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Tiết 25/Tuần 13
BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ
CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng
tháng Mười Nga năm 1917
1. Xây dựng chính quyền Xô Viết
- Đêm 25/10/1917, chính quyền Xô Viết thành lập do Lê-nin đứng đầu. Thông qua: ”Sắc lệnh hòa
bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”.
- Chính quyền Xô viết tuyên bố xóa bỏ các đẳng cấp xã hội, thực hiện quyền tự do dân chủ…
- Để nhanh chóng rút khỏi chiến tranh dế quốc chính quyền Xô viết kí hòa ước Brét Li-tốp
3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
- Với nước Nga: Làm thay đổi vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên người lao động lên nắm chính
quyền, xây dựng chế độ xã hội mới (XHCN)
- Với thế giới: Cổ vũ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuân lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai
cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới
Mục II.2. Học sinh tự đọc
Tiết 26/Tuần 13

Bài 16.

I/Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921- 1925):
- Sau chiến tranh tình hình kinh tế vô cùng khó khăn
- Tháng 3-1921, thông qua Chính sách kinh tế mới.
- Nội dung:
+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ thu thuế lương thực.
+ Tự do buôn bán, cho phép tư nhân mở xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư.

- Kết quả: Nông nghiệp và các ngành. Kinh tế khác được khôi phục và phát triển nhanh chóng.
Đời sống nhân dân được cải thiện- Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết thành lập
(Liên Xô).
II/ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô:
-Liên Xô từ nước nông nghiệp chuyển thành nước công nghiệp hóa XHCN với sản lượng công
nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai trên thế giới ( sau Mĩ ). Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp, có
quy mô sản xuất lớn và được cơ giới hóa.
- Văn hoá, giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân; đạt nhiều
thành tựu về khoa học – kỹ thuật, văn hóa – nghệ thuật.
- Xã hội: Xóa bỏ giai cấp bị bóc lột. Chỉ còn lại giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức
xã hội chủ nghĩa.

