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Giải bài tập Lịch sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
(trang 200 sgk Lịch Sử 12): - Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu
nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì?
Trả lời:
* Thuận lợi:
- Đại thắng Xuân 1975 đã đưa đất nước ta bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên
chủ nghĩa xã hội.
- Trải qua hơn hai mươi năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc
đã xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
- Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài
Gòn bị sụp đổ.
* Khó khăn:
- Chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, làm chậm quá trình phát triển đất nước.
- Di hại của xã hội cũ vẫn tồn tại.
- Số người mù chữ chiếm tỷ lệ lớn trong dân cư.
- Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng tư bản, song về cơ bản mang tính chất kinh tế
nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối, lệ thuộc viện trợ từ nước
ngoài.
(trang 201 sgk Lịch Sử 12): - Hãy nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc
phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải
phóng năm 1975.
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* Ở miền Bắc:
- Năm 1976 căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh
tế.
- Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế đều tiến bộ đáng kể.
- Miền Bắc còn làm nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với
Lào, Campuchia trong thời kì mới.
* Ở miền Nam:
- Công việc tiếp quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến hải
đảo, từ căn cứ quân sự đến các cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn
trương.
- Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xóa bỏ quan hệ bóc lột
phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hóa ngân hàng,
thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng.
- Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cấp bách và lâu dài của
nhân dân về lương thực.
- Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở bị gián
đoạn quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động.
- Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế v.v được tiến hành khẩn trương từ những ngày đầu
mới giải phóng.
(trang 203 sgk Lịch Sử 12): - Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định
những vấn đề gì?
Trả lời:
- Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2 - 7 - 1976),
quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà
Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
- Quốc hội bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.
- Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương; cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, ờ mỗi cấp chính quyền là Ủy
ban nhân dân, Hội đồng nhân dân.
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biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống
Mĩ thắng lợi.
Lời giải:
- Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền, hải đảo, căn cứ quân sự,
cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành khẩn trương và đạt được những kết quả
tốt.
- Kinh tế :
+ Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động.
+ Xóa bỏ bóc lột phong kiến, điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân
+ Quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của
chính quyền cách mạng.
+ Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công
nghiệp.
- Văn hóa, giáo dục, y tế được đẩy mạnh.
Đây chính là những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến việc hoàn thành
thống nhất đất nước.
Câu 2 (trang 203 sgk Sử 12): Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về
mặt nhà nước.
Lời giải:
- Là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.
- Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, ý chí thống nhất Tổ quốc, quyết tâm
xây dựng một nước Việt Nam độc lập và thống nhất của toàn thể nhân dân ta.
- Tạo điều kiện cho việc tiếp tục hoàn thành thống nhất các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh
tế, văn hóa, xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên
phạm vi cả nước..
- Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, để cả
nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng
quan hệ quốc tế.
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