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Câu hỏi
Tiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra như thế nào?
Trả lời
Ngay sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện, Đảng ta đã phát động
Tổng khởi nghĩa trong cả nước:
- Giành chính quyền ở Hà Nội:




Ngày 15-8-1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết ờ ba rạp hát trong thành phố.
Ngày 16-8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp mọi nơi.
Chính phủ bù nhìn thân Nhật lung lay đến tận gốc rễ.
Ngày 19-8, cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các
công sở chính quyền dịch, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.

- Giành chính quyền toàn quốc:
Từ ngày 14 đến ngày 18-8, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước là Bắc Giang,
Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.






Chiều 16-8-1945, theo lệnh của ủy ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do
Võ Nguyễn Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào (Tuyên Quang) tiến về bao vây,
đánh Nhật ở Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội.
Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ờ Huế (23-8), Sài Gòn (25-8).
Đến ngày 28-8, hai tỉnh cuối cùng là Hà Tiên và Đồng Nai Thượng giành thắng
lợi. Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi trong cả nước.
Ngày 30/8 vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.

- Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dàn chủ Cộng hòa.
⟹ Tiến trình Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã diễn ra nhanh chóng, ít đổ máu và
đã giành thắng lợi trong vòng 15 ngày.

