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BÀI 26 
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH (1986 – 2000) 
 

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 
I. Đường lối đổi mới đất nước của Đảng 
 1.Hoàn cảnh lịch sử  
- Thời kỳ 1976 – 1985, Đảng ta vừa tìm tòi vừa thể nghiệm con 
đường đi lên CNXH, ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh 
vực, song cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do những sai lầm 
khuyết điểm, từ giữa những năm 80 nước ta lâm vào khủng hoảng 
trầm trọng về kinh tế xã hội. 
- Tình hình thế giới có sự thay đổi, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào 
khủng hoảng toàn diện. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật tác động 
mạnh đến các quốc gia dân tộc và trở thành xu hướng mới của thế 
giới. 
- Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy 
mạnh sự nghiệp cách mạng XHCN, đòi hỏi đảng ta phải đổi mới. 
 2. Đường lối đổi mới của Đảng 
- Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12/1986), về sau 
qua các kỳ đại hội được điều chỉnh, bổ sung. 
- Đổi mới đất nước đi lên CNXH không phải là thay đổi mục tiêu của 
CNXH mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện hiệu quả.  
- Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về 
kinh tế. 
* Về đổi mới kinh tế: Chủ trương, xây dựng nền kinh tế với cơ cấu 
nhiều ngành, nghề...phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định 
hướng XHCN, xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp hình 
thành cơ chế thị trường, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. 
* Về đổi mới chính trị: Xây dựng nhà nước pháp quyền, nền dân 
chủ XHCN; thực hiện quyền dân chủ nhân dân, chính sách đại đoàn 
kết dân tộc, đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác. 
khẩu tăng gấp 3 lần. Nhập khẩu giảm đáng kể.  
B. CÂU HỎI, BÀI TẬP 
1) Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong 
hoàn cảnh lịch sử nào?  Nội dung đổi mới về kinh tế; về chính trị?  
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