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I. Môn NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 
1. Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng. 

3. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất. 

4. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. 

5. Điều kiện ra đời, đặc trưng, ưu thế của sản xuất hàng hóa. 

6. Hàng hóa sức lao động.  

7. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. 

8. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. 

II. Môn TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2. Thời kỳ 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. 
3. Thời kỳ 1921 - 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam.    
4. Cách mạng giải phóng dân tộc. 
5. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyên tắc, bước đi, biện pháp thực hiện trong quá 

trình xây dựng CNXH. 
6. Vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.  
7. Vai trò, lực lượng, hình thức của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng.  
8. Nhà nước của dân, do dân, vì dân. 
9. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. 
10. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Sinh viên học tập và làm theo 

tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
11. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”. 

III. Môn ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân 
dân (1946-1954).  

4. Đường lối trong giai đoạn 1965-1975. 
5. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới. 

6. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới. 
7. Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị; Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ 

thống chính trị thời kỳ đổi mới. 



8. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa. 
9. Các giai đoạn hình thành, phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới. 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2017 
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