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Bài 10: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(1921- 1941)

Hoạt động 1: Đọc I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế
tài liệu và thực hiện
(1921- 1925)
các yêu cầu.
1. Chính sách kinh tế mới:
Những khó khăn (bối cảnh của Liên Xô sau khi trải qua giai đọan
bảo vệ tổ quốc
Dựa vào phần chữ nhỏ xác định nội dung của chính sách kinh tế
mới (NEP)
Nông nghiệp:
Công nghiệp:
Thương nghiệp:
Hs dựa vào gợi ý câu hỏi dưới từng mục đề xác định nội dung
trông tâm của bài.
2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết:
Đọc thêm
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 1941):
1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên:
Các kế hoạch 5 năm được diễn ra vào giai đoạn nào?
Thành tựu nổi bật của nó là gì
(HS cần đọc hết tư liệu sau đó chốt lại ý trọng tâm)
2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô:
Xác định được các mốc thời gian quan trong đánh dấu cho nền
ngoại giao của Liên Xô

Hoạt động 2: Kiểm
tra, đánh giá quá
trình tự học.

1. Nhận biết
Lựa chọn đúng (Đ) hay sai (S) cho từng ý dưới đây
……. a. Chính sách kinh tế mới được ban hành do Lê-nin đề xuất

có hiệu quả tích cực với nước Liên Xô
…… b. Một trong những thành tựu của kế hoạch 5 năm là hoàn
thành giáo dục đại học cho toàn dân
…… c. Chính sách kinh tế mới kêu goị người dân tự do kinh
doanh mà không phải trả thuế
…… d. Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 bị gián đọan là bởi Liên Xô
bị Đức tấn công
…… e. Lãnh đạo nhà nước Nga – Xô Viết giai đoạn này là Đảng
Bôn-sê-vich đứng đầu là Lê-nin.
……. f. Xã hội Liên Xô chỉ tồn tại hai giai cấp chính đó là công
nhân và nông dân.
…… g. Năm 1933 Mỹ và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao
với nhau.
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I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921- 1925)
1. Chính sách kinh tế mới:
- Năm 1921 nước Nga Xô Viết bước vào thời kỳ hoà bình, xây dựng đất nước trong hoàn
cảnh cực kì khó khăn: nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình CT-XH không ổn định,
bạo loạn xảy ra khắp nơi.
- Tháng 3/1921, Đảng Bônsevich đã thực hiện chính sách kinh tế mới do Lênin đề xướng.
- Nội dung
* Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
* Công nghiệp:
Tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những
xí nghiệp loại nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước.
Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.

Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng,
ngoại thương.
* Thương nghiệp và tiền tệ:
Tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị
và nông thôn. Năm 1924, phát hành đồng rúp mới.
- Kết quả: nền kinh tế Nga được khôi phục và đã chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà
nước độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm
soát của nhà nước.
2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết:
Đọc thêm
II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 -1941):
1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên:
- Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô tiến hành công nghiệp hoá XHCN, theo hướng ưu tiên
phát triển công nghiệp nặng.
- Liên Xô từng bước giải quyết thành công các vấn đề liên quan đến công nghiệp hoá như:
vốn đầu tư, đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề...
- Liên Xô đã thực hiện các kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1933), lần thứ hai (19331937) và đạt được nhiều thành tựu to lớn, trở thành cường quốc công nghiệp. 1937, sản
lượng công nghiệp chiếm 74% tổng sản phẩm quốc dân.
- Trong nông nghiệp: tiến hành tập thể hoá với sự tham gia của 93% nông hộ với 90% diện
tích canh tác cùng với sự cơ giới hoá nông nghiệp.
- Về văn hoá-giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và nền
văn hoá - nghệ thuật.
- Về xã hội: các gc bóc lột bị xoá bỏ, chỉ còn 2 g/c lao động là công nhân và nông dân cùng
tầng lớp trí thức.
- Bên cạnh đó, Liên Xô đã phạm phải một số sai lầm, thiếu sót như: không coi trọng ngtắc
tự nguyện của nông dân trong tập thể hoá, chưa chú ý đúng mức việc đảm bảo và nâng cao
đời sống nhân dân.
2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô:
- Liên Xô từng bước thiết lập quan hệ với các nước láng giềng Á và Âu.

- Liên Xô có chính sách ngoại giao kiên quyết nhưng mềm dẻo trong quan hệ với các nước
đế quốc, khẳng định địa vị quốc tế của nhà nước Xô Viết.
- 1925, Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao trên 20 quốc gia. 1933, Mĩ đặt quan hệ ngoại
giao với Liên Xô.
-----o0o------

