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Câu hỏi 

1. Miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục 

kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 – 1957)? 

2. Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó. 

Trả lời 

1. Trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh 

(1954 - 1957) miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu: 

a. Về nông nghiệp: 

- Nhiều đập nước, đê điều được sữa chữa và đưa vào sản xuất. 

- Đến cuối năm 1957, sản lượng nông nghiệp tăng vượt mức trước Chiến tranh thế giới 

thứ hai. 

- Nạn đói có tính chất kinh niên được giải quyết về cơ bản. 

b. Về công nghiệp: 

- Các cơ sở công nghiệp quan trọng như mỏ than Hòn Gai, nhà máy xi măng Hải Phòng, 

nhà máy dệt Nam Định, nhà máy điện Hà Nội,… được khôi phục và mở rộng. 

- Xây dựng thêm nhiều nhà máy như: cơ khí Hà Nội, diêm Thống Nhất, gỗ Cầu Đuống, 

thuốc lá Thăng Long,... 

- Đến cuối năm 1957, miền Bắc có tất cả 97 nhà máy, xí nghiệp do Nhà nước quản lí. 

c. Về thủ công nghiệp: 

- Nhiều mặt hàng tiêu dùng được sản xuất thêm, bảo đảm nhu cầu tối thiểu của đời sống, 

giải quyết phần nào việc làm cho người lao động. 

- Đến cuối năm 1957, số thợ thủ công miền Bắc tăng gấp hai lần so với trước Chiến tranh 

thế giới thứ hai. 

d. Về thương nghiệp: 
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- Hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán được mở rộng. 

- Giao lưu hàng hóa giữa các địa phương ngày càng phát triển. 

- Đến cuối năm 1957, miền Bắc đặt quan hệ buôn bán với 27 nước. 

e. Về giao thông vận tải: 

 - Gần 700 km đường sắt bị phá được khôi phục. 

- Sửa chữa và làm mới hàng nghìn km đường ô tô. 

- Xây dựng lại và mở rộng thêm nhiều bến cảng như Hải Phòng, Hòn Gai, Cẩm Phả, Bến 

Thủy,… 

- Đường hàng không dân dụng quốc tế được khai thông. 

2. Ý nghĩa 

- Khôi phục nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. 

- Cải thiện đời sống nhân dân. 

- Nạn đói bước đầu được giải quyết. 

- An ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng được củng cố. 

- Cổ vũ, làm nhiệm vụ hậu phương chi viện cho tiền tuyến Miền Nam. 

 


