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MIỀN BẮC ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU GÌ TRONG 

CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ, HÀN GẮN VẾT 

THƯƠNG CHIẾN TRANH ? 

Câu hỏi 

Miền Bắc đã đạt được thành tựu gì trong công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết 

thương chiến tranh? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 158 – 161 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN SỐ 1 TRANG 162 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành 

hiện thực. 

2. Khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh. 

- Nông nghiệp: 

+ Khẩn hoang, tăng vụ, tăng thêm đàn trâu bò, sắm thêm nông cụ. 

+ Xây dựng công trình thủy nông mới, mở rộng diện tích tưới và tiêu nước. 

+ Năm 1957, sản lượng lương thực đạt trên 4 triệu tấn, nạn đói kinh niên ở miền Bắc 

căn bản được giải quyết. 

- Công nghiệp: 

+ Khôi phục, mở rộng và xây dựng nhiều nhà máy, xí nghiệp mới. 

+ Cuối năm 1957, có 97 nhà máy, xí nghiệp lớn do nhà nước quản lý. 

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp: 

+ Nhanh chóng khôi phục, đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. 

+ Giải quyết việc làm cho người lao động. 

+ Ngoại thương tập trung trong tay nhà nước. 

- Giao thông vận tải: khôi phục 700 km đường sắt, sửa chữa và làm mới hàng nghìn 

km đường ô tô, xây dựng bến cảng, đường hàng không dân dụng quốc tế 

- Văn hóa, giáo dục:  được đẩy mạnh. 

+ Hệ thống giáo dục phổ thông 10 năm. 

+ Xây dựng các trường đại học. 
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+ Hơn 1 triệu người được xóa mù chữ. 

- Y tế:  

+ Được quan tâm xây dựng. 

+ Nếp sống lành mạnh, giữ gìn vệ sinh được vận động thực hiện ở khắp mọi nơi. 

 

https://doctailieu.com/lich-su-lop-12-c709
https://doctailieu.com/chuong-4-viet-nam-tu-nam-1954-den-nam-1975.html

