
Câu 1: phân tích ảnh hưởng của các cuộc thám hiểm đối với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản: 

a.Thương nghiệp phát triển và hình thành thị trường thế giới. 

-Những lục địa mới phát triển là thị trường rộng lớn cho tiêu thụ hàng hóa ở Châu Âu, đồng thời là những 

nơi cung cấp nông sản đa dạng làm cho ngành công nghiệp ở châu Âu phát triển 

-Phương pháp thương nghiệp quốc tế thay đổi: nhiều nước thành lập các tổ chức thương nghiệp độc 

quyền, chuyên bán một thứ hàng ở một thị trấn nhất định 

-Nghiệp vụ thương nghiệp quốc tế thay đổi, người ta không cần mang hàng đến chỗ bán, mà chỉ cần mang 

hàng mẫu, kí hợp đồng, nhận trả tiền, các hình thức tín dụng… trở thành công cụ phổ biến trong mọi hình 

thức mua bán 

b.Cách mạng giá cả ở châu Âu 

-Từ những lục địa mới vàng bạc bị cướp đoạt về đưa về châu Âu. 

phương tiện thanh toán bằng kim loại quý tăng  lên trong khi đó số lượng hàng hóa sản xuất ra không 

tăng tương ứng. Do đó, giá cả tăng vọt, đã tác động rất lớn đến kinh tế châu Âu 

-Tầng lớp phong kiến vì thu tô bằng tiền nên đã phá sản. Thương nhân, chủ các công trường có nhịp làm 

giàu và tích lũy vốn. Người lao động trong các xưởng gặp khó khăn 

cuộc cách mạng giá cả tác động một cách khách quan, làm tan rã cơ sở kinh tế của phong kiến, thúc 

đẩy hình thành quan hệ sản xuất tư bản 

c. chế độ thuộc địa hình thành 

-Những vùng đất mới trở thành những nơi bị xâm chiếm để khai thac tài nguyên, cương bức, cung cấp lao 

động, và trao đổi hàng hóa không bình đẳng.  

-Các thủ đoạn bóc lột thuộc địa dần dần được áp dụng phổ biến như buôn bán không ngang giá, vơ vét tài 

nguyên mang về chính quốc.  

 boc lột các nước thuộc địa trở thành một trong những biện pháp tích lũy nguyên thủy điển hình của 

chủ nghĩa tư bản 

Câu 2: trình bày những nội dung chủ yếu về điều chỉnh kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa sau 

1982 

*Nội dung chủ yếu của điều chỉnh kinh tế 

+Điều chỉnh sự can thiệp của chính phủ theo hướng làm tăng hiệu quả của cơ chê thị trường 

 Tăng tính chủ động của nền kinh tế, tăng hiệu quả cơ chế thị trường 

 Giảm chi tiêu nhà nước, giảm thâm hụt ngân sách, hạn chế lưu thông tiền mặt, hạn chế lạm phát, 

giảm chi phí một số ngành. 

+Kích thích phát triển kinh tế tư nhân 



 Quốc hữu hóa một số doanh nghiệp 

 Điều chỉnh chính sách thuế ưu đãi cho tư nhân 

 Cắt giảm khoản hỗ trợ cho kinh tế tư nhân 

+Điều chỉnh cơ cấu kinh tế 

 Giảm tiêu thụ nguyên liệu của năng lượng 

 Đẩy mạnh phat triển:sinh học , năng lượng, điện tử ( ngành công nghệ cao có hiệu quả) 

 Chuyển giao một số ngành sx 

 Tăng cường sử dụng các phát minh sáng tạo 

+Điều chỉnh quan hệ kinh tế quốc dân 

 Quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước CNTB 

 Điều chỉnh quan hệ kinh tế quốc tế giữa ba trung tâm kinh tế 

 Hình thành và phát triển các tổ chức kinh tế trên thế giới 

 Tạo sự công bằng giữa các nước phát triển và đang phát triển 

 Tăng cường đầu tư vốn nước ngoài 

Câu 3: trình bày sự phát triển thần kỳ của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973. Nguyên nhân 

*Sự phát triển thần kỳ… 

- trong khoảng 20 năm sau chiến tranh (1952-1973),  đứng dậy trong đống tro tàn của chiến tranh, trở 

thành cường quốc kinh tê thứ 2 sau Mỹ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản thường ở 

mức cao nhất 

- tốc độ phát riển công nghiệp hằng năm thời kỳ 1950-1960 là 15,9%  

                                                                       1960-1969 là 13,5% 

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp tăng từ 4.1 tỷ usd lên 56.4 tỷ usd 

Sau đó Nhật Bản đã dẫn đầu các nước tư bản về tàu điện, xe máy, máy ảnh, máy khâu, tivi,.. 

-Một số ngành công nghiệp then chốt đã tăng lên với nhịp độ rất nhanh 

Đứng đầu các nước tư bản về nhập và chế biến dầu thô, năm 1971 nhập tới 186 triệu tấn dầu thô 

Công nghiệp sản xuất thép: 1950_4.8 triệu tân  , 1973_117 triệu tấn 

Công nghiệp ô tô Nhật bản 1960_thứ 1 thế giới, 1967_thứ 2 sau Mỹ, 1968_xuất 2 triệu oto 

Công nghiệp đóng tàu 1970_50% tổng số tàu biển lớn, 6/10 nhà máy đóng tàu lớn thế giới tư bản 

Cơ cấu ngành sản xuất Nhật Bản thay đổi rất nhanh, tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm đáng 

kể, ngành công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh 

-giao thông vận tải, phương tiện vận chuyể tăng nhanh 



-kim ngạch ngoại thương tăng 25 lần từ 1.7 tỷ usd lên 43.6 tỷ usd 

*Nguyên nhân: 

a. Vai trò nhân tố con người 

Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề có đủ khả năng nắm bắt và sử dụng những công nghệ mới, 

đội ngũ cán bộ kỹ thuật đông đảo, có kỹ thuật cao, nhạy bén, được giáo dục tính cần cù, trung thành, phục 

tùng cao. 

b. duy trình tích vốn cao, sử dụng vốn đầu tư có hiệu quản 

-Tích lũy vốn: giảm chi tiêu quan sự, giảm chi tiêu phúc lợi xã hội tăng đầu tư ra nước ngoài, tăng cường 

đầu tư triệu để, tiết kiệm nguồn vốn cho nhân dân 

-Sử dụng vốn: chủ yếu vào những ngành hiện đại, có hiệu quả cao: điện tử, ô tô, dóng tàu… 

c. tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Nhật Bản đã đi tắt đón đầu những thành tựu khoa học mới nhất của Âu-Mỹ bằng cách nhập khẩu công 

nghệ, mua các phát minh sáng chế 

d.Vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước 

đẩy mạnh tự do hóa nền kinh tế, kích thích kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường 

e.Mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài. 

-trong nước:chính phủ thực hiện các cải cách ruộng đất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển theo xu 

hướng trang trại quy mô nhỏ, khuyến khích sử dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp. 

-ngoài nước: Nhật Bản tăng khẳ năng cạnh trạnh của hàng hóa bằng cách giảm chi phí sản xuất chú trọng 

chất lượng sản phẩm, xây dựng đội ngũ có năng lực. 

f.kết hợp khóe léo cấu trúc nền kinh tế 2 tầng 

g. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Mỹ và các nước phát triển 

Câu 4: phân tích nội dung cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 

nghĩa ở các nước xã hội chủ nghĩa từ 1917-1965 

a. Quốc hữu hóa 

Quốc hữu hóa xhcn là việc dùng phương pháp cách mạng để xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư liệu sản 

xuất của giai cấp tư sản biến nó thành sở hữu nhà nước. Nó khác về nguyên tắc với quốc hữu hóa tư 

bản chủ nghĩa. Nói chung quốc hữu hóa tư bản chủ nghĩa chỉ thay đổi ít nhiều về hình thức quản lý 

boc lột, từ sở hữu tư bản tư nhân sang tập thể 

Nói chung ở các nước xhcn, ngay sau khi giành được chính quyền nhà nước đã quốc hữu hóa các tài 

sản của tư bản ngoại quốc, tư sản mại bản, kẻ phản quốc 



Mục đích: làm cho giai cấp bóc lột mất chỗ dựa về kinh tế để chống đối cách mạng, làm cho nhà nước 

vô sản nắm được mạch máu kinh tế quan trọng đê lãnh đọa kinhh tế có kế hoạch. Do đó quốc hữu hóa 

đã được thực hiện ở các nước chủ nghĩa 

Tuy nhiên do các nước có những đặc điểm lịch sử, chính trị, kinh tế xã hội khác nhau mà quốc hữu 

hóa cũng có những đặc điểm riêng biệt về hình thức 

Về hình thức quốc hữu hóa: Liên Xô chủ yếu dùng hình thức tước đoạt trực tiếp không bồi thường, 

còn các nước khác như TQ, triều tiên, đức… chủ yếu dùng phương pháp cải tạo bằng phương pháp 

hòa bình 

Về tốc độ: nhìn chung quốc hữu hóa được tiến hành ở các nước vào thời gian 5-6  tháng sau khi giành 

được chính quyền 

Như vậy nhờ quốc hữu hóa chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã bị thủ tiêu, 

những mạch máu kinh tế quan trọng đã chuyển về tay nhà nước vô sản, tạo ra cơ sở ban đầu cho kinh 

tế quốc doanh, tạo tiền đề quan trọng cho công cuộc cải cách 

b. Cải cách ruộng đất 

Cải cách ruộng đất là một nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nó đã được tiến 

hành ở các nước xã hội chủ nghĩa  nhưng nó cũng có những đặc điểm riêng biệt với từng nước. 

Liên xô và mông cổ thực hiện quốc hữu hóa ruộng đấy, các nước khác tiến hành cải cách ruộng đất. 

Liên xô dành một phần để xây dựng nông trường, phần còn lại cho dân sử dụng chứ không có quyền 

sử dụng 

Còn đa số các nước đã chia ruộng đất cho dân vừa sử hữu vừa sử dụng 

nhờ việc quốc hữu hóa và cải cách ruộng đất, chế độ sở hữu ruộng đất của địa chủ đã bị xóa bỏ, 

giải phóng sức lao động của nông dân, tạo đk cho nông nghiệp phát triển 

c. Hợp tác hóa nông nghiệp 

Đây là việc cần tiến hành ở các nước xhcn, trên cơ sở tiến hành hợp tác hóa của Lenin, theo nguyên 

tắc: tự nguyên, từng bước và có sự giúp đỡ. Hợp tác hóa nông nghiệp là việc rất khó khan phức tạp 

của thời kỳ quá độ 

Và do nhưng đặc điểm kinh tế, chính trị khác nhau nên hợp tác hóa cũng được tiến hành khác nhau ở 

các nước. Đối với những nước đã qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa thì hợp tác hóa gắn liền 

với cơ giới hóa, còn lại thì hợp tác hóa tiến hành trước cơ giới hóa, xong thủy lợi hóa và cải tiến kỹ 

thuật 

Về hình thức hợp tác hóa cũng rất khác nhau 

Về phương pháp tiến hành cũng khác nhau 



Nhìn chung đến năm 1960 hầu hết các nước xhcn đã cơ bản hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp. Do 

vậy, quan hệ sản xuất xhcn trong nông thôn đã được xác lập ở các nước đó, tuy vậy ở một ố nước có 

biểu hiện chủ quan nóng vội, có tính hình thức cho nên kém hiệu quả 

d. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh 

Sau khi quốc hữu hóa,một số cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản vẫn còn có những cơ sở vừa và nhỏ. 

Do đó các nước này cũng đã tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh để xóa bỏ chiếm 

hữu tư bản tư nhân 

Hình thức và phương pháp cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh được thực hiện một cách khác 

nhau tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể. Như vậy nhà nước xã hội chủ nghĩa tự bó tay mình va không 

coi việc sử dụng bạo lực tước đoạt là duy nhất. trong những điều kiện nhất định, việc hòa bình cải tạo 

công thương nghiệp tư bản tư doanh có thể thực hiện được có thể thực hiện được dưới hình thức chủ 

nghĩa tư bản nhà nước 

ở Liên Xô giai cấp tư sản chống đối không chịu cải tạo hòa bình nên các hình thức  chủ nghĩa tư bản 

nhà nước không được thực hiện mấy, do vậy chính sách liên xô là phát triển mạnh kinh tế quốc doanh 

đa số các nước xhcn dùng hình thức chủ nghĩa tư bản nhà nước để cải tạo công thương nghiệp. với 

hình thức này nhà nước đã chuộc lại và trả dần đối với tài sản các nhà tư bản. 

nhìn chung vào năm 1960 ở nhiều nước đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo công thương nghiệp tư bản 

tư doanh 

câu 5:trình bày nội dung cải cách mở cửa ở TQ từ sau năm 1982. Kết quả sự phát triển của 

kinh tế TQ từ sau 1990 đến nay 

*Nội dung cải cách và mở cửa của TQ về kinh tế 

-Trong giai đoạn đầu cải cách, TQ chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa xhcn, và từ năm 

1992, xây dựng nền kinh tế thị trường xhcn 

-TQ chủ trương khôi phục và duy trì nền kinh tế nhiều thành phần 

-TQ chủ trương điều chỉnh lại nền kinh tế vốn mất cân đối từ trước, đặc biệt trong gia đoạn thực 

hiện “Bốn hiện đại hóa” từ ưu tiên phát triển CN nặng- CN nhẹ-NN đến phát triển CN nhẹ_CN 

nặng lấy NN làm cơ sở cho sự phát triển 

-TQ chủ trương thực hiện chính sách mở cửa 

-TQ chủ trương tiến hành cải cách thể chế chính trị: Kiện toàn chế độ dân chủ XHCN, tăng cường 

pháp chế, phân định chức năng lãnh đạo, tinh giản bộ máy nhà nước. 

*Kết quả: 

a. những thành tựu chung của nền kinh tế 

- kinh tế tăng trưởng nhanh 

+từ 1980 đến nay tốc độ tăng trưởng bằng năm đạt 9.8% 

+cơ cấu tiêu dùng thay đổi 

+dự trữ ngoại tệ đứng thứ 2 thế giới 

-Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó tỷ trọng giữa CN và NN 

có sự thay đổi,kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, vai trò dịch vụ tăng lên 

b. những thành tựu trong các lĩnh vực 



-Nông nghiệp: phát triển nhanh chóng, bỏ qua chế độ lạc hậu, chế độ công xã bị xóa bỏ thực hiện 

chế độ khoán trong nông nghiệp,  tiến hành sửa ssooir hcisnh sách đất đai,… 

lượng thực phẩm tăng nhanh, năm 1987_đạt 400 triệu tấn lương thực, năm 1997_500 triệu tấn 

lương thực, cùng với đó là sự phát triển của thực phẩm 

-Công nghieejpphats triển theo hướng hiện đại đổi mới nhiều về chính sách dó đó sản xuất công 

nghiệp tăng cường với nhịp độ cao, giá trị sản phẩm công nghiệp năm 1997 tăng 14 lần so với 

năm 1987 

-Kinh tế đối ngoại 

+ ngoại thương mở rộng tăng nhanh, đa dạng hóa thị trường 

+thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

+TQ đầu tư ra nước ngoài 

Câu 6: trình bày nguyên nhân và những nội dung điều chỉnh kinh tế của các nước ASEAN từ sau 

năm 1980 

*Nguyên nhân: 

- Bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, từ đầu những năm 80 xu huowsnh hội nhập và toàn 

cầu hóa hình   thành rõ nét. Trên thế giới đã và đang hình thành các khối liên minh khu vực, liên 

kết kinh tế ở trình độ cao hơn 

   - đối với các nước ASEAN, sau khoảng hai thập kỷ thực hiện chính sách hướng ra xuất khẩu, 

nền kinh tế các nước ASEAN 5 đã đạt được nhiều thành tựu những đã bắt đầu bộc lộ những hạn 

chế cơ bản như 

+sự tập trung quá mức vào một số ít ngành hướng ra xuất khẩu tạo ra sự mất cân đối trong cơ cấu 

kinh tế 

+sự phụ thuộc vào một số ít thị trường xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn 

đầu tư và công nghệ từ bên ngoài làm cho nền kinh tế các nước này phụ thuộc càng nhiều hơn 

vào một ố ít thị trường bên ngoài 

+Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng không đồng bộ với sự phát triển của cơ sở hạ tầng và 

nguồn nhân lực, đặc biệt là thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ 

+nền kinh tế hướng ngoại đã không chú trọng đúng mức đến thị trường nội địa 

Mặt khác sự phát triển nhanh của một số nền kinh tế trong khu vực châu Á đang cạnh tranh với 

các nước ASEAN 5( như TQ) 

- Các nước thực hiện mô hình kế hoạch hóa tập trung như Việt Nam,Lào,… đến giữa thập kỷ 

80 cũng gặp rất nhiều khó khan. Kinh tế tăng trưởng chậm, kéo dài nhiều năm đã làm nền 

kinh tế rơi vào nghèo nàn lạc hậu 

*Nội dung 

Nội dung cơ bản của điều chỉnh kinh tế ở các nước ASEAN thời kỳ này là: xây dựng cơ cấu kinh 

tế phù hợp theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế treencow sở tận dụng triệt để lợi thế so 

sánh. Mục tiêu của sự điều sự điều chỉnh này là tăng cường tính linh hoạt và mềm dẻo của cơ cấu 

kinh tế mới, tăng khă năng thu hút vốn và công nghệ từ bên ngoài dựa trê nội lực trong nước, tăng 

khẳ năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường thế giới. 

 Với nội dung điều chỉnh kinh tế như trên, các nước ASEAN 5, đã triển khai một ố chính sách cơ 

bản như sau : 



- Tăng cường tiến trình hội nhập ASEAN, tiến tới xây dựng ASEAN thành một khu vực mậu 

dịch tự do ASEAN ( AFTA), với các hình thức hợp tác toàn diện, năng động và hiệu quản 

hơn, 

- Tiếp tục khuyến khích kinh tế tư nhân, hình thành mọt khu vực kinh tế tư nhân năng động có 

khẳn năng thích ứng với sự biến động thị trường trong nước và quốc ế. 

- Dịch vụ chuyển cơ cấu kinnh tế theo hướng tập trung vào những ngành có hàm lượng khoa 

học cao và đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ (bao gồm: dv tài cính,v iên thông,…) 

- Tiếp tục cải thiện  môi trường đầu tư bao gồm môi trường pháp lý và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

để thu hút vốn và công nghệ trong và ngoài nước, tăng cường tự do hóa nền kinh tế. 

- Tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, gd và đt, phát triển nguồn nhân lực. 

Việt Nam và Lào từ năm 1986 và Myanma, từ năm 1988 bắt đầu thực hiện tổng điều chỉnh 

kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường và mở cửa nền kinh tế, 

từng bước hội nhập khu vực. 

Câu 7: trình bày các đặc điểm kinh tế của Việt Nam thời kỳ Pháp thống trị ( từ 1858-1939). 

- Năm 1958 TDP bắt đầu xâm lược nước ta đồng thời xâm lược Lào và Cam và thành lập liên 

bang đông dương là thuộc địa TDP 

- TDP tiến hành các cuộc khai thác thuộc địa với mục tiêu: 

+ Nhằm khai thác bóc lột tài nguyên của cải nhân dân ta 

+ bóc lột nguồn lực rẻ mạt VN 

+Biến nước ta thành nơi đầu tư tư bán, nơi tiêu thụ hàng hóa ế thừa TDP 

+Bành chướng thế lực kinh tế chính trị củ TDP ở vùng viễn đông 

- TDP thi hành một số chính sách kinh tế nhằm phục vụ các cuộc khai thác thuộc địa và những 

chính sách làm biến đổi sâu sắc tình hình kinh tế chính trị VN 

+Chính sách ruộng đất: thi hành các chính sách nhượng, bán, mua ruộng đất của người dân 

VN, đặc biệt là nhân dân những người bỏ hoang ruộng đất do chiến tranh 

 Tạo điều kiện cho giới tư bản, địa chủ sỏ hữu tư nhân về ruộng đất, làm phá sản hàng loạt 

nông dân cũng như phá bỏ chế độ ruộng đất tồn tại hàng ngàn năm ở nước ta. 

+Công nghiệp: tạo điều kiện cho tư bản Pháp đầu tư khai thác các nguồn tài nguyên khoáng 

sản VN, để cung cấp cho chính quốc, phát triển ngành CN mang lại lợi nhuận cho Tư bản 

nhưng không cạnh tranh vs chủ nghĩa chính quốc mà lệ thuộc vào CN chính quốc. 

+Thương mại: thi hành chính sách” đồng hóa thuế quan “, hàng hóa Pháp nhập khẩu và VN 

được miễn thuế hoàn toàn, còn các nước khác bị đánh thuế. 

 Tạo sự độc quyền của pháp biến nước ta thành thị trường thuộc địa P, thành lãnh thổ P 

+ thực hiện chính sách “Liên hợp tiền tệ”, tạo điều kiện cho đồng tiền P có thể lưu hành ở 

VN, thành lập ngân hàng đông dương, độc quyền phát hành giấy bạc và kinh tế tiền tệ 

 Làm kinh tế VN ngày càng phụ thuộc vào nhiều kinh tế chính quốc 

- Các cuộc khai thác thuộc địa : 

+ Cuộc khai thác lần 1: (1884-1918): nặng về thương mại, chủ trọng xuất cảng hàng hóa hơn 

xuất khẩu cảng tư bản, đầu tư vào VN ở mức độ thấp và dè dặt chủ yếu là chi vay nặng lãi. 

Phương pháp kinh doanh còn lạc hậu, theo phương pháp kinh doanh pk. 



+ khai thác lần 2 (1919-1939): chú trọng xuất cảng tư bản hơn xuất cảng hàng hóa, tiếp tục 

cho vay nặng lãi tăng cường đầu tư thuộc địa, phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa, đưa 

kinh tế vn có mức phát triển cao nhất 1939 

Câu 8: Phân tích nội dung đấu tranh xây dựng, nền tài chính và tiền tệ độc lập cua chính phủ ta 

trong năm đầu sau CM tháng 8 thành công (9/1945-12/1946)  

*Đấu tranh xây dựng nền tài chính và tiền tệ độc lập 

a. tài chính 

 - trước hết, chính phủ kêu gọi sự đóng góp tự nguyện thông qua phong trào “Quỹ độc lập”, được nhân 

dân trong nước, kiều bào ta nước ngoài, và một số kiều dân cư trú ở Việt Nam hưởng ứng. Quỹ thu 

được 20 triệu đồng Đông Dương, 370kg vàng. Kết quả nói lên lòng kiên quyết giữ vững độc lập của 

nhân dân ta 

Những hình thức tài chính đặc biệt, dựa vào lòng yêu nước của nhân dân đã mang lại kết quả đáng kể, 

góp phần giải quyết những khó khan, nhưng nó có nhược điểm: không thành nghĩa vụ, không ổn định 

và không công bằng, do đó, nhà nước dần dần quy định sự đóng góp theo chế độ   

Để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, giảm bớt sưu cao thuế nặng. Chính phủ đã có những biện pháp 

đúng đắn và kịp thời: bãi bỏ thuế bất công vô lý( 7.9.1945), miễn giảm thuế môn bài,thuế chợ, xe đò ( 

22.9.1945), giảm thuế điền thổ 20% (26.10.1946), miễn thuế các vùng bị lụt. Điều chỉnh lại thuế thương 

mại, công nghệ, thuế xuất nhập khẩu,…. Đề ra nguồn thu mới “đảmphụ đặc biệt” đánh vào ngành vận 

tải,bưu điện 

Trong lĩnh vực chi, chính phủ thực hiện chi theo nguyên tắc tiết kiệm, tập trung cho nhiệm vụ cấp bách 

trước mắt, diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, chủ yếu xây dựng quỹ quốc phòng, quỹ quân 

đội,… 

b. tiền tệ 

Chính quyền mới thành lập chưa có đồng tiền riêng, không chiếm được ngân hàng Đông Dương, nên 

ngân hàng đã gây khó dễ. Lúc đầu thực hiện lệnh nhà nước: cấp tiền cho chính phủ ta, nhưng khi Pháp 

trở lại họ đã từ chối. 17-11-1945 chúng ký lệnh hủy bỏ toàn bộ loại giấy bạc, trước tình hình đó, Chính 

phủ ta phải đấu tranh đòi tiếp tục cấp tiền và kéo dài ngày đổi tiền 

Ngoài ra chính quyền cách mạng còn phải đối phó với “tiền quan kim” và “quốc tệ”, loại tiền mất giá do 

Tưởng Giới Thạch mang sang. Chính quyền cách mạng phải thực hiện chính sách vừa mềm dẻo, vừa 

cương quyết chống lại âm mưu gây rối về tài chính, bảo vệ nền độc lập 

Cùng với đấu tranh về tiền tệ, vào cuối 10-1945, chúng ta bí mật in tiền, in các loại tiền lẻ, để giải quyết 

nạn khan hiếm tiền lẻ và cho dân quen dần với tiền mới của chính quyền cách mạng. sau đó từng bước 

phát hành tiền trong cả nước. Tiền được phát hành từ vĩ tuyến 16 đến Nam Trung Bộ 

Đợt 2, phát tiền từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. Đợt 3, quyết định phát hành tiền trong cả nước. Như vậy, chỉ 

hơn một năm sau thành lập nước chúng ta đã có đống tiền riêng của mình, được pháp luật cho phát 

hành, nhân dân hưởng ứng và tín nhiệm 

Câu 9: trình bày nội dung công nghiệp hóa xhcn ở miền bắc ( 1961-1965) 

***toàn bộ phần: kế hoạch 5  năm lần thứ nhất ( 1961-1965) ( giáo trình trang 352) 

Câu 10: trình bày nguyên nhân yếu kém của kinh tế Việt Nam giao đoạn 1976-1985 

Cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế phổ biến vẫn còn là sản xuất nhỏ. Tính chất sản 

xuất nhỏ thể hiện rõ nét ở các mặt như: cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhỏ yếu, đại bộ phận lao động còn thủ 

công, phân công lao động xã hội kém phát triển, năng suất xã hội thấp, tình trạng tổ chức và quản lý còn 



thiếu chặt chẽ , việc kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân còn yếu, nền kinh tế còn bị mất cân đối nghiêm 

trọng. 

Không những thế, nền kinh tế còn phải chịu hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh ác liệt và ở Miền 

Nam vẫn còn nhiều tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới. Thêm vào đó, cuộc chiến tranh ở biên giới Tây 

Nam và phía Bắc cũng đã gây ra cho ta nhiều khó khan hơn nữa trong công cuộc xây dựng nền kinh tế đất 

nước. 

Trên trường quốc tế, chúng ta cũng có những khó khan nhất định: cuộc đấu tranh để giải quyết vấn đề “ ai 

thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đến quốc và các thế lực phản động đang diễn ra gay go, 

quyết liệt. Đế quốc Mỹ và các thế lực phản động thực hiện bao vây kinh tế đối với nước ta. Sauk hi cuộc 

khasngc hiến chống Mỹ cứu nước đã thắng lợi, nhiều khoản viện trợ không hoàn lại hầu như không còn 

nữa. Sự hợp tác kinh tế với nước ngoài đều được tiến hành trên cơ sở có đi có lại 

Câu 11: trình bày những nội dung cơ bản về đổi mới kinh tế của nước ta sau năm 1986 

a. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 

- Đổi mới doanh nghiệp nhà nước. 

+Mở rộng quyền tự chủ cho DNNN( doanh nghiệp nhà nước), xóa bỏ dần chế độ bao cấp tài chính 

+Sắp xếp lại các DNNN theo hướng giải thể các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ 

+chuyển sang các hình thức sử hữu khác, cổ phần hóa DNNN 

- Đổi mới kinh tế hợp tác 

+Giải thể các tập đoàn sản xuất hoặc các hợp tác xã làm ăn kém, thua lỗ kéo dài 

+giao khoán hoặc nhược bán tư liệu sản xuất cho xã viên để họ trực tiếp quản lý 

+chuyển các hợp tác xã còn hoạt động kinh doanh thành các hợp tác xã cổ phần 

- Phát triển kinh tế cá thể, tư nhân và các loại hình sở hữu hỗn hợp 

b. Điều chỉnh cơ cấu các ngành kinh tế 

- Khắc phục tình trạng mất cân đối giữa các ngành 

- Tập trung  3 chương trình lớn: mục tiêu về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng 

xuất khẩu, đưa nhà nước lên vị trí hàng đầu 

- Đối với hoạt động thương nghiệp, mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực 

c. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

- Cải tiến công tác kế hoạch hóa: chuyển sang kế hoạch hóa trực tiếp gắn liền với quyền tự chủ 

của doanh nghiệp. 

- Nhà nước điều chỉnh nền kinh tế thông qua chủ trương chính sách 

- Xóa bỏ bao cấp, tự do hóa giá cả, khôi phục các quan hệ hàng hóa tiền tệ theo quay luật thi 

trường quy luật cung cầu 

- Đổi mới hệ thống chính sách tài chính tiền tệ 

+về tài chính nhà nước 

+về hệ thống ngân hàng và các chính sách tiền tệ 

- Tạo lập và từng bước hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường  

+thị trường hàng hóa và dịch vụ 

+thị trường tài chính tiền tệ 

+thị trường bất động sản 

+thị trường khoa học và công nghệ. 

- Về kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý kinh tế nhà nước. 



d. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tê đối ngoại 

- Về ngoại thương, cải cách ngoại thương được thực hiện theo hướng từng bước mở cửa và hội 

nhập quốc tế 

- Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

Cau 12: khái quát những thành tựu và những hạn chế kinh tế việt nam từ năm 1986 đến nay 

a. Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, nhiều năm có tốc độ cao 

- Bắt đầu từ năm 1998, sau 2 năm chúng ta tiến hành đổi mới và có những thành tựu 

+ 1988-1997: trong khoảng 10 năm, kinh tế chúng ta có GDP tăng từ 8.5% lên 9.5% 

+1998-2005: GDP tăng 6.5%-7.5% 

+2000-nay: 5.5%-6.5% 

- Tất cả các tiêu chí kinh tế, văn hóa, chính trị đặt ra trong giai đoạn này chúng ta đều đạt được 

- Từ năm 1991 đến nay, sx không chỉ đáp ứng được tiêu thụ mà còn dành một phần để tích lũy 

- Nông nghiệp: phát triển toàn diện sâu sắc, tiến đến nền nông nghiệp hàng hóa gắn liền với thị 

trường trong nước, thị trường quốc tế đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm cho đời sống nhân 

dân, cho xuất khẩu, dảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp 

- Công nghiệP: sản xuất công nghiệp tăng liên tục với tốc độ hai con số, bình quân hằng năm thời 

kỳ 1991-1995 tăng gần 14%, thời kỳ 1996-2000 tăng 13.2%. Đo đó sự đổi mới cơ chế, chính sách 

quản lý doanh nghiệp nhà nước có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, từng bước xóa bỏ bao cấp 

buộc các doanh ngiệp nhà nước phải tham gia cạnh tranh trên thị trường. 

- GTVT: bưu điện phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng: đường bộ, đường thủy, đường 

sắt, đường hàng không,.. đều thay đổi và phát triển nhanh chóng 

Hoạt động thương mại và dịch vụ có nhiều khởi sắc, cơ chế cung cấp theo tem phiếu đã bãi bỏ, 

thị trường đầy ắp hàng hóa và dịch vụ, giá cả ổn định, chất lượng ngày càng cao,phương thức 

mua hàng thuận tiện 

b.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng năng động và hiệu quả 

- Cơ cấu ngành KT: chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khu vực I tăng khu vực II và III 

- Cơ cấu sở hữu và các than phần kinh tế: nền kinh tế cơ cấu nhiều thành phần, đa sở hữu 

- Cơ cấu vùng kinh tế: co sự chuyển dịch theo hướng hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm ở 3 

miền Bắc, Trung, Nam và các vùng kinh tế có vai trò đầu tàu cho sự phát triển chung của cả 

nước 

c. Cơ chế quản lý kinh tế mới đã bước đầu được hình thành 

- Nhà nước xóa bỏ về cơ bản cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan lieu bao cấp, xây 

dựng một bước nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự 

quản lý nhà nước theo định hướng XHCN. 

d. Kiềm chế và dẩy lùi lạm phát 

- Từ những năm 1986-1988, lạm phát tăng tới 3 con số làm nền kinh tế caho đảo 

- Từ năm 1989, lạm phát được chặn lại ở mức 2 con số 

e. Kinh tế đối ngoại được phát triển nhanh, mở rộng về quy mô, đa dạng hóa hình thức và đa dạng hóa 

thị trường 

f. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt 


