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Bài 24:  VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI 

CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1975 
 

A. NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 
III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976) 
 1. Chủ trương 
Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Việt Nam đã được thống nhất về mặt lãnh 
thổ, song ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Đáp 
ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời cũng phù hợp với thực tế 
lịch sử Hội nghị 24 của BCH TW Đảng (9/1975) đề ra nhiệm vụ hoàn thành 
thống nhất đất nước về mặt nhà nước; Từ ngày 15 đến 231/11/1975, Hội nghị 
Hiệp thương chi9nhs trị thống nhất đất nước thống nhất chủ trương, biện pháp. 
2. Quá trình thực hiện thống nhất 
 - 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung trong cả nước, với 23 triêu cử tri 
đi bỏ phiếu, bầu ra 492 đại biểu. 
 - 24/6- 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước VN thống nhất họp kì đầu tiên tại 
Hà Nội đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại. 
 - Nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VI: 
   + Tên nước: Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/7/1976) 
   + Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN VN; Quốc kì, cờ đỏ sao vàng; Quốc 
ca, bài Tiến Quân Ca 
   + Thủ đô là Hà Nội 
   + Đổi tên thành phố Sài Gòn  Thành phố Hồ Chí Minh 
   + Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng Hoà 
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bầu Ban dự thảo Hiến pháp. 
  - 18/12/1976 Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được 
Quốc hội thông qua. 
* Ý nghĩa 
  - Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã phát huy sức mạnh toàn 
diện của đất nước. 
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, khả năng bảo vệ 
Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế. 
B. CÂU HỎI, BÀI TẬP 
1) Vì sao sau đại thắng mùa xuân năm 1975 cần phải thống nhất đất nước về mặt 
nhà nước?  
2) Quá trình thống nhất diễn ra như thế nào?  Ý nghĩa?  
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