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Câu 1:  

  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Từ đó rút 

ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn bản thân? 

Câu 2 

  Nêu các khái niệm : phương thức sản xuất? Lực lượng sản xuất? Quan 

hệ sản xuất? Phân tích mội quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 

sản xuất ? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này? 

 

Câu 3: Trình bày khái quát các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin ? Bộ 

phận nào tác động trực tiếp đến sự hình thành tư tưởng cách mạng của Hồ Chí 

Minh ? Giải thích tại sao ? (4 điểm). 

 

Câu 4. Nêu khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh? Trình bày những nội dung cơ 

bản của tư tưởng Hồ Chí Minh? 

 

Câu 5. Trình bày một số giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về 

việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? 

 

Câu 6. Tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 

26/01/2021) Đảng ta đã đưa ra những quan điểm cơ bản nào về phát triển kinh tế? 

 

Câu 7. Trình bày quan điểm và nội dung cơ bản của việc đẩy mạnh CNH-

HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức? Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 



XIII (tháng 01/2021) của Đảng Cộng sản Việt Nam,  Thành phố Hồ Chí Minh đã 

đề xuất 07 giải pháp trọng tâm nào để phát triển kinh tế tri thức ? 

 

Câu 8. Anh (chị) hiểu như thế nào vế Thể chế kinh tế? Thể chế kinh tế thị 

trường? Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? 

 

Câu 9. Trình bày phương hướng xây dựng và phát triển nền văn hóa Viêt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?  

 

Câu 10. Trình bày những quan điểm cơ bản về giải quyết các vấn đề xã hội? 

 

Câu 11 Trình bày những quan điểm cơ bản của Đảng về quốc phòng – an 

ninh? Nhiêm vụ quốc phòng – an ninh? 

 

Câu 12.  Trình bày nguyên tắc – chủ trương và chính sách công tác đối ngoại 

của Đảng? 

 

Câu 13. Trình bày những quan điểm cơ bản của Đảng về đại đoàn kết toàn 

dân tộc? 

 

Câu 14. Anh (chị) hiểu như thế nào về Nhà nước pháp quyền? Nhà nước pháp 

quyền XHCN? Trình bày đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam ? 

 

Câu 15. Tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, để 

đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới, Đảng ta đã đề ra 

những quan điểm chỉ đạo nào? 
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