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Câu hỏi 

Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961- 1965). 

Trả lời 

1. Trên mặt trận chống phá “bình định” 

- Năm 1962, Quân giải phóng cùng với nhân dân đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét 

vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh,… 

- Cuộc đấu tranh chống và phá “ấp chiến lược” diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. 

Đến cuối 1962 trên nửa tổng số ấp và 70%  nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát. 

- Đến giữa năm 1965, chỉ còn kiểm soát 2.200 ấp. 

2. Trên mặt trận đấu tranh chính trị 

-  Diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. 

- Ngày 11 - 6 - 1963, trên đường phố Sài Gòn, hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để 

phản đối chính quyền Diệm. 

- Ngày 16 - 6 - 1963, 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chế độ Sài 

Gòn. 

- Ngày 1 - 11 - 1963, Mĩ làm đảo chính lật đổ chế độ Diệm - Nhu với hy vọng ổn định 

tình hình. 

3. Trên mặt trận quân sự 

- Ngày 2 - 1 - 1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh 

bại cuộc hành quân càn quét của hơn 2.000 quân đội Sài Gòn có cố vấn Mĩ chỉ huy. Sau 

trận Ấp Bắc, khắp miền Nam đã dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 

- Lực lượng quân giải phóng liên tiếp mở những chiến dịch tiến công quy mô lớn, tiêu 

biểu là chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965 trên các chiến trường miền Nam và miền 

Trung. 
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⟹ Với những chiến thắng dồn dập, quân dân ta ở miền Nam đã làm phá sản chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. 

 


