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-BÀI 20 : NUỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ(1428-1457)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT.
1. Tổ chức bộ máy nhà nước:
- Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế ( xưng là Lê Thái Tổ )
- Khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt , xây dựng lại bộ máy nhà nước .
- Đứng đầu là vua , giúp vua có các quan đại thần .
- Ở triều đình có 6 bộ . (Lại , Hộ , Lễ , Binh , Hình ,Công .) Đứng đầu mỗi bộ là thượng thư
- Cả nước chia làm 13 đạo thừa tuyên , dưới đạo là phủ , châu ,huyện , xã .
* Nhà nước chuyên chế tập quyền hoàn chỉnh.
2. Tổ chức quân đội:
- Thực hiện chế độ “ngụ binh ư nông”
- Quân đội gồm hai bộ phận chính:
+ Quân ở triều đình.
+ Quân ở các địa phương.
- Được huấn luyện hằng năm, là một quân đội mạnh.
3. Pháp luật:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung cơ bản:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.
+ Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế...
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
-II. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
Đề ra nhiều biện pháp :
-Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng .
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ăn .
- Đặt ra một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp
- Thực hiện “phép quân điền”- Cấm giết trâu bò bừa bãi.
b Công nghiệp:
- Phát triển nhiều ngành nghề thủ công ở làng xã.
- Kinh đô Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công.
- Các công xưởng nhà nước quản lý(cục bách tác được quan tâm).
* Thương nghiệp:
- Trong nước: Chợ phát triển.
- Buôn bán với nước ngoài vẫn duy trì
2. Xã hội
Có hai giai cấp : Địa chủ phong kiến và nông dân
Bài tập về nhà : Trình bày những nết chính về kinh tế thời Lê Sơ ?
Cho biết điểm tiến bộ của bộ luật Hồng Đức
- Thời Lê Sơ có những giai cấp và tầng lớp nào ?

