
 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  
TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI 

1. Tên môn thi: Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                                       

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách  môn thi 

- Bộ môn : Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin.  

- Khoa : Khoa học chính trị.                                                                  

3. Mục tiêu của môn thi: Nắm vững những nội dung cơ bản của kinh tế chính 
trị (KTCT) để làm cơ sở nghiên cứu các môn kinh tế chuyên ngành và vận 
dụng được trong hoạt động thực tiễn. 

3.1. Kiến thức  

3.1.1. Hiểu rõ đối tượng, phương pháp, chức năng của KTCT Mác-Lênin. 

3.1.2. Những vấn đề KTCT của phương thức sản xuất TBCN. 

3.1.3. Những vấn đề KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Hiểu rõ những nguyên lý cơ bản của KTCT. 

3.2.2. Vận dụng giải quyết được những vấn đề lý luận và thực tiễn trong 
đời sống kinh tế. 

3.2.3. Vận dụng giải quyết tốt các mối quan hệ kinh tế của bản thân, gia 
đình và xã hội. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Gồm có ba phần: 

Phần mở đầu trình bày những vấn đề chung nhất như đối tượng, phương 
pháp, chức năng của môn học; vấn đề tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế. 

Phần thứ nhất, những vấn đề KTCT của phương thức sản xuất TBCN, 
nghiên cứu các phạm trù, quy luật của sản xuất hàng hóa và các phạm trù, quy 
luật của nền kinh tế thị trường TBCN. 

Phần thứ hai, những vấn đề KTCT của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt 
Nam, nghiên cứu những phạm trù, nguyên lý, quy luật của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN Việt Nam.                                                                                                

5. Cấu trúc nội dung môn thi 

Chương 1. Đối tượng, phương pháp, chức năng của KTCT MLN 



 

Chương 2. Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế  

2.1. Tái sản xuất xã hội 

2.2. Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội 

Chương 3. Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa 

3.1. Sản xuất hàng hóa 

3.2. Hàng hóa 

3.3. Tiền tệ 

3.4. Các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa 

Chương 4. Sản xuất giá trị thặng dư-Quy luật kinh tế cơ bản của CNTB 

4.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản 

4.2. Sản xuất giá trị thặng dư 

            4.3. Tiền công trong CNTB 

 4.4. Tích lũy TBCN 

Chương 5. Vận động của tư bản cá biệt và tái sản xuất tư bản xã hội 

5.1. Vận động của tư bản cá biệt 

5.2.  Tái sản xuất tư bản xã hội và khủng khoảng kinh tế 

Chương 6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư 

6.1. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

6.2. Các hình thái tư bản và lợi nhuận của chúng 

Chương 7. Quá độ lên CNXH và cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ 
quá độ lên CNXH ở VN 

7.1. Thời kỳ quá độ và quá độ lên CNXH ở VN 

7.2. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở VN 

Chương 8. CNH, HĐH nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở VN 

8.1. Khái niệm, mục tiêu, quan điểm của CNH, HĐH ở nước ta 

8.2. Cách mạng khoa học- công nghệ hiện đại và nền kinh tế tri thức 

8.3. Nội dung của CNH, HĐH ở nước ta 

8.4. Những tiền đề để đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta 

Chương 9. Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN 

9.1. Sự cần thiết khách quan phát triển nền kinh tế thị trường ở VN 

9.2. Vai trò của nhà nước và các công cụ quản lý vĩ mô đối với kinh tế thị 
trường định hướng XHCN 

6. Phương pháp giảng dạy 



 

- Thuyết trình. 

- Nêu vấn đề.  

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Lên lớp nghe giảng và ghi chép.  

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi: 

   + Giáo trình KTCT MLN dùng cho khối ngành không chuyên Kinh tế- 
Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng.  

   + Giáo trình KTCT MLN dùng cho khối ngành chuyên Kinh tế- Quản trị 
kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 150 phút. 

8.2. Cách chấm điểm 

Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy lẻ đến 0,25; 
không quy tròn điểm.   

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu 
Số đăng ký cá 

biệt 

[1] Giáo trình KTCT MLN dùng cho khối ngành không 
chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường 
đại học, cao đẳng 

335.412.G108 

[2] Giáo trình KTCT MLN dùng cho khối ngành chuyên 
Kinh tế-Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, 
cao đẳng 

335.412.C123 

[3] Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 335.411.S312 
 

  

 Cần Thơ, ngày 18 tháng 11 năm 2015 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG KHOA 
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TRƯỞNG BỘ MÔN 
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