
  
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
 PHÒNG ĐÀO TẠO 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CUỐI KHÓA 

Áp dụng cho sinh viên Đại học K2014, Cao đẳng K2015 
và các khóa trước thi lại trong năm 2018 

I. Nội dung ôn tập: 

1. Sự ra đời của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Những giai đoạn phát triển của Chủ 
nghĩa Xã hội 

1.1 Từ chủ nghĩa xã hội không tưởng đến Chủ nghĩa Xã hội khoa học 

1.2 Từ Chủ nghĩa Xã hội khoa học đến Chủ nghĩa Xã hội hiện thực (1917) 

1.3 Chủ nghĩa Xã hội hiện nay. 

2. Phạm trù vật chất, phạm trù ý thức, mối quan hệ giữa vật chất/ý thức. Đảng 
ta vận dụng luận điểm trên trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước ta, 
trong thời kỳ quá độ. 

3. Quá trình hình thành ý thức, nguồn gốc, bản chất và các yếu tố cơ bản tham 
gia vào quá trình hình thành ý thức. 

4. Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ 
tầng và kiến trúc thượng tầng.  

4.1 Vì sao quan hệ sản xuất là nhân tố quyết định của cơ sở hạ tầng. 

4.2 Những yếu tố của kiến trúc thượng tầng tác động trở lại cơ sở hạ tầng. 
Vai trò của văn hóa, luật pháp, đạo đức của nhà nước thể hiện như thế 
nào? 

4.3 Xây dựng một chính phủ liêm chính - kiến tạo - hành động - hiệu quả 
vì lợi ích của nhân dân. 

4.4 Xây dựng một quốc gia khởi nghiệp để phát huy sức sáng tạo, nguồn 
lực của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12 của Đại hội Đảng. 

5. Sản xuất hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời đặc trưng và ưu thế, hạn chế của 
sản xuất hàng hóa. Xác định các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai 
đoạn đổi mới. 

6. Hàng hóa là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa. Tại sao nói giá trị sử dụng và 
giá trị là 2 mặt đối lập của sự thống nhất trong 1 hàng hóa. 

7. Hàng hóa sức lao động là gì? Quá trình sản xuất giá trị thặng dư, tuần hoàn 
và chu chuyển. 

8. Vì sao Đảng ta chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị 
trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa. (Nắm vững nguyên tắc và kiên trì 
định hướng lên CNXH) 

9. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: Khái niệm đặc trưng, nội dung sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân: 



  
 

 

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam đối với dân tộc từ 
khi có Đảng lãnh đạo. 

10. Vấn đề dân tộc của Chủ nghĩa Mác - Lênin, và sự vận dụng của Đảng ta để 
xây dựng chính sách dân tộc trong thời quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. 

11. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa. Đảng ta chủ trương xây 
dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

12. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức. Sự vận dụng của Đảng ta trong 
việc xây dựng nền đạo đức trong thời đại Hồ Chí Minh. 

II. Tài liệu ôn tập: 

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà xuất bản Giáo 
dục 2010, 2013, 2015. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Giáo dục 2010, 2013, 2014. 

3. Nghị quyết trung ương 4 và 5 đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần 10. 

4. Giáo trình Tư tưởng của Hồ Chí Minh của trường Đại học Bách Khoa. 

 Bộ môn Lý luận Chính trị 


