
  
 

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

NÊU NHỮNG THẮNG LỢI CHUNG CỦA BA NƯỚC VIỆT NAM, LÀO, 

CAMPUCHIA TRÊN CÁC MẶT TRẬN QUÂN SỰ, CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO 

TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” 

VÀ “ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MĨ (1969 - 1973) 

Câu hỏi 

Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên các mặt trận 

quận sự, chính trị, ngoại giao trong chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến 

tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” (1969 - 1973). 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 182, 183 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN SỐ 2 TRANG 183 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Thắng lợi trên mặt trận quân sự: 

- Ngày 30 - 4 đến 30- 6 - 1970, quân dân Việt Nam - Campuchia đập tan cuộc hành 

quân xâm lược Campuchia của 10 vạn quân Mĩ và quân Sài Gòn, giải phóng 5 tỉnh 

đông bắc với 4,5 triệu dân. 

- Từ 12 - 2 đến 23 - 3 - 1971, quân dân Việt Nam - Lào đập tan cuộc hành quân “Lam 

Sơn 719” của Mĩ và quân Sài Gòn, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng 

Đông Dương. 

- Chiến thắng ở Đường 9 - Nam Lào, quân tình nguyện của ta cùng với quân dân 

Campuchia đã giành chiến thắng đập tan cuộc hành quân mang tên “Toàn thắng 1 - 

71”. 

⟹ Những thắng lợi này bước đầu làm phá sản bước đầu chiến lược “Việt Nam hóa 

chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ, mở ra khả năng thực tế làm 

phá sản hoàn toàn chiến lược này. 

2. Thắng lợi trên mặt trận chính trị - ngoại giao: 

- Ngày 6 - 6 - 1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 

thành lập, được 23 nước công nhận, 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. 

- Ngày 24 đến 25 - 4 – 1970, Hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương quyết tâm đoàn 

kết chống Mĩ. 

Sai lầm và chú ý: 

Trình bày chiến thắng chung thể hiện tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước 

Đông Dương. 
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