NHỮNG THẮNG LỢI CỦA QUÂN DÂN TA TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN
LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MĨ TIẾP SAU THẮNG LỢI VẠN TƯỜNG
(8-1965). Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG VẠN TƯỜNG

Câu hỏi
Những thắng lợi của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục
bộ” của Mĩ tiếp sau thắng lợi Vạn Tường (8-1965). Ý nghĩa của chiến thắng Vạn
Tường.
Hướng dẫn trả lời
Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 175 để trả lời.
TRẢ LỜI CÂU THẢO LUẬN SỐ 1 TRANG 177 SGK LỊCH SỬ LỚP 12
1. Sau chiến thắng Vạn Tường, nhân dân ta tiếp tục chiến đấu chống chiến lược
“Chiến tranh cục bộ” và giành nhiều thắng lợi trên cả mặt trận quân sự và chính
trị:
*Thắng lợi trên mặt trận quân sự:
- Bước vào mùa khô thứ nhất (1965 - 1966) quân ta đã đánh địch bằng nhiều phương
thức tác chiến, trên mọi hướng.
- Bước vào mùa khô thứ hai (1966 - 1967), Mĩ tiếp tục mở cuộc phản công với quy
mô lớn hơn nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta, cũng bị quân ta
đánh trả lại.
*Thắng lợi trên mặt trận chính trị:
- Ở các vùng nông thôn và thành thị, công nhân, các tầng lớp lao động khác, học sinh,
sinh viên, Phật tử, một số binh sĩ quân đội Sài Gòn...đấu tranh đòi Mĩ rút về nước, đòi
tự do dân chủ.
- Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.
2. Ý nghĩa của chiến thăng Vạn Tường:
- Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”
trên khắp miền Nam.
- Chiến thắng này đã chứng tỏ rằng: quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả năng
đánh bại “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ về quân sự.
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