sự xâm nhập phá hoại 

của bọn gián điệp và những phần tử đầu hàng, phản bội chui vào phá hoại Đảng 

Câu 15 Phân tích chính sách công nghi p hoá, hi n đ i hoá của đảng từ 

1996 đến nay? 
Đại hội VIII của Đảng  năm 1996, nhìn lại đất nước sau 10 năm đổi mới đã 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 nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

Đại hội VIII đã 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 với hiện đại hóa, lấy khoa học – công nghiệp 

làm động lực lấy ngu n lực con người làm yếu tố trung tâm của CNH, HDH 

Con đường công ngiêp hóa ở nước ta cân 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 

nghiêm kĩ thuật, công nghệ và thành quả của các nước đi trước, tận dụng xu thế của thời đại qua 

hội nhâp quốc tế để rút ngắn thời gian 

Hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là phải phát triển nhanh và có hiệu quả các sản 

phẩm, các ngành, các lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu 
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Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ 

động hội nhập kinh tế quốc tế, phải tiến hành công nghiệp hóa trong một nên kinh tế mở, hướng 

ngoại 

Đẩy nhanh CNH, HDH nông nghiệp nông thôn 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: Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa t i đ i hội IX (2001), X(2006), XI (2011). 
Về mục đích phát triển: Thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” giải 

phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh xóa 

đói giảm nghèo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng, giúp đỡ người khác 

thoát khỏi nghèo và từng bước khá giả hơn 

Về phƣơng pháp phát triển: Phát triển các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ 

vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững 

chắc của nên kinh tế quốc dân. Để giữa vững vai trò chủ đạo nên kinh tế nhà nước phải nắm 

được các vị trí then chốt của nền kinh tế bằng trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiệu quả 

sản xuất kinh doanh cao chứ không phải dựa vào bao cấp, cơ chế xin cho hay độc quyền kinh 

doanh.. Mặt khác, tiến lên chủ nghĩa xã hội đặt ra yêu cầ nên kinh tế phải được dựa vào nên tảng 

của sở hữu toàn dân các tư liệu sản xuất chủ yếu 

Về định hƣớng xã hội và phân phối: Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 

bước và từng chính sách phát triển, tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ và đ ng bộ với phát 

triển xã hội, văn hóa, giáo dục, giáo dục và đào tạo, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu 

phát triển con người 

Trong lĩnh vực phân phối, định hướng XHCN được thực hiện qua chế độ phân phối chủ yếu theo 

kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội. đ ng thời để huy động mọi ngu n lực kinh tế 

cho sự phát triển còn thực hiện phân phối theo mức đọng góp vốn ngu n lực khác 

Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ xã hội cả nhân dân, bảo đảm vai trò quản l , điều tiết nên 

kinh tế của nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự thể hiện rõ rệt định hướng XHCN và cũng là sự 

khác biệt cơ bản giữa kinh tế của nhà nước XHCN bằng pháp luật đảm bảo mục đích của nền 

kinh tế, sự vận động của chế độ sở hữu, phân phối theo định hướng XHCN, phát huy mặt tích 

cực, hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường, đảm bảo quyền lợi chính đáng của mọi người 

Những tiêu chí trên vừa thể hiện tính định hướng XHCN của nên kinh tế thị trường ở nước ta, 

vừa thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường 

tư bản chủ nghĩa 
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Câu 17: Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về h  thống chính 

trị 
Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị 

- Xét trên tổng thể, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới tư duy chính trị trong việc 

hoạch định đường lối và chính sách đối nội, đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có sự 

đổi mới khác. Song, Đảng ta khẳng địn đổi mới bắt đầu từ kinh tế, trước hế đổi mới tư duy kinh 

tế, đ ng thời từng bước đổi mới hệ thống chính trị. Phải tập trung đổi mới kinh tế trước hết, vì có 

đổi mới thành công về kinh tế mới tạo được điều kiện cơ bản để tiến hành đổi mới hệ thống 

chính trị thuận lợi. Như vậy, đổi mới hệ thống chính trị là 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 

XHCN 

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 XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo, 

kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội chống áp bức, bất công đấu tranh ngăn chặc và khắc 

phục những tư tưởng và hành động tiêu cực sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mư và hành 

động chống phá của các thế lực th  địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một 

nước XHCN ph n vinh, nhân dân hạnh 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 tri 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 ngu n 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 (1991). Đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII ( 1994) và các Đại 

hội VIII,IX,X và XI đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 

và làm rõ thêm nội dung của nó. Đó là: 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 và làm việc theo khả năng và sở thích của mình trong 

phạm vi pháp luật cho phép 

Câu 18: Phân tích quá trình nhận thức của đảng về giải quyết v n đề xã 

hội thời kì đổi mới. 
- 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 
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đường lối phát triển của đất nước, đặc biệt là giải quyết mối quan hệ giữa chính sách kinh tế 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 ch  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, đ ng 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 với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong 

suốt quá trình phát triển. 

 Thực hiện nhiều hình thức phân phối 

 Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với 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) chủ trương các chính sách xã hội phải 

hướng vào phát triển và làm 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) chủ trương 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 khoá X (1/2007) nhấn mạnh phải 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 l  đúng đắn, kịp 

thời. 

- Đại hội XI của Đảng (2011) xác định nhieemh vụ chủ yếu về lĩnh vực xã hội là: 

 Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân 

 Tạo bước chuyển biến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, 

giảm tỷ lệ đói ngh o. 

 Cải thiện điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân 

 Phấn đấu đạt chi tiêu chủ yếu như: năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2000USD, 

tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, giải quyết việc làm cho 8 triệu lao động, tốc độ tăng dân số 

đạt 1%. Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi. Giảm tỷ lệ hộ ngh o bình quân 2%/năm. 

Câu 19: Phân tích đường lối đối ngo i của Đảng thời kỳ trước đổi mới?  
a. - Đại hội lần thứ IV của Đảng (12-1976) xác định nhiệm vụ đối ngoại là “Ra sức tranh thủ những 

điều kiện quốc tế thuận lợi để nhanh chóng hàn gắn những v t thương chiến tranh, xây dựng cơ 

sở vật chất k  thuật của CNXH ở nước ta.” 
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- Trong quan hệ với các nước, Đại hội IV chủ trương củng cố và tăng cường 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 

VN- Lào- Campuchia; sẵn sàng, thiết lập phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 

trong khu vực, thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa VN với tất các nước trên cơ sở tôn 

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

- Từ giữa năm1978, 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 là h n đá tảng trong chính sách đối ngoại 

của VN; nhấn mạnh yêu cầu ra sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt- Lào trong bối cảnh vấn đề 

Campuchia đang diễn biến phức tạp; chủ trương góp phần xây dựng khu vực Đông Nam   h a 

bình, tự do, trung lập và 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 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 CM nước ta. 

- Về quan hệ với các nước, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên Xô 

là nguyên tắc, là chiến lược và luôn luôn là h n đá tảng trong chính sách đối ngoại của VN; xác 

định quan hệ đặc biệt VN- Lào- Campuchia có   nghĩa sống c n đối với vận mẹnh của ba dân 

tộc; kêu gọi các nước ASEAN hãy c ng các nước Đông Nam   đối thoại và thương lương để 

giải quyết quan hệ bình thường với Trung Quốc trên cơ sở các nguyên tắc cùng t n tại hòa bình; 

chủ trương thiết lập cà mở rộng quan hệ bình thường về mặt nhà nước, về kinh tế, văn hóa, khoa 

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

Câu 20: Phân tích tư tưởng chỉ đ o công tác đối ngo i của Đảng thời kỳ 

đổi mới? 
- Một là, bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

XHCN, đ ng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN. 

- Hai là, giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

đối ngoại. 

- Ba là, nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ; 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; tranh trực diện đối đầu, tranh để bị đẩy vào thế cô lập. 

- Bốn là, 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 trong quan hệ hòa bình, hợp tác với khu vực; chủ động tham gia các tổ chức 

đa phương, khu vự toàn cầu. 

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

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

- Sáu là, phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các ngu n 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. 

- Bảy là, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các 

hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước ta và 
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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: Thực tiễn của cách m ng vi t nam gần 90 năm qua đã chứng 

minh con đường Hồ Chí Minh lựa chon như thế nào 
(Câu này các bạn viết dựa vào khả năng của mình nhé!) 

Chứng minh con đƣờng Bác đã chọn là hoàn toàn đúng đắn! 

Câu 22: Trình bày kết quả và ý nghĩa của cách m ng tháng tám năm 1945 
Kết quả và ý nghĩa: 

- Thắng lợi của CM tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong hơn 80 

năm, chấm dứt sự t n tại của chế độ quân chủ chuyên chế suốt 1000 năm và ách thống trị của 

phát xít Nhật 

- Ra đời nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành 

người tự do, người làm chủ vận mệnh của mình. 

- Đảng Cộng sản Đông Dương từ ch  phải hoạt động bí mật không hợp pháp trở thành một đảng 

cầm quyền và hoạt động công khai. 

- Nâng cao lòng tự hào dân tộc, để lại những bài học kinh nghiệm qu  cho phong trào đấu tranh 

giành độc lập và chủ quyền. 

- CM tháng Tám thắng lợi đã chọc thủng một khâu quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ 

nghĩa đế quốc, mở đầu thời kì sụp đổ và tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ.  

- Chứng minh cho tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lenin và những sang tạo của H  Chí Minh về 

CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa.  

 

Chủ tịch H  Chí Minh nói: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự 

hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này 

là lần đầu tiên trong lịch sử CM của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 

tuổi đã lãnh đạo CM thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc” 

Câu 23: Nêu nh ng bài học kinh nghi m của cuộc kháng chiến chống 

thực dân pháp và can thi p mỹ 
Bài học kinh nghiệm: 

- Thứ nhất, đề ra đường lối đúng đắn và quán triệt sâu rộng đường lối đó cho toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân thực hiện, đó là đường lối chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, 

lâu dài dựa vào sức mình là chính. 
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- Thứ hai, kết hợp chặt chẽ, đúng đắn nhiệm vụ chống phong kiến và xây dựng chế độ dân chủ 

nhân dân, gây mầm mống cho chủ nghĩa xã hội, trong đó nhiệm vụ tập trung hàng đầu là chống 

đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng. 

- Thứ ba, thực hiện phương châm vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới xây dựng hậu 

phương ngày càng vững mạnh để có tiềm lực mọi mặt đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc 

kháng chiến. 

- Thứ tư, quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ và lâu dài, đ ng thời tích cực, chủ 

động đề ra và thực hiện phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sang tạo, kết 

hợp đấu tranh quan sự với đấu tranh ngoại giao, đưa kháng chiến đến thắng lợi.  

- Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của 

Đảng trong chiến tranh.  

Câu 24: Nêu ý nghĩa lịch s  của cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ xâm 

lược 
Ý nghĩa lịch sử: 

- Ý nghĩa lịch sử đối với nước ta là chấm dứt hơn một thế kỉ chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và 

chủ nghĩa thực dân kiểu mới, giải phóng miền nam, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước, mở ra kỉ nguyên 

mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên cả nước hoà bình, thống nhất, cùng chung một nhiệm vụ chiến 

lược, đi lên chủ nghĩa xã hội; tăng  thêm sức mạnh vật chất, tinh thần, thế và lực cho CM và dân 

tộc Việt Nam, để lại niềm tự hào sâu sắc và những kinh nghiệm quý cho sự nghiệp dựng nước và 

giữ nước giai đoạn sau; góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín của Đảng và dân tộc Việt 

Nam trên trường quốc tế. 

- Ý nghĩa với CM thế giới là đã đập tan được cuộc phản kích lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào 

chủ nghĩa xã hội và CM thế giới kể từ sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, bảo vệ vững 

chắc tiền đ n phía Đông Nam   của chủ nghĩa xã hội; làm phá sản các chiến lược chiến tranh 

xâm lược của đế quốc M , gây tổn thất to lớn và tác động sâu sắc đến nội tình nước M  trước 

mắt và lâu dài; góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của 

chúng ở khu vực Đông Nam  , mở ra sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân 

mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ tự do và hoà bình 

phát triển của nhân dân thế giới. 
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Câu 25: Hi n nay vi c đẩy m nh công nghi p h a hi n đ i h a nông 

nghi p nông thôn ch ng ta đang g p nh ng kh  khăn gì?  
 (Chọn 4-5 ý để học, không cần học hết nhé) 

Hiện nay việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn chúng ta 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,khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn 

- Thiếu hụt ngu n lao động: Lao động trẻ thường lựa chọn con đường khác chứ không phải làm 

nông. 

- Việc mở rộng diện tích canh tác đã khiến cho tài nguyên thiên nhiên đang được tận dụng triệt để, 

những v ng đất hoang hóa dành cho công tác bảo t n thiên nhiên đang thu hẹp dần, khả năng tự 

cân bằng và làm sạch của môi trường thiên nhiên đang bị giảm sút nghiêm trọng. Nông nghiệp 

phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên nên khi 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 sự suy giảm chất lượng môi trường quay trở lại tạo nên nhiều rủi ro hơn cho sản xuất nông 

nghiệp. 

Công cuộc hiện đại hóa gặp khó khăn ngay từ đầu khi phải giải quyết các hậu quả của ô nhiễm 

môi trường. 

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

hóa nông nghiệp nông thôn. 

- Nông sản Việt nam đang gặp sự canh tranh gay gắt từ nhiều quốc gia có điều kiện kinh tế tương 

đ ng như các nước Đông Nam   (Thái Lan, Myanma, Indonesia…), các nước châu M  La tinh 

(vốn quen thuộc với thị trường Bắc M ) hay thậm chí từ các quốc gia châu Phi là những nhà 

cung cấp nông sản truyền thống cho thị trường châu Âu. 

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

nghiệp chưa được phát triển cũng 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 các công ty nước ngoài. 

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

gắn kết giữa sản xuất và thị trường trong nông nghiệp còn rất yếu. Nhà nước đã có những chủ 

trương khuyến khích việc lên kết 4 nhà trong nông nghiệp nhằm giúp đỡ người nông dân yên tâm 

sản xuất. Nhưng, trong thực tế, việc liên kết này còn rất lỏng lẻo, chưa đạt được kết quả như 

mong muốn và các “nhà” chưa thực sự giúp ích cho nông dân. “nhà doanh nghiệp” được người 

nông dân trông đợi nhất trong việc tiêu thụ sản phẩm chẳng những chưa làm tốt vai trò của mình, 

mà lại là “nhà” bị coi hưởng lợi nhiều nhất trong quá trình liên kết, không bảo đảm sự công bằng 

lợi ích cho nông dân. Do đó có thực tế trong nông nghiệp VN là khi được mùa nông dân không 

bán được hàng, lúc mất mùa, thiên tai, dịch bệnh thì không được gì. Ở hoàn cảnh nào nông dân 
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cũng là người bị thua thiệt và vì vậy, luôn có tình trạng nông dân thường xuyên thay đổi cây 

tr ng, vật nuôi, không yên tâm tích lu  kinh nghiệm, sản xuất ổn định lâu dài. 

 

Đứng trước những khó khăn và thách thức vừa phân tích ở trên, yêu cầu đặt ra đối với chúng ta 

là cần phải sáng suốt đề ra những định hướng, những giải pháp đúng đắn, kịp thời để khắc phục 

và đổi mới, tiếp tục đưa sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vững bước tiến lên, giữ 

vững mục tiêu và quan điểm của Đảng, Nhà Nước đã đề ra. 

Câu 26: Hi n nay vi c xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta còn có nh ng h n chế gì? Nguyên nhân của nh ng 

h n chế đ ? 
Hạn chế:  

- Quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN còn chậm, chưa 

theo kịp yêu cầu công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Hệ thống pháp luật, cơ chế, 

chính sách chưa đầy đủ chưa đ ng bộ và thống nhất 

- Vấn đề sở hữu, quản lý và phân phối trong doanh nghiệp nhà nước chưa giải quyết tốt, gây khó 

khăn cho sự phát triển và làm thất thoát tài sản nhà nước nhất là khi cổ phần hoá. Doanh nghiệp 

thuộc các thành phần kinh tế khác còn bị phân biệt đối xử. Việc xử lý các vấn đề liên quan đến 

đất đai c n nhiều vướng mắc. Các yếu tố thị trường và các loại thi trường hình thành, phát triển 

chậm, thiếu đ ng bộ, vận hành chưa thông suốt. Thị trường tài chính, bất động sản, khoa học và 

công nghệ phát triển chậm, quản l  Nhà nước đối với các loại thị trường còn nhiều bất cập. Phân 

bổ ngu n lực quốc gia chưa hợp l . Cơ chế “xin-cho” chưa được xoá bỏ triệt để. Chính sách tiền 

lương con mang tính bình quân. 

- Cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội đổi mới chậm, chất lượng dịch vụ y tế, 

giáo dục, đào tạo còn thấp. Khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư và các v ng ngày 

càng lớn. Hệ thống an sinh xã hội c n sơ khai. Nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội và bảo vệ môi 

trường chưa được giải quyết tốt.  

Nguyên nhân: 

- Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề hoàn toàn mới chưa có 

tiền lệ trong lịch sử. Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN còn nhiều hạn chế do 

công tác lý luận chưa theo kịp đ i hỏi của thực tiễn. 

- Năng lực thể chế hoá và quản lý, tổ chức thực hiện của Nhà nước còn chậm nhất là trong việc 

giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.  

- Vai trò tham gia hoạch định chính sách thực hiện và giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ 

quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp còn yếu.   
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Câu 27: Trong thời kỳ đổi mới, bản thân b n phải làm gì đề g p phần xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa? 
- Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dưng nhà nước pháp quyền XHCN đó là nhà nước quản lý 

mọi mặt bằng hiến pháp và luật pháp. Mọi người dân có quyền làm chủ nhưng cũng có trách 

nhiệm làm tr n nghĩa vụ công dân. 

- Để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, em thấy bản thần cần phải: 

 Tìm hiểu trên mọi phương tiện như sách, báo, internet,… 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 luật pháp 

VN. 

 Đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, tham gia các hoạt động tập thể,… 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. 

 Khi đã hiểu được luật pháp VN, bản thân cần phải chấp hành nghiêm túc luật pháp, điều đó thể 

hiện sự tôn trọng và góp phần nhỏ trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. 

 Tham gia tuyên truyền các chính sách của Đảng, tham gia tổ chức hội sinh viên để giúp mọi 

người tiếp cận với pháp luật, hiểu luật và tuân thủ luật. 

 Rèn luyện bản lĩnh bản thân vững vàng, cảnh giác và tránh xa các âm mưu của các thế lực thù 

địch. 

 Tích cực học tập tốt, giác ngộ một cách đúng đắn tư tưởng HCM. Từ 18 tuổi trở lên, bản thân sẽ 

cố gắng phấn đấu trở thành Đảng viên để có thể đóng góp   kiến của mình về những vấn đề dân 

sinh để phục vụ lợi ích cho nhân dân. Đ ng thời, bản thân cần cố gắng là cầu nối giữa nhân dân 

và Đảng, làm cho nhân dân tin vào Đảng và yêu Đảng. 

 Giữ gìn văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. 

 Tham gia cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM” để hiểu rõ các 

đức tính cao đẹp của HCM như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư,… Để từ đó sẽ hoàn thiện 

bản thân hơn, góp phần giúp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. 

- Em hi vọng rằng với những đóng góp nhỏ bé của bản thân, sẽ phần nào giúp cho nhà nước pháp 

quyền XHCN luôn vững chắc, phát triển vững mạnh, luôn giữ vững bản sắc dân tọc VN. Và nhà 

nước pháp quyền XHCN luôn là điểm tựa tin cậy của nhân dân. 

Câu 28: Bản thân b n cần làm gì đ  gi  gìn và phát huy nh ng giá trị văn 

hoá của dân tộc 
Trước những thách thức và khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt, sinh viên chúng tôi phải tự 

đặt ra cho bản thân mình câu hỏi: Là những trí thức tương lai của đất nước, mình đã, đang và sẽ 

làm gì để góp phần đưa đất nước phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc? 

Để trả lời được câu hỏi nêu trên, bản thân tôi phải tự mình phấn đấu, rèn luyện, tự trau d i cho 

bản thân những k  năng cần thiết, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, n  lực 

rèn luyện vì lợi ích chung của cộng đ ng và vì chính sự phát triển của cá nhân. Quan trọng hơn, 
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các bạn trẻ cần xây dựng bản lĩnh văn hóa, sẵn sàng đấu tranh với những hoạt động, sản phẩm 

văn hóa không lành mạnh..  

Đẩy mạnh việc  tìm hiểu liên quan lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa của đất nước, của quê 

hương.  

Hơn nữa, phải chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc tiếp thu những mặt tích cực, tiên tiến 

của văn hóa hiện đại; đ ng thời gìn giữ và bảo vệ tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy 

bản sắc văn hóa của dân tộc. Kiên quyết đấu tranh đối với những biểu hiện vô cảm; khơi dậy tinh 

thần tương thân, tương ái trong tuổi trẻ. 

Câu 29: Đánh giá thực tr ng một v n đề xã hội mà b n đang quan tâm? 

(Bài tham khảo) 
Bài 1: Tình yêu là thứ tình cảm kì diệu, thiêng liêng mà tạo hoá đã ban tặng cho con người. Bản 

chất của tình yêu bắt ngu n từ sự thấu hiểu, đ ng điệu, hoà hợp về mặt tâm h n. Đáng tiếc là 

trong quan niệm về tình yêu của một bộ phận giới trẻ hiện nay đang xuất hiện những biểu hiện 

lệch lạc. Những “hạt sạn” đã và đang làm xấu đi hình ảnh tình yêu của giới trẻ trong mắt mọi 

người, một trong số đó là xu thế thực dụng trong tình yêu. Một số bạn đề quá cao, coi trọng 

vấn đề vật chất và xem đó như là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tình yêu, là điều kiện “cần và đủ” 

để tiến tới hôn nhân. Trên thực tế, lối sống thực dụng trong tình yêu thường dẫn đến những kết 

cục không có hậu. Dư luận đã nhiều lần đề cập tới số phận những cô dâu Việt ôm đổi đời lấy 

ch ng Đài Loan, Hàn Quốc để r i bị đánh đập tàn nhẫn, đối xử tệ bạc. D  được dư luận nhiều 

lần cảnh tỉnh nhưng số lượng nạn nhân vẫn có chiều hướng gia tăng. Điều gì đã khiến cho những 

cô gái lao vào “cuộc đỏ đen” như vậy? Phải chăng là do sự nhẹ dạ, cả tin, mù quáng? Thiết nghĩ, 

đó cũng là một nguyên nhân nhưng l  do chính để họ “dấn thân” vẫn là sức hút không cưỡng lại 

được của những cám d  về vật chất. Đã từng có thời gian người ta yêu nhau mà không hề tính 

toán về những điều kiện kinh tế, phân biệt giàu hay nghèo. Thậm chí nhiều người c n xem “một 

túp lều tranh, hai trái tim vàng” là mô hình tưởng của tình yêu chân chính. Tuy nhiên chúng ta 

cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của vật chất trong tình yêu, nhất là trong hôn nhân. 

Song chúng ta không thể đ ng tình với những quan điểm cực đoan cho rằng “Tiền có thể mua 

được hạnh phúc”. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng rằng tiền bạc là một trong những tiền đề của 

hạnh phúc chứ bản thân nó không phải hạnh phúc. Để có cái nhìn đúng đắn về tình yêu thì chúng 

ta cần có những giải pháp như: C ng nhau xác định rõ ràng ưu tiên hàng đầu ở lứa tuổi này là 

học tập; Cùng nhau hoạch định kế hoạch học tập và làm việc ngắn hạn và dài hạn; giúp đỡ nhau 

hoàn thành kế hoạch đó; Tìm hiểu những kiến thức về tình yêu và giới tính; xin lời khuyên, lời tư 

vấn của cha mẹ hoặc những người có kinh nghiệm nhằm tránh những hậu quả không đáng có; 

Biết tôn trọng đối phương và tôn trọng chính bản thân mình. Quan tâm đến cuộc sống của đối 

phương, chú   đến những thay đổi tích cực và tiêu cực để giúp đỡ nhau phát triển hoặc khắc 

phục; Giữ thái độ nghiêm túc trong tình yêu, không đánh đ ng tình yêu với những quan niệm sai 

lệch khác hoặc sử dụng tình yêu để vụ lợivì dù ít hay nhiều bạn cũng sẽ phải trả giá cho tình yêu 
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“giả” đó. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, hãy yêu hết mình và sống sao cho có trách nhiệm 

với bản thân và có ích cho xã hội. 

Bài 2: Tình yêu là thứ tình cảm kì diệu, thiêng liêng mà tạo hoá đã ban tặng cho con người. Bản 

chất của tình yêu bắt ngu n từ sự thấu hiểu, đ ng điệu, hoà hợp về mặt tâm h n. Đáng tiếc là 

trong quan niệm về tình yêu của một bộ phận giới trẻ hiện nay đang xuất hiện những biểu hiện 

lệch lạc. Những “hạt sạn” đã và đang làm xấu đi hình ảnh tình yêu của giới trẻ trong mắt mọi 

người, một trong số đó là lối sống thử trong tình yêu. Hiện nay, Một bộ phận giới trẻ đang chạy 

theo lối “sống gấp”, “yêu gấp” và cho rằng đó là “phong cách”. Hệ quả tất yếu từ lối sống ấy là 

sự hời hợt, dễ dãi trong tình yêu. Họ sẵn sàng nhận lời yêu chỉ sau vài lần hẹn hò mà không hề 

tìm hiểu kĩ về nhau. Tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong giới trẻ đang có chiều 

hướng gia tăng, đặc biệt tình trạng “Sống thử” đang lan truyền như là một phong trào của các 

bạn trẻ, nhất là tầng lớp sinh viên. Trước tiên, ta phải hiểu khái niệm sống thử là gì? Sống thử" 

hay còn gọi "sống chung trước khi cưới" là 2 người thỏa thuận với nhau sẽ về sống chung với 

nhau như "vợ ch ng", họ "chung" với nhau tất cả như một cặp vợ ch ng đã cưới nhau chính 

thức. Giải thích l  do đ ng tình với việc sống thử, một số người cho rằng: đây là cơ hội để hiểu 

rõ tính cách của nhau để sau này không ân hận vì chọn lầm người. Một số người khác lại sẵn 

sàng sống thử với những l  do như: nó mang lại lợi ích cả về kinh tế và tình cảm, sự chia sẻ tiền 

bạ và khó khăn giữa hai bên; không bị ràng buộc về mặt pháp lý, không nặng nề về nghĩa vụ của 

hôn nhân. Vậy ta có nên sống thử hay không? Về mặt tích cực, sống thử cùng nhau có th  giúp hai 

bên hi u về nhau nhiều hơn, gi    iết được những tính cách thật sự của đối  hương; sống thử còn có 

thể tránh cho người trong cuộc những tổn thương, phiền phức nếu hai bên không hợp nhau, 

muốn chia tay. Việc sống thử không hẳn là xấu. Nếu có phê phán, có chỉ trích thì phải chăng nên 

dành những điều này cho sự lợi dụng, nhân danh sống thử để thỏa mãn những toan tính thấp hèn 

về mặt thể xác. Về mặt tiêu cực, Sống thử làm con người tự do phóng túng, tình cảm bị chai sạn 

và đặc biệt tàn phá tình yêu, nó để lại những suy nghĩ không tốt về nhau, thậm chí cả căm gh t, 

thù hận. Ngoài ra sống thử cũng ảnh hưởng nhiều đế việc học tập cũng như công việc của sinh 

viên và nó cũng là 1 trong những yếu tố gây ra các tệ nạn xã hội. Hơn nữa, khi sống thử, các bạn 

nữ phải chịu nhiều điều tiếng. Không chỉ vậy, sống thử có thể xảy ra có thai ngoài ý muốn: 

Không thể phá thai, các bạn phải chấp nhận là bố, làm mẹ d  đang ng i trên ghế giảng đường đại 

học. Ngược lại, nhiều bạn trẻ đã chấp nhận phá bỏ hài nhi bé nhỏ đang lớn dần trong bụng. Để có 

cái nhìn đúng đắn về tình yêu thì chúng ta cần có những giải pháp như: C ng nhau xác định rõ 

ràng ưu tiên hàng đầu ở lứa tuổi này là học tập; Cùng nhau hoạch định kế hoạch học tập và làm 

việc ngắn hạn và dài hạn; giúp đỡ nhau hoàn thành kế hoạch đó; Tìm hiểu những kiến thức về 

tình yêu và giới tính; xin lời khuyên, lời tư vấn của cha mẹ hoặc những người có kinh nghiệm 

nhằm tránh những hậu quả không đáng có; Biết tôn trọng đối phương và tôn trọng chính bản thân 

mình. Quan tâm đến cuộc sống của đối phương, chú   đến những thay đổi tích cực và tiêu cực để 

giúp đỡ nhau phát triển hoặc khắc phục; Giữ thái độ nghiêm túc trong tình yêu, không đánh đ ng 

tình yêu với những quan niệm sai lệch khác hoặc sử dụng tình yêu để vụ lợivì dù ít hay nhiều bạn 

cũng sẽ phải trả giá cho tình yêu “giả” đó. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, hãy yêu hết mình 

và sống sao cho có trách nhiệm với bản thân và có ích cho xã hội. 



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

 

Học, học nữa, học mãi. Page 24 
 

 

Câu 30: B n suy nghĩ về quan h  vi t trung nh ng năm gần đây? Phương 

châm hành động của b n đ  xây dựng mối quan h  tốt đẹp gi a hai quốc 

gia. 
  

(Câu này các bạn hãy tự viết dựa vào khả năng của mình nhé!) 

Cập nhật thông tin các vụ việc liên quan tới VN-Trung quốc hiện nay.
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ABOUT 
 

Hỗ trợ ôn tập là một dự án phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng. 

 

Với mục đích đem đến kiến thức miễn phí cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ h  trợ 

các bạn tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục bằng cách cung cấp cho các bạn tài liệu ôn 

tập miễn phí, đề cương ôn tập miễn phí.  

 

Các bạn sẽ không cần phải lo về đề cương, về tài liệu, về sách,… Các bạn chỉ việc 

theo dõi và để lại yêu cầu cho đội nhóm chúng tôi, còn việc tìm kiếm và biên soạn 

tài liệu đã có chúng tôi lo!!!! 

 

Hiện giờ, chúng tôi đang hỗ trợ về  

1. Tài liệu ôn tập tiếng anh FREE. 

2. Tài liệu ôn thi đại học FREE 

3. Tài liệu ôn thi cấp 3 FREE 

4. Đề cương ôn thi chương trình Đại học FREE.  

 

Liên hê và kết nối với chúng tôi:  

 Facebook: facebook.com/HoTroOnTap 

 Fanpage: facebook.com/HoTroOnTapPage 

 Group: facebook.com/groups/HoTroOnTapGroup 

 Website: hotroontap.com 

 

 

 

 


