
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 

TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 

CÓ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN GÌ ? 

Câu hỏi 

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám có những thuận lợi và khó khăn gì? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 121, 122 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 122 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Khó khăn. 

a. Ngoại xâm và nội phản 

- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào nước ta theo 

sau là các đảng phái tay sai hòng cướp chính quyền. 

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam: Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm 

lược nước ta. 

- Trên cả nước: còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống phá cách 

mạng. 

b. Đối nội: 

- Chính quyền cách mạng: chưa được củng cố, lực lượng vũ trang non yếu. 

- Nạn đói: chưa được khắc phục, đời sống nhân dân khó khăn. 

- Tài chính: ngân sách Nhà nước trống rỗng, tiền mất giá của Trung Hoa Dân Quốc 

tung ra thị trường làm tài chính nước ta rối loạn. 

- Nạn dốt: hơn 90 % dân số mù chữ, cờ bạc, rượu chè, tệ nạn mê tín dị đoan phổ biến. 

⟹ Đất nước đúng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” 

2. Thuận lợi cơ bản 

- Nhân dân đã giành quyền làm chủ, gắn bó với chế độ. 

- Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo. 

- Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào cách mạng 

dâng cao ở nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc và tư bản. 
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