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NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 1945 ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG GIẢI QUYẾT 

NHƯ THẾ NÀO ? NÊU KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA 

Câu hỏi 

Những khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám được Đảng và 

Chính phủ cách mạng giải quyết như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa.  

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào kiến thức đã học của cả bài để tổng hợp lại.  

TRẢ LỜI CÂU 1 TRANG 129 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Những khó khăn của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám bao gồm: nạn đói, 

nạn dốt, khó khăn về tài chính, chính quyền còn non trẻ và giặc ngoại xâm và nội 

phản. 

2. Biện pháp giải quyết của Đảng và Chính phủ: 

- Ổn định đất nước, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng: 

+ Về chính trị: tiến hành bầu cử Quốc hội, ban hành Hiến Pháp, thành lập Quân đội 

quốc gia Việt Nam. 

+ Về kinh tế: thực hiện chủ trương trước mắt là “nhường cơm sẻ áo”; “hũ gạo cứu 

đói”, chủ tương lâu dài là tăng gia sản xuất. 

+ Về tài chính: kêu gọi khuyên góp, ủng hộ: “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”, phát 

hành tiền Việt Nam. 

+ Văn hóa, giáo dục: ngày 8/9/1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân 

học vụ, đổi mới giáo dục theo tinh thần dân tộc, dân chủ. 

- Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản: 

+ Hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp ở miền Nam (trước 6/3/1946) 

+ Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân đội Trung Hoa Dân quốc ra khỏi miền Bắc 

(6/3/1946 đến trước 19/12/1946) 

3. Kết quả: 

- Chính quyền cách mạng bước đầu được củng cố, tạo dựng các cơ sở pháp lý quan 

trọng của một thể chế chính trị mới. 

- Nạn đói đã được đẩy lùi, tài chính bước đầu được gây dựng lại. 

- Giải quyết nạn mù chữ và xây dựng một nền giáo dục mới. 
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- Đuổi được quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta, tập trung chuẩn bị lực lượng 

kháng chiến chống Pháp. 

4. Ý nghĩa: 

- Tạo dựng niềm tin cho nhân dân về một chế độ xã hội mới mà ở đó tinh thần dân chủ 

và quyền công dân được xem trọng. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất các hoạt động chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền 

của kẻ thù. Tránh cùng lúc phải đối diện với nhiều kẻ thù, có điều kiện tranh thủ hòa 

bình để tập hợp lực lượng, củng cố vững chắc nền tảng cho cuộc kháng chiến lâu dài. 
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