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BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU 

NƯỚC (1975 ) 

 

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC 

III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1975 - 1976) 

1. Hoàn thành thống nhất đất nước 
* Sau chiến thắng 1975, nguyện vọng của nhân dân  cả nước là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà 

nước. 

-       9/1975 Hội nghị Trung ương Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành  thống nhất đất nước  về mặt nhà 

nước. 

-       Hội nghị hiệp thương Bắc - Nam (từ 15 đến 21/11/1975) tại Sài Gòn, nhất trí thống nhất hoàn toàn hai 

miền trong một Nhà nước chung. 

* Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (25/4/1976). 

* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã: 

-       Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đôlà Hà Nội ; Quốc huy mang dòng chữ Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng;Quốc ca là bài Tiến quân ca. 

-       Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên  là Thành phố HCM. 

-       Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất. 

-       31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam - Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất 

thành Mặt trận Tổ quốc VN. 

-       18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. 

-       20/9/1977 Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc. 

2. Ý nghĩa 
-       Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam. 

-       Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.              

-       Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị,tư tưởng,văn hóa. 

-       Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở 

rộng quan hệ  với các nước trên thế giới. 

 

B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 

Câu 1. Sau 1975 nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam là 

A. khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế. 

B. ổn định tình hình chính trị, xã hội ở miền Nam. 

C. thống nhất đất nước về mặt nhà nước.  

D. mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước. 

Câu 2. Hãy điền những cụm từ còn thiếu cho đúng với nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành trung 

ương Đảng (9/1975) “…vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là …của sự phát triển của cách 

mạng Việt Nam” 

A. “Thống nhất đất nước…………………yêu cầu”. 

B. “Giải phóng dânộc…………….quy luật khách quan”. 

C. “Chủ nghĩa xã hội………………yêu cầu”. 

D. Thống nhất đất nước…………….quy luật khách quan”. 

Câu 3. Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của nước ta sau 1975 là 

A. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

B. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

D. Củng cố khối đoàn kết dân tộc. 

Câu 4. Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện chính trị nào dưới đây? 

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (4-1976). 

B. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương (9-1975). 



C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975). 

D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7-1976). 

Câu 5. Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là  

A. Trường Chinh.    C. Phạm Văn Đồng.   

B. Võ Nguyên Giáp.    D. Tôn Đức Thắng. 

Câu 6. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI đã quyết định 

A. lấy tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Sài Gòn-Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. 

B. lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sài Gòn-Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. 

C. lấy tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Sài Gòn-Gia Định đổi tên thành thành phố Sài Gòn, Quốc kì là 

cờ đỏ sao vàng. 

D. lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Gia Định đổi tên thành thành phố Sài Gòn, thủ đô là 

Hà Nội. 

Câu 7. Nội dung chủ yếu của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI  

A. thông qua nhiệm vụ của cách mạng miền Nam và miền Bắc sau 1975. 

B. thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt nam thống nhất. 

C. thông qua nhiệm vụ tiến hành cách mạng XHCN trên phạm vi cả nước. 

D. thông qua kế hoạch 5 năm xây dựng CNXH. 

Câu 8. Kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI quyết định Quốc huy mang dòng chữ gì? 

A. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.               B. Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 

C. Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.    D. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 9. Thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của  

A. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.   B. Hội nghị lần thứ 21 của Đảng. 

C. Đại hội lần thứ VI của Đảng.                                          D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI. 

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu ta đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước? 

A. Đại thắng mùa xuân 1975. 

B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội tháng 4/1976. 

C. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI 24/6-3/7/1976. 

D. Đại hội toàn quốc lần thứ VI( 12/1986) của Đảng. 

Câu 11. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975? 

A. Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

B.Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước. 

C. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu hai miền Bắc – Nam. 

D. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thông nhất kì họp đầu tiên. 

Câu 12. Điều nào sau đây không phải là điểm giống nhau giữa kì bầu cử Quốc hội 1976 với kì bầu cử Quốc hội 

1946? 

A. Phát huy tinh thần yêu nước và ý thức công dân. 

B. Được tiến hành ngay sau  những thắng lợi to lớn của cách mạng. 

C. Được tiến hành trên cả nước bằng phương pháp phổ thông đầu phiếu. 

D. Nhằm củng cố chế độ dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

Câu 13. Tại sao sau đại thắng mùa xuân năm 1975, ta cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà 

nước? 

A. Do mỗi miền tồn tại hình thức nhà nước khác nhau.  

B. Đảng cần có một cơ quan đại diện quyền lực chung của cả nước. 

C. Vì phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là 

một, dân tộc Việt Nam là một. 

D. Nhân dân mong muốn được sum họp một nhà và có một chính phủ thống nhất. 

Câu 14. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau năm 1975 đã mang lại ý 

nghĩa gì ? 

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tăng cường 

sức mạnh bảo vệ tổ quốc. 

B. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH, mở rộng quan hệ quốc tế, đưa nhân dân 

chính thức làm chủ đất nước. 



C. Phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, mở rộng quan hệ quốc tế, bảo vệ tổ quốc, đưa 

nhân dân chính thức làm chủ đất nước. 

D. Phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên 

CNXH, tăng cường sức mạnh bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế. 

Câu 15. Điểm giống nhau về hoàn cảnh lịch sử diễn ra hai cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1946 và 

1976? 

A. Đối mặt với những nguy cơ đe dọa của thù trong, giặc ngoài. 

B. Tình hình đất nước có những điều kiện thuận lợi về kinh tế - xã hội. 

C. Được sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân loại trên thế giới. 

D. Được tiến hành ngay sau những thắng lợi to lớn của kháng chiến chống ngoại xâm. 

Câu 16. Cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. Tòa án nhân dân tối cao.                        B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

C. Quốc hội.                                              D. Chính phủ. 

Câu 17. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo 

hướng tư bản chủ nghĩa, song về cơ bản vẫn mang tính chất 

A. nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán. 

B. nền kinh tế sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp. 

C. nền kinh tế thuộc địa, mất cân đối. 

D. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, lệ thuộc vào nước ngoài. 

 

BÀI 26. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000) 

 

A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC 

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC CỦA ĐẢNG  

1. Hoàn cảnh lịch sử 

a. Chủ quan 
-       Trong  thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985), cách mạng XHCN ở nước ta đạt 

nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng 

khủng hoảng, trước kết là về kinh tế – xã hội. 

-       Nguyên nhân cơ bản: do ta mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai 

lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện” 

-       Để khắc phục sai lầm, đưa đất nướcvượt qua khủng hoảng, Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới. 

b. Khách quan 
-       Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học - 

kỹ thuật. 

-       Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước XHCN khác, nên Đảng và Nhà nước 

ta phải đổi mới.                       

2. Nội dung đường lối đổi mới 
-       Đường lối đổi mới đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại 

Đại hội VII (1991), VIII (1996), IX (2001). 

-       Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho những mục tiêu ấy được thực hiện có 

hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. 

-       Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh 

tế và chính trị gắn bó mật thiết, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. 

* Về kinh tế 
-       Xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường 

-       Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành, nghề, nhiều quy mô, trình độ công nghệ. 

-       Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, mở rộng quan hệ kinh tế đối 

ngoại. 

* Về chính trị 
-       Xây dựng Nhà nước XHCN, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

-       Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. 



-       Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác. 

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TỪ 1986 - 2000. Qua ba kế hoạch Nhà nước 5 năm. 

1. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) 

a. Đại hội VI (12 - 1986) mở đầu công cuộc đổi mới 
-       Đại hội VI (15/18/12/86) đã  đánh  giá tình hình đất nước, kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng  vai trò quản 

lý  của Nhà nước. 

-       Khẳng định tiếp tục đường lối chung cách mạng XHCN và đường lối xây dựng kinh tế - xã hội chủ 

nghĩa.. 

-       Nhận thức đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là thời kỷ lịch sử lâu dài, khó khăn, trải qua 

nhiều chặng và hiện đang ở chặng đầu tiên. 

-       Nhiệm vụ, mục tiêu: tập trung sức người, sức của thực hiện Ba chương trình kinh tế về lương thực 

thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Muốn vậy thì nông-lâm-ngư nghiệp phải được đặt đúng vị 

trí hàng đầu. Nông nghiệp được xem là mặt trận hàng đầu và được ưu tiên về vốn đầu tư, về năng lực, vật 

tư, lao động kỹ thuật. 

b. Kết quả bước đầu  của công cuộc đổi mới 
Thành tựu của việc thực hiện  mục tiêu của Ba chương trình  kinh tế. 

* Kinh tế 
-       Về lương thực thực phẩm: Đạt 21,4 triệu tấn, từ thiếu ăn, phải nhập lương thực, năm 1989 chúng ta đã 

đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.sản 

lượng lương thực từ  2 triệu tấn (1988) lên 21,4 triệu tấn/1989. 

-       Hàng hóa trên thị trường  nhất là hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi, trong 

đó hàng trong nước tăng hơn trước và có tiến bộ về mẫu mã, chất lượng. Các cơ sở sản xuất gắn chặt với 

nhu cầu thị trường, phần bao cấp của Nhà nước giảm đáng kể. 

-       Kinh tế đối ngoại mở rộng về quy mô và hình thức. Từ 1986 – 1990, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần, 

nhiều mặt hàng có giá trị lớn như gạo (1,5 triệu tấn – 1989), dầu thô…, tiến gần đến mức cân bằng giữa 

xuất và nhập khẩu. 

-       Kiềm chế được một bước lạm phát, từ 20% (1986) còn 4,4% (1990). 

Như vậy đã: 

-       Hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản li của 

Nhà nước. 

-       Đây là chủ trương chiến lược lâu dài của Đảng nhằm phát huy quyền làm chủ kinh tế của nhân dân 

-       Khơi dậy được tiềm năng và sức sáng tạo của quần chúng để phát triển sản xuất và dịch vụ. 

-       Tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng sản phẩm cho xã hội. 

* Chính trị 
-       Bộ máy  Nhà nước ở  trung ương và địa phương được sắp xếp lại, theo hướng phát huy dân chủ nội 

bộ  và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường quyền lực  của các  cơ quan dân cử. 

-       Chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp. 

* Vẫn còn khó khăn và yếu kém: 
- Nền kinh tế còm mất cân đối, lạm phát  còn  cao, lao động  thiếu việc làm... 

- Chế độ  tiền lương bất hợp  lý. 

-  Sự nghiệp văn hóa  có những mặt tiếp tục xuống cấp, tệ nạn tham nhũng, hối lộ...chưa được khắc phục. 

 

B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 

Câu 1. Đường lối đổi mới của Đảng ta được đề ra đầu tiên tại Đại hội toàn quốc lần thứ 

A. Lần thứ VI (12-1986).   C. Lần thứ VIII (12-1996). 

B. Lần thứ VII (6-1991).   D. Lần thứ IX (4-2001). 

Câu 2. Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên, Đảng và Nhà 

nước ta chủ trương tiến hành. 

A. cải tổ.  B. phục hưng.  C. cải cách.  D. đổi mới. 

Câu 3. Công cuộc đổi mới ở nước ta là vấn đề phù hợp với xu thế chung của thời đại vì 

A. tất cả các nước trên thế giới đều đang tiến hành cải cách, mở cửa. 

B. hai hệ thống chính trị thế giới không còn đối lập nữa. 



C. xu thế phát triển chung của thế giới hiện nay là hòa nhập, mở cửa, hợp tác và phát triển. 

D. nhiều tổ chức kinh tế khu vực và thế giới đặt vấn đề quan hệ với Việt Nam. 

Câu 4. Lực lượng giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kì đổi mới là 

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   C. Liên minh công nông 

B. Đảng Cộng sản Việt Nam    D. Hội cựu chiến binh 

Câu 5. Chính sách đối ngoại của nước ta trong thời kì đổi mới 

A. Trung lập tích cực     B. Hòa bình, trung lập 

C. Hòa bình, không tham gia bất cứ liên minh quân sự, chính trị nào. 

D. Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, muốn là bạn của tất cả các  nước 

Câu 6. Nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch  5 năm 1986-1990 

A. đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội.                        B. đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 

C. thực hiện ba chương trình kinh tế                           D. hoàn thành công nghiệp hóa. 

Câu 7. Nội dung ba chương trình kinh tế lớn được đề ra trong kế hoạch 5 năm 1986-1990 là 

A. lương thực, lâm sản và hàng xuất khẩu. 

B. hàng hóa, vốn đầu tư và kĩ thuật. 

C. lương thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 

D. lao động kĩ thuật, lương thực và hàng tiêu dùng. 

Câu 8. Thành tựu  đáng  kể  về lương thực-thực phẩm của nước ta đến năm 1989 là 

A. đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. 

B. năng suất lúa có  tăng  hơn  trước. 

C. đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. 

D. đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.  

Câu 9. Thành tựu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại qua việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 

A. hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần, nhập khẩu giảm đáng kể. 

B. vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng rất nhanh. 

C. Việt Nam trở thành thành viên của nhiều tổ chức kinh tế  khu vực và thế giới. 

D. mở rộng quan hệ hợp tác đa phương và song phương với nhiều nước. 

Câu 10. Nguyên nhân cơ bản tác động đến công cuộc đổi mới của Đảng tháng 12/1986 là 

A. các nước XHCN trên thế giới lâm vào khủng hoảng. 

B. cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trên thế giới đang phát triển mạnh. 

C. Trung Quốc là nước lớn ở chấu Á đã cải cách mở cửa. 

D. đất nước khủng hoảng kéo dài, trước hết là khủng hoảng về kinh tế xã hộ.i 

Câu 11. Nội dung đường lối đổi mới ở nước ta năm 1986 là 

A. thay đổi toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới về chính trị. 

B. thay đổi toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới về kinh tế. 

C. thay đổi toàn bộ mục tiêu chiến lược. 

D. đổi mới lần lượt trên các lĩnh vực kinh tế, ch1nh trị, văn hóa. 

Câu 12. Mục tiêu lớn nhất mà Đảng và Chính phủ không ngừng  phấn đấu vươn lên là  

A. đứng đầu ba nước Đông Dương. 

B. đứng đầu các nước Đông Nam Á. 

C. vượt lên trên kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản. 

D. dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Câu 13. Tổng bí thư của Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới của đất nước là 

A. Phạm Văn Đồng.        C. Nguyễn Văn Linh.                B. Lê Duẩn.       D. Lê Khả Phiêu. 

Câu 14. Mục tiêu trước mắt của 5 năm đầu thực hiện đổi mới là 

A. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

B. tập trung phát triển công nghiệp nặng , sản xuất mày móc 

C. thực hiện ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu 

D. ưu tiên đều tư cho giáo dục coi giáo dục là chìa khóa để phát triển đất nước 

Câu 15. Chủ trương nào dưới đây không phải là chủ trương đổi mới của Đảng về kinh tế? 

A. Xây dựng nền kinh tế nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng 

XHCN.  



B. Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung bao cấp, hình thành cơ chế kinh tế thị trường. 

C. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 

D. Xây dựng nền kinh tế tập thể, tập tung theo định hướng XHCN. 

Câu 16. Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về chủ trương đổi mới của Đảng về chính trị? 

A. Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. 

B. Xây dựng nền dân chủ XHCN, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân. 

C. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. 

D. Xây dựng nhà nước dân quyền XHCN. 

Câu 17. Vấn đề quan trọng  nhất trong  đổi mới kinh tế của Đảng ta là gì? 

A. phát  triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. 

B. cải tạo  quan hệ sản xuất, các thành phần kinh tế lạc hậu. 

C. mở rộng kinh tế đối ngoại. 

D. xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.  

Câu 18. Cho dữ liệu sau: Đổi mới đất nước đi lên CNXH không phải là thay đổi……., mà làm cho mục tiêu ấy 

được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH, những hình thức, bước đi và biện pháp 

thích hợp. Đổi mới phải……., từ kinh tế, chính trị đến tổ chức tư tưởng, văn hóa. Đổi mới ……phải gắn liền 

với đổi mới…….nhưng trọng tâm là đổi mới……… 

A. mục tiêu của CNXH……toàn diện và đồng bộ……kinh tế………..chính trị………..kinh tế 

B. mục tiêu của CNXH……toàn diện về kinh tế……kinh tế………..chính trị………..kinh tế 

C. mục tiêu của CNXH…… đồng bộ về kinh tế……chính trị  ………tư tưởng ……tư tưởng 

D. mục tiêu của CNXH……toàn diện về chính trị……văn hóa ……chính trị………..chính trị 

Câu 19. Thành tựu trong  lĩnh vực tài chính trong 5 năm (1986-1990)? 

 A. Phát hành tiền mới. 

B. Cung cấp đủ vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

C. Kìm chế được một bước đà lạm phát. 

D. Giữ được tỉ giá đồng Việt Nam so với các đồng tiền khác. 

Câu 20. Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) là 

A. đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. 

B. thay đổi cách làm trong xây dựng đất nước,thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

C. bỏ qua chủ nghĩa tư bản tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 

D. không thay đổi mục tiêu của CNXH mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn. 

Câu 21. Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã 

hội trong những năm 1980-1985? 

A. Do hậu quả chiến tranh.                  B. Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lí. 

C. Do chính sách cấm vận của Mĩ.      D. Do quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc căng thẳng. 

Câu 22. Kế hoạch 5 năm 1986-1990, Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung thực hiện ba chương trình kinhh tế vì 

A. để đem lại hiệu quả kinh tế cao.                         B. đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. 

C. phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.   D. Việt Nam có nhiều đối tác trong lĩnh vực này. 

Câu 23. Nền dân chủ XHCN được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới của Đảng từ 1986? 

A. Kinh tế.              B. Chính trị.                 C. Văn hóa.                         D. Xã hội. 

Câu 24. Mục tiêu của đường lối đổi mới được đề ra tại Đại hội VI (12/1986 ) là 

A. khắc phục sai lầm, khuyết điểm đưa Việt Nam vượt qua khủng hoảng. 

B. đưa Việt Nam hòa nhập với kinh tế khu vực và thế giới. 

C. đưa Việt Nam tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH. 

D. đưa Việt Nam trở thành nước công nhiệp mới. 

Câu 25. Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam thời kì 1945-1954 là 

 A. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                            B. độc lập dân tộc và xây dựng CNXH. 

C. đánh Pháp và Trung Hoa Dân quốc.                  D. kháng chiến và kiến quốc. 

Câu 26. Bài học kinh nghiệm quý báu xuyên suốt  quá trình cách mạng nước ta từ thực tế của cách mạng Việt 

Nam từ năm 1930  để lại cho Đảng và nhân dân ta là 

A. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

B. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân do dân và vì dân. 



C. không ngừng tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân. 

D. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc. 

Câu 27. Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam từ 1954-1975 là 

A. xây dựng CNXH.                                       B. kháng chiến chống Pháp cứu nước. 

C. chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.           D. kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

Câu 28. Đại hội VI của Đảng tháng 12/1986 xác định: đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, 

nhưng trọng tâm là đổi mới 

A. kinh tế.               B. chính trị.                 C. kinh tế và chính trị.              D. tư tưởng. 

Câu 29. Thách thức lớn nhất của Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì? 

A. Sử dụng chưa hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 

B. Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới. 

C. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế. 

D. Sự chênh lệch về trình độ. 

Câu 30. Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản 

sau chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước? 

A. Ứng dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật. 

B. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên. 

C. Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm. 

D. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động. 

Câu 31. Nhân tố nào sau đây trở thành nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng 

Việt Nam 

A. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

B. sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân. 

C. không ngừng củng cố, tăng trường khối đoàn kết dân tộc. 

D. sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo. 

Câu 32. Ở nước ta, quan điểm “đổi mới và đồng bộ” có nghĩa là 

A. đổi mối trong tất cả các lĩnh vực và cùng lúc. 

B. đổi mới kinh tế và chính trị là chủ yếu và cùng lúc. 

C. đổi mới tư tưởng, văn hóa, chính trị, đổi mới kinh tế sau. 

D.thay đổi cả tư duy, nhận thức, quan điểm, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Câu 33. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển qua các Đại hội nào? 

A. Đại hội VII, VIII.                                                 B. Đại hội VII, IX 

C. Đại hội VIII, IX.                                                  D. Đại hội VII, VIII, IX. 

Câu 34. Đảng ta chủ trương đổi mới trong những lĩnh vực nào của đời sống xã hội? 

A. Kinh tế, chính trị, tổ chức, tư tưởng, văn hóa.      B. Kinh tế, chính trị, văn hóa. 

C. Kinh tế, tư tưởng, văn hóa.                                   D. Kinh tế, tổ chức, tư tưởng. 

Câu 35. Kết quả lớn nhất sau 10 năm đất nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng là gì? 

A. Trình độ khoa học và công nghệ có sự chuyển biến. 

B. Đời sống của nhân dân đã được cải thiện. 

C. Hiện tượng tiêu cực xã  hội được ngăn chặn. 

D. Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội. 

Câu 36. Những thành tựu mà nước ta đạt được trong công cuộc đổi mới (1986- 2000) khẳng định điều gì? 

A. Vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. 

B. Nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

C. Tầm quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa. 

D. Đường lối đổi mới của Đảng là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp. 

Câu 37. Nội dung nào không phản ánh đúng đường lối đổi mới về chính trị của Đảng ta? 

A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 

B. Phát huy dân chủ nội bộ, thực hiện đa nguyên, đa đảng. 

C. Thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế. 

D. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.  



Câu 38. Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước như thế nào? 

A. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp.  

B. Năng suất lao động và hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.  

C. Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát ở mức cao, lao động thiếu việc làm.   

D. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.   

Câu 39. Công cuộc đổi mới (1986) còn có những hạn chế nào sau đây về kinh tế- xã hội? 

A. Kinh tế còn mất cân đối, lao động thiếu việc làm tăng. 

B. Kinh tế còn mất cân đối, lạm phát cao. 

C. Kinh tế còn mất cân đối, một số lĩnh vực văn hóa xuống cấp. 

D. Kinh tế còn mất cân đối, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

 

 


