
  
 

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

MIỀN BẮC ĐÃ THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ GÌ SAU KHI HIỆP 

ĐỊNH PARI NĂM 1973 VỀ VIỆT NAM ĐƯỢC KÍ KẾT ? NÊU KẾT QUẢ 

VÀ Ý NGHĨA 

Câu hỏi 

Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt 

Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 188, 189 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 189 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Nhiệm vụ: 

- Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội. 

- Chi viện cho miền Nam. 

2. Kết quả: 

- Tháng 6 - 1973, miền Bắc căn bản hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn do Mĩ thả 

trên biển, sông, đảm bảo đi lại bình thường. 

- Sau hai năm1973 - 1974, miền Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, hệ 

thống thủy lợi, giao thông, công trình văn hoám giáo dục, y tế có bước phát triển. 

- Cuối năm 1974, sản xuất công nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh, đời sống 

nhân dân ổn định. 

- Tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam, Campuchia sức người, sức của. 

- Chuẩn bị những điều kiện vật chất - kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ và kịp thời nhu cầu to 

lớn và cấp bách cho cuộc Tổng tiến công chiến lược ở miền Nam. 

3. Ý nghĩa: 

- Ổn định đời sống nhân dân, cổ vũ tinh thần dân tộc. 

- Tạo ra thế và lực để ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. 
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