
  
 

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

TRÌNH BÀY TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY 

XUÂN 1975 

Câu hỏi 

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 192 – 196 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN SỐ 2 TRANG 196 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 diễn ra qua ba chiến dịch: 

1. Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 - 3 đến ngày 24 - 3) 

- Ngày 4 - 3 – 1975, quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và KonTum. 

- Ngày 10 - 3 – 1975, bất ngờ đánh mạnh ở ở Buôn Ma Thuột, giành thắng lợi. 

- Ngày 12 - 3 - 1975, địch phản động chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành. 

- Ngày 24 - 3 - 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng. 

⟹ Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến 

lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. 

2. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 - 3 đến 29 - 3 - 1975) 

- Ngày 21 - 3 - 1975, ta đánh thẳng vào căn cứ của địch, hình thành thế bao bây thế 

trận trong thành Huế. 

- Ngày 26 - 3 – 1975, giải phóng hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. 

- Ngày 29 - 3 - 1975, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được giải phóng. 

- Cuối tháng 3 - đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và Nam 

Bộ được giải phóng. 

3. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 - 4 đến 30 - 4) 

- Ngày 26 - 4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân tiến vào Sài Gòn 

chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 

- Ngày 30 - 4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn. 

- Ngày 2 - 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng. 

 

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-2-trang-196-sgk-lich-su-12
https://doctailieu.com/tra-loi-cau-hoi-thao-luan-2-trang-196-sgk-lich-su-12

