
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 4. việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG 

HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO? NÊU NỘI 

DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI 

Câu hỏi 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong bối cảnh lịch sử như thế 

nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 165, 166 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 1 TRANG 168 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Hoàn cảnh lịch sử: 

- Giữa lúc cách mạng hai miền Nam – Bắc có những bước tiến quan trọng, miền Bắc 

thắng lợi trong việc cải tạo và khôi phục kinh tế, cách mạng miền Nam nhảy vọt sau 

Đồng Khởi. 

- Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày 5 

đến 10/9/1960 tại Hà Nội. 

2. Nội dung: 

- Đề ra nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước và từng miền 

+ Miền Bắc: cách mạng XHCN có vai trò quyết định nhất. 

+ Miền Nam: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có vai trò quyết định trực tiếp. 

+ Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó nhau nhằm hoàn thành cách mạng 

dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 

- Thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng. 

- Thông qua kế họach 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) xây dựng cơ sở vật chất – kỹ 

thuật của Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 

- Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Lê Duẩn 

làm Tổng Bí Thư.  

3. Ý nghĩa: là Đại hội xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thực hiện hòa bình 

thống nhất nước nhà. 

 

https://doctailieu.com/lich-su-lop-12-c709
https://doctailieu.com/chuong-4-viet-nam-tu-nam-1954-den-nam-1975.html
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-1-trang-168-sgk-lich-su-12
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-1-trang-168-sgk-lich-su-12
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-1-trang-168-sgk-lich-su-12

