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VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC – NAM SAU NĂM 1975
* Ở miền Bắc
- Thuận lợi: trải qua hơn 20 năm (1954 -1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt
được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất -kĩ thuật ban đầu
của chủ nghĩa xã hội.
- Khó khăn: cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây
hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.
* Ở miền Nam
- Thuận lợi: miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính
quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương bị sụp đổ. Nền kinh tế chừng mực phát triển theo hướng
TBCN.
- Khó khăn:
+ Cơ sở của chính quyền cũ ở địa phương cùng bao di hại xã hội vẫn tồn tại.
+ Cuộc chiến tranh của Mĩ đã gây ra hậu quả nặng nề: nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá,
bỏ hoang, số lượng người thất nghiệp lên tới hàng triệu người, ...
+ Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc
nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.
II. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC
III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 – 1976)
- Sau khi miền Mam giải phóng, ở hai miền vẫn tồn tại hai hình thức tổ chức nhà nước khác nhau,
điều này trái với nguyện vọng của nhân cả nước và thực tế lịch sử dân tộc
=> đặt ra yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 -1975) đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành
thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
- Quá trình thực hiện thống nhất:
+ Tiến hành Hội nghị hiệp thương chính trị hai miền tại Sài Gòn (1/1975)
+ Tiến hành tổng tuyển cử Quốc hội trong cả nước (25/4/1976)
+ Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kỳ đầu tiên (từ 24/6 – 3/7/1976):
thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại; quyết định tên nước là: CHXHCN Việt Nam, Quốc huy,
quốc kỳ, quốc ca Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh; bầu các cơ
quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước, ban dự thảo hiến pháp... công việc thống nhất đất nước về
mặt nhà nước đã hoàn thành.
- Ý nghĩa: tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh tồn diện của đất
nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH, bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các
nước trên thế giới.

