
  
 

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

THẾ CHỦ ĐỘNG ĐÁNH ĐỊCH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG 

CHÍNH BẮC BỘ CỦA QUÂN TA SAU CHIẾN THẮNG BIÊN 

GIỚI THU – ĐÔNG 1950 ĐẾN TRƯỚC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 

1954 ĐƯỢC THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 

Câu hỏi 

Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng 

Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 được thể hiện như thế 

nào? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 143 – 145, suy luận.  

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 145 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

- Quân ta liên tục mở ba chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hao Thám, và chiến dịch 

Quang Trung. Đây đều là những chiến dịch có quy mô lớn, đánh và vùng trung du và 

đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. 

- Trong đông - xuân 1951 - 1952, ta mở chiến chiến dịch Hòa bình nhằm phá tan kế 

hoạch bình định của địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích. Sau 3 tháng chiến đấu, ta đã 

giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình - sông Đà, căn cứ du kích của ta được mở 

rộng. 

- Thu - đông năm 1952, ta mở chiến dịch Tây Bắc, tiến công Mộc Châu, Thuận Châu, 

Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. Kết quả, ta đã giải phóng được tỉnh Nghĩa Lộ và gần hết 

tỉnh Sơn La, bốn huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái. 

- Xuân - hè năm 1953, ta mở chiến dịch Thượng Lào nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải 

phóng đất đai, đẩy mạnh cuộc kháng chiến của nhân dân Lào. Kết quả, ta đã giải 

phóng được toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Phongxalì. 
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