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NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA MIỀN BẮC TRONG SẢN XUẤT, 

CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA MĨ VÀ TRONG 

VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC (1954-1975)  

Câu hỏi 

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh 

phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, 

cứu nước (1954 - 1975). 

Hướng dẫn trả lời 

Lựa chọn những sự kiện quan trọng thuộc bài 21, 22 SGK Lịch sử 12 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU  2 TRANG 198 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Giai đoạn 1954 - 1960: 

- Hoàn thành cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”, khôi phục 

và phát triển kinh tế. 

2. Giai đoạn 1961 - 1965: 

- Trên mặt trận kinh tế: đạt được những thành tựu nhất định về nông nghiệp, công 

nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), bước đầu xây dựng nền 

móng của chủ nghĩa xã hội. 

- Cung cấp một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, cán bộ, chiến sĩ cho tiền tuyến miền 

Nam. 

3. Giai đoạn 1965 - 1968: 

*Trên mặt trận kinh tế: 

- Nông nghiệp: tăng diện tích đất canh tác, sản lượng lúa tăng, nhiều hợp tác xã đạt 

“ba mục tiêu”. 

- Công nghiệp: đáp ứng nhu cầu thiết yếu của chiến đấu, sản xuất và đời sống; công 

nghiệp địa phương và quốc phòng đều phát triển. 

*Trên mặt trận quân sự: chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ 

giành thắng lợi. 

*Chi viện cho miền Nam: 

- Miền Bắc luôn là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam về sức người và 

sức của. 

- Xây dựng tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam trên bộ và trên biển, nối 

liền hậu phương với tiền tuyến. 
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- Cung cấp hàng vạn cán bộ, trang bị về mặt vật chất như thuốc men, đạn dược... cho 

miền Nam. 

4. Giai đoạn 1969 - 1973: 

*Kinh tế miền Bắc cơ bản được khôi phục, hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông, 

công trình văn hóa, giáo dục, y tế phát triển. 

*Chống chiến tranh phá hoại của Mĩ ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972, buộc Mĩ 

phải Hiệp định Pari ngày 27 - 1 - 1973. 

*Chi viện cho tiền tuyến miền Nam: hàng vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ 

chuyên môn, nhân viên kĩ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, 

thuốc men, lương thực, thực phẩm... chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân 1975 và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng sau khi chiến tranh 

kết thúc. 
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