
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 

NÊU TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở 

NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 

Câu hỏi 

Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 

1919 – 1925.  

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 81, 82 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 82 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

- Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp 1919. 

- Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vécxai “Bản yêu sách của nhân 

dân An Nam” đòi Pháp và Đồng minh thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình 

đẳng của nhân dân An Nam. 

- Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề 

dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin, khẳng định con đường giành độc lập, tự do của 

nhân dân Việt Nam. 

- Ngày 25/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Đại biểu của Đảng Xã hội Pháp 

ở Tua, gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành 

lập Đảng Cộng sản Pháp. 

- Năm 1921, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris để đoàn kết các lực 

lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ” là cơ quan 

ngôn luận của Hội. 

- Tháng 6/1923, Người đến Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923) và Đại 

hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924) 

- Ngày 11/11/1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo 

dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 
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