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Các giai đoạn quan trọng của lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1919-1975

I.

Các giai đoạn
1. Giai đoạn
1919 - 1930

2.Giai đoạn
1930-1945

3.Giai đoạn
1945 - 1954

4.Giai đoạn
1954 - 1975

5.Giai đoạn
1975 - 2000

II.

Đặc điểm của tiến trình lịch sử
Ghi chú
- Cuộc khai thác Việt Nam của thực dân Pháp sau chiến tranh thế
giới thứ nhất với quy mô lớn,
tốc độ nhanh …
- Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời 3.2.1930 – Cách Mạng Việt
Nam bước vào giai đoạn phát triển.
- Các cao trào cách mạng:
 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tỉnh.
 1936 – 1939 cuộc vận động dân chủ
 1939 – 1945 cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng
8.1945
 Cách mạng tháng 8.1945 thắng lợi  Ngày 2.9.1945 Bác Hồ
đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước VNDCCH.
- Kháng chiến chống Pháp với đường lối: “ Toàn dân, toàn diện,
trường kỳ, tự lực cánh sinh”  các chiến dịch:
 Việt Bắc
1947
 Biên giới
1950
 Điện Biên Phủ 1954  Hiệp định Giơ - ne - vơ kí kết, miền
bắc hoàn toàn giải phóng
- Kháng chiến chống Mỹ với nhiện vụ:
* Miền Bắc: Làm cách mạng XHCN và chống 2 cuộc chiến tranh
phá hoại(1965- 1968;1969-1973)
* Miền Nam: Làm cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân cụ thể
chống:
 Chiến tranh một phía (1954 – 1960)
 Chiến tranh Đặc biệt (1961 – 1965)
 Chiến tranh cục bộ
(1965 – 1968)
 Việt Nam hoá chiến tranh (1969 – 1973)
 Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 Giải phóng
Miền Nam thống nhất đất nước
- Thống nhất đất nước đi lên CNXH:
 10 năm đầu còn nhiều khó khăn, thử thách
 12 1986 Đại hội Đảng lần VI thực hiện đường lối đổi mới
cho đến nay,
 đất nước dành thắng lợi to lớn.

Phương hướng đi lên của đảng và bài học kinh nghiệm :
Nguyên nhân thắng lợi

Sự lãnh đạo sáng suốt
với đường lối đúng đắn,
sáng tạo của Đảng ta.

Bài học kinh nghiệm
- Nắm vững ngọn cờ lập dân tộc và
CNXH.
- Sự nghiệp cách mạng là của nhân
dân, do dân và vì dân. Nhân dân là
những người làm nên lịch sử. Tăng
cường củng cố khối, đoàn kết toàn
Đảng toàn dân; đoàn kết dân tộc,
đoàn kết quốc tế.
- Sự Lãnh đạo đúng đắn của Đảng
CSVN là nhân tố hàng đầu.
Hết

Phương hướng đi lên
- Độc lập dân tộc gắn với
CNXH.
- Đất nước độc lập và
thống nhất đi lên CNXH
theo đường lối đổi mới
của Đảng là con đường
pháp triển hợp quy luật
của cách mạng Việt Nam

