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Câu hỏi 

1. Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến 

công Việt Bắc thu – đông 1947. 

2. Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến 

thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947? 

Trả lời 

1. Âm mưu của Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu – 

đông 1947: 

 Từ “đánh nha thắng nhanh” chuyển sang đánh lâu dài 

 Tăng cường thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến 

tranh nuôi chiến tranh. 

2. Đảng và Chính phủ chủ trương tăng cường sức mạnh và hiệu lực của chính quyền dân 

chủ nhân dân từ trung ương đến cơ sở, tang cường lực lượng vũ trang nhân dân, đẩy 

mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. 

- Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích. 

- Về chính trị: 

 Năm 1948, tại Nam Bộ, bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh. 

 Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến hành chính các cấp được củng cố và 

kiện toàn ở nhiều nơi. 

 Tháng 6-1949, Việt Minh và Hội Liên Việt được thống nhất từ cơ sở đến trung 

ương. 

- Về kinh tế: ta chủ trương phá hoại kinh tế của địch, xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc. 

- Về văn hoá, giáo dục: Chính phủ đề ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông (7-

1950). 

- Về ngoại giao: 
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 Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao 

với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 

của Việt Nam. 

 Trung Quốc, Liên Xô và lần lượt các nước dân chủ nhân dân khác công nhận và 

đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. 

  

 


