
CÂU 2 TRANG 21 LỊCH SỬ 5 

Câu hỏi 

Hãy sưu tầm và kể lại sự kiện đáng nhớ về Cách mạng tháng Tám ở địa phương em?  

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 9 SGK 

Trả lời 

Tham khảo sự kiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Ngày 23/8/1945, tại sân vận động Huế, trước hàng vạn người dân Thừa Thiên Huế, Ủy ban 

Khởi nghĩa tiến vào lễ đài giữa tiếng hô vang dội. 

- Ðồng chí Tố Hữu đọc diễn văn và tuyên bố: Từ nay chính quyền về tay nhân dân; giới thiệu Ủy 

ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh do đồng chí Tôn Quang Phiệt làm Chủ tịch.  

- Chiều 30/8/1945, Bảo Ðại đọc thoái vị và trao cho đại diện chính phủ Quốc ấn bằng vàng và 

thanh gươm bằng vàng nạm ngọc. 

- Trên kỳ đài Huế, cùng với bản nhạc hùng tráng “Tiến quân ca”, lá cờ đỏ sao vàng tung bay 

giữa trời Huế tự do độc lập trong tiếng hô vang của người dân “Việt Nam độc lập muôn năm”, 

“Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm”. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Câu 1 trang 21 Lịch Sử 5 

>>> Bài học tiếp theo: Giải bài tập bài 10 sgk lịch sử lớp 5 

Các dấu mốc thời gian gắn liền với Cách mạng tháng 8 

Trong ngày 19/8, Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ thành phố của mình Thắng lợi của cuộc khởi 

nghĩa ở Hà Nội đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của toàn dân, thúc đẩy các nơi nổi dậy giành chính 

quyền. Cuốc khởi nghĩa ở Hà Nội có tác dụng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng của cả nước.  

Cùng ngày 19, nhân dân các tỉnh Yên Bái, Thái Bình, Phú Yên, Thanh Hóa, Khánh Hòa nổi dậy 

giành chính quyền. 

Ngày 20, khởi nghĩa bùng nổ ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình. 

Ngày 21, các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn Tây, Nam Định, Kiến An, Nghệ An, Ninh 

Thuận lật đổ chính quyền phản động ở các địa phương. 

Ngày 22, khởi nghĩa thắng lợi ở Hưng Yên, Quảng Yên. 

https://doctailieu.com/cau-2-trang-21-lich-su-5
https://doctailieu.com/cau-1-trang-21-lich-su-5
https://doctailieu.com/bai-10-bac-ho-doc-tuyen-ngon-doc-lap-c10404


CÂU 2 TRANG 21 LỊCH SỬ 5 

Ngày 23 tháng 8, thành phố Huế nổi dậy khởi nghĩa. Trên 15 vạn người xuống đường biểu tình, 

cùng các đơn vị tự vệ đi chiếm các công sở. Trước sức mạnh như nước vỡ bờ của cách mạng, tên 

vua phong kiến cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại phải xin thoái vị. Nền quân chủ chuyên 

chế hoàn toàn sụp đổ. 

Cùng với thắng lợi của Huế, ngày 23, các tỉnh Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng 

Bình, Quảng Trị, Gia lai, Tân An, Bạc Liêu... nổi dậy giành chính quyền. 

Ngày hôm sau, nhân dân Hà Nam, Phú Thọ, Đác Lác, Phú Yên, Bình Thuận, Gò Công, Mỹ Tho 

khởi nghĩa thắng lợi. 

Ngày 25 tháng 8, cả thành phố Sài Gòn sục sôi không khí khởi nghĩa. Từ đêm trước, hàng vạn 

công dân, nông dân và thanh niên các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Biên Hòa, Thủ Dầu 

Một... đều đổ dồn về Sài Gòn.  

Cùng lúc với cuộc khởi nghĩa ở Sài Gòn, các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Đồng Nai Thượng, Chợ 

Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Châu Đốc, Trà Vinh, 

Tây Ninh, Biên Hòa, Bến Tre, Sa Đéc nổi dậy khởi nghĩa. 

Ngày 26, khởi nghĩa thắng lợi ở Hòn Gai, Sơn La, Cần Thơ. 

Ngày 27, nhân dân nổi dậy giành chính quyền ở Rạch Giá, hôm sau ở Hà Tiên.  

Trong vòng 10 ngày từ 19 đến 28 tháng 8 hầu hết các tỉnh và thành phố đều nổi dậy khởi nghĩa. 

Bọn phát xít Nhật thua trận không dám hành động. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Chính quyền trong 

cả nước hoàn toàn về tay nhân dân. 

***Xem thêm giải lịch sử 5 đầy đủ do Đọc Tài Liệu tổng hợp được! Chúc các em học thật tốt! 
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