
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 

VIỆT NAM CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ 

NGHĨA SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, 

CỨU NƯỚC NĂM 1975 VỚI NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN GÌ ? 

Câu hỏi 

Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa sau thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 với những thuận lợi và khó khăn gì? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào kiến thức bài 25 sgk Lịch sử 12 để phân tích, đánh giá 

Trả lời câu  2 trang 207 sgk lịch sử lớp 12 

1. Thuận lợi: 

- Đất nước được hưởng hòa bình, thống nhất là điều kiện căn bản để kiến thiết, phát 

triển đất nước. 

- Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn, bước đầu 

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 

- Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính 

quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành các 

nhiệm vụ đặt ra. 

2. Khó khăn: 

- Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ đã để lại hậu quả rất nặng nề, làm chậm lại 

quá trình phát triển đất nước. 

- Ở miền Nam, di hại xã hội vẫn còn tồn tại, kinh tế mang tính chất nhỏ, phân tán, phát 

triển không cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài. 

⟹ Vượt qua những khó khăn, phát huy những thuận lợi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân 

dân thống nhất toàn diện đất nước và từng bước phục hồi, xây dựng lại đất nước ngày 

càng phát triển hơn. 
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