CHỦ ĐỀ 4- LỊCH SỬ 7
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP & NHỮNG
CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIÊT NAM
I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
(1897-1914)
1. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
-Năm 1897, thành lập liên bang Đông Dương gồm 5 xứ do toàn quyền Đông Dương
(người Pháp) đứng đầu.
-Việt Nam chia thành 3 xứ:
+Bắc kì: Bảo hộ.
+Trung kì: Nửa bảo hộ.
+Nam kì: Thuộc địa.
-Tổ chức bộ máy nhà nước từ trên xuống do Pháp chi phối.
-Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp.
2. Chính sách kinh tế
-Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền, phương pháp bóc lột phát canh thu
tô.
-Công nghiệp: tập trung khai thác than và kim loại, đầu tư vào các ngành xi măng, chế
biến gỗ.
-Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt để bóc lột kinh tế và mục
đích quốc phòng.
-Thương nghiệp: độc chiếm thị trường.
-Tăng thêm các loại thuế.
=>Kinh tế VN vẫn là nền SX nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.
Mục đích các chính sách trên nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông
Dương

3. Chính sách văn hoá, giáo dục
-Duy trì nền giáo dục phong kiến.
-Hệ thống giáo dục chia làm 3 bậc: ấu học, tiểu học, trung học.
-Mở 1 số trường học & cơ sở y tế, văn hoá.
=>Tạo ra tầng lớp tay sai. Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt.
II. NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Các vùng nông thôn
- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, ngày càng đông, làm chỗ dựa, tay sai của thực
dân.
- Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.
- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị bần cùng hoá, sống cơ cực, họ bị mất đất,
không lối thoát.
- Một bộ phận nhỏ trở thành tá điền.
- Một bộ phận phải “tha phương cầu thực”
- Một số thành công nhân.
Họ căm ghét thực dân Pháp và chế độ phong kiến sẵn sàng tham gia đấu tranh giành độc
lập dân tộc.
2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện của giai cấp, tầng lớp mới.
- Cuối thế kỷ XIX đầu TK XX nhiều đô thị mới xuất hiện & phát triển nhanh: Hà Nội,
Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn, Nam Định, Vinh.
- Một số giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện: tư sản, tiểu tư sản thành thị, công nhân.
3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc
- Đầu thế kỷ XX tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào Việt Nam qua
sách báo từ Trung Quốc.

