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HÃY NÊU NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KINH 

TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA CÁCH MẠNG MIỀN BẮC TỪ 

NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965 

Câu hỏi 

Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về kinh tế và xã hội của cách mạng miền Bắc từ 

năm 1954 đến năm 1965.  

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 mục II, IV.2 bài 21 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU 1 TRANG 172 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Giai đoạn 1954 - 1960: 

- Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh. 

- Nông nghiệp: nông dân hăng hái khẩn hoang, sắm sửa nông cụ, xây dựng nhiều công 

trình thủy lợi. 

- Công nghiệp: khôi phục và mở rộng hầu hết các nhà máy, xí nghiệp bị phá hỏng, xây 

dựng thêm một số nhà máy mới. 

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp: khôi phục, bảo đảm cung cấp nhiều mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu cho nhân dân. Mở rộng ngoại thương. 

- Giao thông vận tải: khôi phục các tuyến đường sắt, sửa chữa và làm mới đường ôtô, 

đường hàng không quốc tế được khai thông. 

- Văn hóa, giáo dục, y tế: được đẩy mạnh, hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân được quan tâm xây dựng. 

2. Giai đoạn 1961 - 1965: 

- Công nghiệp: 

+ Giai đoạn 1961 - 1965, có 100 cơ sở sản xuất mới được xây dựng, nhiều nhà máy 

được mở rộng. 

+ Công nghiệp quốc doanh chiếm tỉ trọng 93% trong tổng giá trị sản lượng công 

nghiệp toàn miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

+ Công nghiệp nhẹ cùng với tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết được 80% hàng tiêu 

dùng thiết yếu cho nhân dân. 

- Nông nghiệp: 

+ Thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao. 
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+ Áp dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

+ Hệ thống thủy nông phát triển, nhiều công trình được xây dựng. 

+ Năng xuất tăng cao, vượt 5 tấn thóc trên 1 hécta. 

- Thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước ưu tiên phát triển, chiếm lĩnh được thị 

trường, góp phần vào phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải 

thiện đời sống nhân dân. 

- Hệ thống giao thông được củng cố. Việc đi lại trong nước và giao thông quốc tế 

thuận lợi hơn trước. 

  

- Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh. 

- Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe được đầu tư phát triển, khoảng 6 000 cơ sở y tế 

được xây dựng. 

⟹ Miền Bắc đã làm tròn nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến miền Nam, phục vụ sự 

nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
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