
  
 

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

NÊU NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC KHẮC PHỤC 

HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC KINH TẾ, ỔN ĐỊNH TÌNH 

HÌNH MIỀN NAM SAU GIẢI PHÓNG NĂM 1975 

Câu hỏi 

Hãy nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi 

phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 200, 201 để trả lời.  

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 201 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Ở miền Bắc: 

- Năm 1976 căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục 

kinh tế. 

- Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế đều tiến bộ đáng kể. 

- Miền Bắc còn làm nghĩa vụ của căn cứ địa cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế 

đối với Lào, Campuchia trong thời kì mới. 

2. Ở miền Nam: 

- Công việc tiếp quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến 

hải đảo, từ căn cứ quân sự đến các cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến hành 

khẩn trương. 

- Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động, tuyên bố xóa bỏ quan hệ 

bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu 

hóa ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới của cách mạng. 

- Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu cấp bách và lâu dài 

của nhân dân về lương thực. 

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp, cả những cơ sở 

bị gián đoạn quan hệ với nước ngoài, đều trở lại hoạt động. 

- Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế v.v được tiến hành khẩn trương từ những ngày 

đầu mới giải phóng. 
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