
Gia sư thành được                     www.daythem.com.vn  

 

 
  Ôn thi đại học năm 2009                                                                1                                               Môn Lịch sử Việt Nam 

HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐẠI HỌC  

 

Chương 1. Phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm trước thành lập Đảng. 

Câu 1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời. 

1/ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

 a/Sự thành lập: 

- Sau khi về Quảng Châu (1/11/1924), Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo những thanh niên yêu 

nước thành các chiến sỹ cách mạng. 

- Lựa chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2/1925). 

- Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, cơ quan lãnh đạo là Tổng bộ, trụ sở đặt tại 

Quảng Châu; ra tuần báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận của Hội. 

b/Hoạt động: 

- Năm 1927 xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh trang bị lý luận cách mạng cho cán bộ CM, tuyên truyền 

đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân VN. 

- Xây dựng cơ sở trong nước: đến năm 1929 hầu khắp cả nước đều có tổ chức Thanh niên. Các kỳ bộ được 

thành lập ở cả ba kỳ. 

- Thực hiện chủ trương vô sản hóa (1928)phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành nòng cốt của 

phong trào dân tộc trong cả nước.Đấu tranh của công nhân đã nổ ra tại các trung tâm kinh tế, chính trị. 

- Trong các năm 1928-1929, các cuộc bãi công của công nhân đã diến ra sôi nổi trong cả nước, nhất là tại các 

thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp. Cả nước có 40 cuộc dấu tranh lớn nhỏ so với 10 cuộc đấu tranh 

của những năm 1926-1927. Trong đấu tranh,có sự liên kết giữa các ngành, vùng thành phong trào chung. 

- Các cuộc đấu tranh của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ cũng đã diến ra một số nơi. 

2/ Tân Việt Cách mạng đảng 

 a/ Sự  thành lập: 

- Tháng 7/1925, một số tù chính trị ở Trung kỳ và một nhóm sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội lập ra 

Hội Phục Việt, sau đổi thành Hưng Nam và đến 7/1928 đổi thành Tân Việt Cách mạng đảng (Đảng Tân Việt) 

- Thành phần: trí thức nhỏ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước. 

- Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở Trung kỳ. 

b/ Sự phân hóa: do tác động của Hội VNCM Thanh niên Tân Việt phân bị phân hóa thành hai bộ phận: một 

số gia nhập tổ chức Thanh niên,  số còn lại tích cực chuẩn bị để thành lập chính đảng vô sản. 

 

Câu 2: Việt Nam Quốc Dân Đảng và khởi nghĩa Yên Bái. 

1) Việt Nam Quốc dân Đảng. 

 - Sự thành lập: 

+ Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Đảng là tổ chức Nam Đồng thư xã - tổ chức của một nhóm thanh niên yêu nước 

chưa có đường lối chính trị rõ rệt. 

+ Dưới tác động của phong trào yêu nước, dân chủ và cách mạng từ Trung Quốc (chủ nghĩa Tam Dân) thì Việt 

nam Quốc dân đảng đã ra đời (25/12/1927). 

- Lãnh tụ: Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính. 

-Thành phần: Chủ yếu là tiểu tư sản và nhiều thành phần phức tạp khác. 

- Tổ chức: Chưa thành hệ thống, có ít cơ sở trong quần chúng. Kết nạp thiếu thận trọng và tổ chức lỏng lẻo. 

- Mục tiêu phương pháp: Đánh đuổi đế quốc phong kiến, thiết lập dân quyền bằng đánh bom, ám sát rất manh 

động. 

- Địa bàn hoạt động chính: Chủ yếu ở Bắc Kỳ. 

2) Cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 

 - Bối cảnh: Ngày 9/2/1929 tên trùm mộ phu Badanh bị giết chết. Thực dân Pháp đã khủng bố, bắt bớ làm cho 

phong trào tổn thất lớn. Việt Nam quốc dân Đảng có tới 1000 Đảng viên bị bắt. Vì vậy, bộ phận còn lại của tổ 

chức này quyết định làm một cuộc bạo động “không thành công thì cũng thành nhân”. 

 - Những nét chính: 

+ Khởi nghĩa nổ ra đêm 9/2/1930 ở Yên Bái. Sau đó lan rộng ra Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội. 

+ Tại Yên Bái, quân khởi nghĩa cũng tiêu hao được một lực lượng nhỏ của địch song sau đó đã bị Pháp phản 

công và tiêu diệt. 
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+ Tại các nơi khác, Pháp cũng chiếm lại nhanh chóng. Khởi nghĩaYên Bái bị đàn áp đẫm máu và thất bại. 

 - Nguyên nhân thất bại: do khuynh hướng tư sản không đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân 

tộc. Hơn nữa, lúc này lực lượng của quân Pháp còn rất mạnh so với quân khởi nghĩa. 

 - Ý nghĩa: Khởi nghĩa Yên Bái nêu cao tấm gương về tinh thần quả cảm và cổ vũ tinh thần cách mạng của 

nhân dân ta. 

 

Câu 3: Ba tổ chức Cộng sản nối tiếp ra đời trong năm 1929. 

1) Quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

   a) Đông Dương cộng sản đảng. 

  + Hoàn cảnh ra đời: 

Tình hình thế giới: Cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc phát triển và những bài học kinh nghiệm về sự 

thất bại của Công xã Quảng Châu. Những Nghị quyết về phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa của Đại 

hội Quốc tế cộng sản tác động đến nước ta. 

Tình hình trong nước: Vào những năm 1928 - 1929, phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên 

quy mô rộng lớn, giai cấp công nhân đã trưởng thành. 

* Hoàn cảnh trên (thế giới và trong nước) đã tác động mạnh mẽ tới những phần tử tiên tiến trong lực lượng 

cách mạng ở nước ta. Tại hội nghị trù bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Việt Nam cách mạng thanh 

niên (1929), đại biểu Thanh niên Bắc Kì đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được đồng ý; 

về nước, nhóm thanh niên này lập Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 người (3 - 1929). Tại Đại hội đại biểu toàn 

quốc của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên họp ở Hương Cảng (5/29) đại biểu Thanh niên Bắc Kì lại đưa ra 

đề nghị như lần trước, nhưng vẫn không được chấp nhận, họ tuyên bố li khai tổ chức Thanh niên và bỏ đại hội 

ra về. 

+ Thành lập: Tháng 6/1929, nhóm trung kiên Cộng sản Bắc Kì nhóm họp và quyết định thành lập Đông 

Dương Cộng sản đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời, thảo ra chương trình, điều lệ dựa theo chương 

trình, điều lệ của Quốc tế cộng sản.  

+ Ý nghĩa: Việc thành lập Đông Dương Cộng sản đảng có ý nghĩa to lớn, nó đánh dấu sự thắng lợi của quan 

điểm vô sản trong tổ chức Thanh niên. Nó đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của cách mạng. 

b An Nam cộng sản đảng. 

Tháng 7/1929 các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quốc và ở 

Nam Kì đã thành lập An Nam Cộng sản đảng. 

c) Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

Tháng 9/1929, các hội viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng cũng tách ra để thành lập Đông Dương 

cộng sản liên đoàn. 

2. Ý nghĩa của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản: 

+ Là sản phẩm tất yếu của lịch sử. 

+ Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam đang chuyển từ “giai cấp tự mình” thành “giai 

cấp cho mình” (từ “tự phát” thành “tự giác”). 

+ Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Chương 2. Đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 1930 – 1945. 

Câu 4. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) 

a.Hoàn cảnh: 

+ Trong những tháng cuối năm 1929, phong trào công nhân phát triển rất mạnh, ý thức giai cấp, ý thức chính 

trị rõ rệt. Phong trào yêu nước của nhiều tầng lớp xã hội khác rất sôi nổi, đã kết lại thành một làn sóng dân tộc, 

dân chủ mạnh mẽ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong. 

+ Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, ảnh hưởng không tốt đến phong 

trào. 

Thực tiễn cách mạng trên đây đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết là phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính 

đảng duy nhất của giai cấp công nhân. 

b. Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

+ Hoàn cảnh: Mùa thu năm 1929, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm (Thái Lan) về Hương Cảng (Trung Quốc) 

triệu tập Hội nghị đại biểu của ba tổ chức cộng sản, họp từ ngày 3 đến 7/2/1930. Tại Hội nghị, Người đã phân 
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tích tình hình thế giới và trong nước, phê phán những hành động thiếu thống nhất vừa qua và đề nghị thống 

nhất thành một đảng duy nhất. 

+ Hội nghị đã nhất trí: 

* Xoá bỏ mọi thành kiến, thành thật hợp tác. 

* Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

* Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc khởi thảo. 

* Thông qua thư kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc về việc thành lập Đảng và kế hoạch thống nhất trong nước. 

+ Ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng: Hội nghị có ý nghĩa, giá trị như một đại hội vì đã thông qua được 

đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam mặc dù còn vắn tắt . 

+ Nguyên nhân thành công của Hội nghị: 

*Giữa đại biểu các tổ chức cộng sản không có mâu thuẫn về ý thức hệ, đều tuân theo điều lệ của Quốc tế cộng 

sản. 

*Đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn cách mạng lúc đó. 

*Do sự quan tâm của Quốc tế cộng sản cũng như tài năng và uy tín cao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. 

c. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong 

lịch sử cách mạng Việt Nam. 

+ Đối với lịch sử giai cấp công nhân: Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh 

đạo cách mạng. 

+ Đối với lịch sử dân tộc: 

*Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối, về giai cấp lãnh đạo cách mạng. 

*Khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

*Cách mạng Việt Nam thực sự trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. 

*Đảng ra đời là bước chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này. 

 

Câu 5: Nguyên nhân, diễn biến của Xô viết Nghệ-Tĩnh. Chứng minh rằng: Xô viết Nghệ-Tĩnh là hình thái 

sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta, là chính quyền cách mạng thực sự của quần chúng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng. 

a. Nguyên nhân: 

+ Trong hoàn cảnh chung của cả nước: chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) 

của chủ nghĩa tư bản, làm cho kinh tế nước ta tiêu điều, đời sống nhân dân lao động ngày càng cơ cực, nhất là 

ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. 

+ Chính sách khủng bố tàn khốc của thực dân Pháp làm cho nhân dân căm thù và quyết tâm tranh đấu để giành 

quyền sống của mình. 

b. Diễn biến: 

Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất của cao trào cách mạng 1930 - 1931. Những cuộc đấu 

tranh từ 1/5/1930 đến 1/8/1930 diễn ra liên tục, sôi nổi và ngày càng quyết liệt. 

+ Ngày 01/05/1930: CN Diêm - Bến Thuỷ và người dân vùng lân cận thị xã Vinh đã biểu tình đòi quyền lợi. 

Thực dân Pháp đàn áp: 7 người chết, 18 người bị thương, trên 100 người bị bắt. Cùng hôm đó, 3000 nhân dân 

Thanh Chương biểu tình phá đồn điền Kí Viện (18 người chết, 30 người bị thương, số đông bị bắt). 

+ Ngày 01/08/1930: Công nhân Vinh - Bến Thủy tổng bãi công. Sau đó phong trào nông dân hưởng ứng: Nam 

Đàn 30/08, Thanh Chương 01/09, Can Lộc 07/09. Rồi lan rộng ra cả 2 tỉnh trong suốt 2 tháng 8 và 9.  

+ Đỉnh cao của phong trào 1930 - 1931 ở Nghệ - Tĩnh là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 ở Hưng Nguyên của 

hai vạn người để hưởng ứng cuộc đấu tranh của nông dân các huyện và cuộc bãi công của công nhân Vinh - 

Bến Thuỷ, phản đối chính sách khủng bố của bọn thực dân và tay sai.Thực dân Pháp đã đàn áp dã man làm 

217 người chết, 126 người bị thương. Nhân dân vô cùng căm phẫn và đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh. 

 + Trong suốt tháng 9 và 10/1930, các huyện Thanh Chương, Diễn Châu (Nghệ An), Hương Sơn (Hà 

Tĩnh)...nông dân đã vũ trang khởi nghĩa. Công nhân Vinh - Bến Thuỷ bãi công lần thứ  ba trong 2 tháng để ủng 

hộ phong trào nông dân. 

Từ sau cuộc biểu tình 12/9 ở Hưng Nguyên, phong trào đấu tranh của quần chúng Nghệ - Tĩnh lên rất mạnh, 

khiến cho bộ máy thống trị của đế quốc, phong kiến ở nông thôn Nghệ - Tĩnh bị tan rã. Các ban chấp hành 
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nông hội xã do các chi bộ Đảng lãnh đạo, đã đứng ra quản lý mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn 

theo kiểu Xô viết. Xô viết Nghệ -Tĩnh duy trì được 4, 5 tháng thì bị thực dân Pháp và tay sai đàn áp. 

c. Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thái sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta. 

+ Đã đem lại nhiều lợi ích căn bản cho nhân dân: 

Về kinh tế: Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ bỏ tô chính, giảm tô phụ, bãi bỏ các thứ thuế của đế 

quốc phong kiến. 

Về chính trị: Thực hiện các quyền tự do, dân chủ, lập các tổ chức quần chúng: phường ban, hội tương tế, công 

hội, nông hội, hội phụ nữ giải phóng...Và thông qua các cuộc mít tinh, hội nghị để tuyên truyền, giáo dục ý 

thức chính trị cho quần chúng. 

Về quân sự: Mỗi làng đều có những đội tự vệ vũ trang. 

Về xã hội: Phát động phong trào đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan, bãi bỏ các tục lệ tốn kém phiền phức. 

Trật tự xã hội được bảo đảm, nạn trộm cướp không còn. 

+ Hạn chế: chưa lập được bộ máy chính quyền hoàn chỉnh, chưa triệt để giải quyết ruộng đất cho nông dân. 

+ Ý nghĩa: Chứng tỏ rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và nông dân đoàn kết với các tầng 

lớp nhân dân khác có khả năng lật đổ nền thống trị của đế quốc và phong kiến để xây dựng một cuộc sống 

mới. 

 

Câu 6: Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân chủ Đông Dương và cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939. 

a) Hoàn cảnh lịch sử: 

* Thế giới: 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 khiến giai cấp tư sản ở nhiều nước đã tìm lối thoát bằng còn đường 

chủ nghĩa phát xít. 

- Đại hội 7 của Quốc tế cộng sản xác định: kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới không phải là 

chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là chủ nghĩa phát xít. Đại hội chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống 

phát xít ở các nước. 

- 1936: Mặt trận nhân dân Pháp (nòng cốt là Đảng Cộng sản) lên nắm quyền đề ra nhiều chính sách tiến bộ. 

* Trong nước: 

- Thực dân Pháp tăng cường bóc lột và khủng bố nhân dân làm cho đời sống chính trị Đông Dương ngột ngạt, 

yêu cầu phải cải cách dân chủ, cải thiện đời sống. 

- Về phía ta: Đảng chuyển hướng chỉ đạo cách mạng và xác định: 

+ Kẻ thù CM: chưa phải là thực dân Pháp nói chung mà là bọn phản động Pháp 

+ Khẩu hiệu CM: tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”, “tịch thu ruộng 

đất của địa chủ chia cho dân cày” thay bằng khẩu hiệu “chống phát xít, chống chiến tranh”, “tự do, dân chủ, 

cơm áo và hòa bình”. 

+ Nhiệm vụ CM: là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động, đòi tự do, cơm áo và hoà 

bình. 

+ Biện pháp CM: 7/1936 thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương (tháng 3/1938 đổi thành Mặt trận 

dân chủ thống nhất Đông Dương), nhằm tập hợp các lực lượng CM để thực hiện các nhiệm vụ CM chống phát 

xít, chống chiến tranh giành tự do dân chủ, cải thiện dân sinh và bảo vệ hoà bình thế giới. 

b) Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đòi tự do dân chủ: 

- Năm 1936, Đảng đã phát động phong trào Đông Dương Đại hội. Đây là phong trào đấu tranh công khai rộng 

lớn của quần chúng, thu thập nguyện vọng, đưa yêu sách đòi cải thiện tự do dân chủ, điều kiện làm việc và đời 

sống nhân dân. 

- Năm 1937: nhân sự kiện đón phái viên của chính phủ Pháp (Gô-đa) và toàn quyền Đông Dương mới (Brê-

viê), Đảng đã phát động quần chúng biểu dương lực lượng qua các phong trào mít tinh, biểu tình đưa yêu sách, 

đòi cải thiện đời sống của mỗi giai cấp. 

- Phong trào đấu tranh bãi công, mít tinh, biểu tình của quần chúng nổ ra mạnh mẽ tiêu biểu là các cuộc đấu 

tranh của: 

+ Công nhân công ty Than Hòn Gai (11/1936) 

+ Công nhân xe lửa Trường Thi (7/1937). 

+ 2,5 vạn người mít tinh tại khu Đấu Xảo - Hà Nội (1/5/1938). 
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- Ngoài ra còn có các phong trào đấu tranh bằng báo chí: xuất bản sách báo tuyên truyền chủ nghĩa Mác và 

đường lối của Đảng, tham gia tranh cử để mở rộng tuyên truyền giáo dục quần chúng, vạch mặt thực dân 

Pháp... 

c) Nhận xét:  

+ Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ rộng lớn. 

+ Qua cao trào Đảng đã được tôi luyện thêm trong công tác lãnh đạo, phát triển về mặt tổ chức, ảnh hưởng của 

Đảng được nâng cao. 

+ Cũng qua cao trào, quần chúng được giác ngộ, giáo dục và rèn luyện. Một đội quân chính trị hàng triệu 

người đã được Đảng tập hợp, bỗi dưỡng trở thành lực lượng cách mạng đông đảo. 

Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là cuộc diễn tập lần thứ 2 của Đảng, chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 

1945. 

 

Câu 7: Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Phân tích nội dung của 

sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng từ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11 - 1939). Ý nghĩa 

của sự chuyển hướng này đối với tiến trình phát triển của cách mạng nước ta. 

a) Hoàn cảnh ra đời: 

+ Thế giới:  

*Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9/1939), năm 1940, phát xít Đức chiếm nước Pháp, bọn phản động 

Pháp hoàn toàn đầu hàng, làm tay sai cho phát xít Đức. 

*Ở Viễn Đông, phát xít Nhật đẩy mạnh xâm lược toàn Trung Quốc và tiến sát biên giới Việt - Trung. 

+ Trong nước: 

Thực dân Pháp ở Đông Dương thoả hiệp với phát xít Nhật, tăng cường đàn áp cách mạng. Phát xít Nhật một 

mặt ép thực dân Pháp đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, mặt khác lại lôi kéo một số phần tử trong địa 

chủ và tư sản để phục vụ cho mưu đồ xâm lược của chúng. 

Đảng ta đã trưởng thành, khi thực dân Pháp điên cuồng khủng bố, đã kịp thời rút vào hoạt động bí mật (1938) 

chuẩn bị cao trào cách mạng mới. 

b Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương:  

Đứng trước tình hình mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939). Hội nghị đã: 

+ Xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là chủ nghĩa đế quốc phát xít. 

+ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

+ Tạm rút khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thay khẩu hiệu “Chính quyền công nông” bằng khẩu hiệu “Chính 

phủ cộng hoà dân chủ Đông Dương”. 

Để thực hiện những vấn đề trên, Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông 

Dương, nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, giai cấp, các dân tộc Đông Dương, chĩa mũi nhọn của cách mạng 

vào kẻ thù chủ yếu trước mắt là chủ nghĩa đế quốc phát xít. 

c) Phân tích nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. 

+ Luận cương chính trị năm 1930 của Đảng đề ra hai nhiệm vụ chiến lược đánh đổ đế quốc và phong kiến. Hai 

nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 

+ Tình hình trong giai đoạn 1939 - 1941 có những biến chuyển mới...Đảng ta đã kịp thời chuyển hướng chỉ 

đạo chiến lược: Tập trung mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu, trước mắt là chủ nghĩa đế quốc phát xít, đặt nhiệm vụ 

giải phóng dân tộc lên hàng đầu, do đó tạm rút khẩu hiệu “Cách mạng ruộng đất” (gác nhiệm vụ đánh đổ 

phong kiến); thay khẩu hiệu “chính quyền công nông” bằng “Chính phủ Cộng hoà dân chủ Đông Dương” (để 

đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp, giai cấp, dân tộc Đông Dương). 

d) Ý nghĩa: 

+ Đây là sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đúng đắn. Đảng ta gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đoàn 

kết được rộng rãi mọi tầng lớp, giai cấp và dân tộc Đông Dương trong một mặt trận dân tộc thống nhất để đấu 

tranh chống kẻ thù chung. 

+ Sự chuyển hướng này đã mở ra một thời kì đấu tranh mới, thời kì trực tiếp chuẩn bị mở đường tới thắng lợi 

của Cách mạng tháng Tám sau này. 

 

Câu 8: Hội nghị lần thứ 8 (5-1941) của Trung ương Đảng và việc thành lập Mặt trận Việt Minh. Nét chính 

về sự hoạt động của Mặt trận Việt Minh từ  tháng 5 - 1941 đến tháng 3 - 1945. 
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a) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941) và việc thành lập Mặt trận Việt Minh. 

- Hoàn cảnh: 

+ Thế giới: Phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô; Nhật chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương. 

+ Trong nước: Đời sống nhân dân dưới hai tầng áp bức Nhật-Pháp vô cùng cực khổ. 

- Hội nghị Trung ương lần thứ 8. 

Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương, Nguyễn Ái Quốc về nước và triệu tập Hội nghị 

Trung ương Đảng lần thứ 8 (từ 10 đến 19/5/ 1941) tại Pác Bó, Cao Bằng. 

Hội nghị đã có những nhận định và chủ trương sau: 

+ Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với đế quốc phát xít xâm lược trở thành mâu thuẫn chủ yếu nhất, 

vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào bằng. Vì vậy, lúc này nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc là 

nhiệm vụ bức thiết nhất, kẻ thù chính trước mắt là bọn đế quốc phát xít Pháp - Nhật. 

+ Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”, chỉ đưa ra khẩu hiệu “Tịch 

thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho dân cày”. 

+ Để tập hợp lực lượng chống kẻ thù, Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là 

Việt Minh) bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội cứu quốc... 

+ Quyết định xúc tiến chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới vũ trang khởi nghĩa. 

* Những chủ trương trên đây của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo 

chiến lược được đề ra từ Hội nghị  Trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939). 

b) Hoạt động của Mặt trận Việt Minh từ tháng 6/1941 đến tháng 3/1945. 

- Xây dựng lực lượng cách mạng. 

+ Căn cứ Bắc Sơn - Vũ Nhai: thống nhất các đội du kích thành cứu quốc quân và phát động chiến tranh du kích 

trong 8 tháng (7/1941 đến 2/1942), sau phân tán nhỏ để gây cơ sở trong quần chúng. 

+ Căn cứ Cao Bằng: Cao Bằng là nơi tiến hành xây dựng các Hội cứu quốc trước nhất trong cả nước. Đến 

1942 khắp 9 châu  đều có Hội cứu quốc, Uỷ ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng và Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao - 

Bắc - Lạng đã được thành lập. Năm 1943 đã có 19 ban xung phong “Nam tiến” để phát triển lực lượng cách 

mạng xuống các tỉnh miền xuôi. 

+ Các nơi khác: Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu nước, năm 1943 đã 

đưa ra “Bản đề cương văn hoá Việt Nam”, và vận động thành lập Hội văn hoá cứu quốc Việt Nam. Đảng Dân 

chủ Việt Nam đứng trong Mặt trận Việt Minh. 

- Tiến lên vũ trang đấu tranh. 

+ Ngày 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ 

khí đuổi thù chung”. 

+ Theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được 

thành lập. Hai ngày sau, đội đã hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần. Quần chúng phấn khởi, quân địch hoang mang 

lo sợ. 

+ Lực lượng vũ trang và chính trị phát triển mạnh và hỗ trợ cho nhau. Do đó chính quyền nhân dân được thành 

lập suốt một vùng từ bờ sông Lô đến quốc lộ số 3, phía nam đến tỉnh lị Thái Nguyên và Vĩnh Yên. 

+ Tháng 5/1945: Sát nhập hai đội: Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành Việt Nam 

giải phóng quân. 

 

Câu 9: Cách mạng tháng Tám: Nguyên nhân diễn biến, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm.  

a) Nguyên nhân: 

+ Khách quan: Thời cơ thuận lợi đã đến: Chiến tranh thế giới thứ hai ở thời điểm kết thúc: Tháng 5/1945, phát 

xít Đức bị tiêu diệt; ngày 9/8, Liên Xô tiến công làm tan rã một triệu quân Quan Đông của Nhật, ngày 14/8: 

Chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng. Phát xít Nhật ở Đông Dương hoang mang. 

+ Chủ quan: lực lượng cách mạng đã đủ mạnh để nổi dậy khởi nghĩa, giành thắng lợi: Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và Mặt trận Việt Minh, cao trào kháng Nhật cứu nước đã phát triển mạnh mẽ, nhất là từ sau cuộc đảo 

chính Nhật - Pháp, lực lượng cách mạng lớn mạnh, khi thời cơ đến Đảng đã kịp thời phát động Tổng khởi 

nghĩa toàn quốc. 

b) Diễn biến: 
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+ Ngày 14 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp quyết định chủ trương phát động Tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc; thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc; ra Quân lệnh số 1 kêu gọi 

toàn dân nổi dậy. 

+ Ngày 16 đến ngày 17/8/1945, Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi 

nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; đồng thời thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng 

Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời sau này). 

+ Chiều 16/8, đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã từ Tân Trào tiến về giải phóng thị xã Thái 

Nguyên, mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. Tính đến 18/8 đã có 4 tỉnh lị 

giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam. 

+ Giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội. 

    *Từ sau cuộc đảo chính Nhật - Pháp, không khí cách mạng ngày càng sôi sục. Ngày 15/8/1945, mệnh lệnh 

khởi nghĩa về tới Hà Nội, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa rất khẩn trương với nhiều hình thức: diễn thuyết 

công khai, truyền đơn, biểu ngữ. Chiều 17/8, ta đã biến cuộc mít tinh của Tổng hội viên chức (thân Nhật) 

thành cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh. 

    *Ngày 19/8/1945 một cuộc mít tinh lớn diễn ra ở Nhà hát thành phố, sau đó là cuộc biểu tình đánh chiếm 

các công sở địch. Cuộc khởi nghĩa ở Thủ đô đã thắng lợi. 

+ Trong các ngày 23/8 và 25/8, ta lần lượt giành được chính quyền ở Huế và Sài Gòn. 

Thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đã cổ vũ nhân dân các tỉnh huyện vùng lên khởi nghĩa giành 

chính quyền. Đến cuối tháng 8/1945, chính quyền cách mạng đã được thành lập trong cả nước. Bộ máy nhà 

nước đế quốc phong kiến tan rã, nhanh chóng đầu hàng cách mạng, vua Bảo Đại thoái vị, nộp ấn kiếm cho 

chính quyền cách mạng. Như vậy là Cách mạng tháng Tám đã thành công trong toàn quốc tương đối nhanh và 

ít đổ máu. 

c) Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm. 

+ Ý nghĩa: 

   Đối với lịch sử dân tộc: Đây là một biến cố vĩ đại, đã phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và lật nhào cả 

ngai vàng phong kiến. Nước ta trở thành một nước độc lập, nhân dân ta từ địa vị nô lệ lên địa vị làm chủ nước 

nhà. 

   Ý nghĩa quốc tế: Đây là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi 

ách đế quốc, thực dân. Vì vậy nó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa 

thuộc địa trên thế giới, nhất là ở châu Á và châu Phi. 

+ Bài học kinh nghiệm 

   *Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, tập hợp mọi lực 

lượng trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi dựa trên cơ sở công nông liên minh. 

    *Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, tập trung mũi nhọn cách mạng vào kẻ thù cụ thể trước 

mắt. 

    *Thấu suốt tư tưởng cách mạng bạo lực, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, kết hợp khởi 

nghĩa ở nông thôn với khởi nghĩa ở thành thị để giành chính quyền. 

     *Tích cực chuẩn bị, chới lấy thời cơ, dũng cảm phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền. 

 

Chương 3. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ (1946-1954) 

Câu 10: Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp? Nội dung cơ bản của lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến, bản chỉ thị “toàn dân kháng chiến” và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”. 

1. Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp: 

- Ta:  

+ Nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định sơ bộ (6/3/1946), tranh thủ thời gian hoà hoãn để chuẩn bị lực lượng. 

+ 10/1946: Quốc hội ban hành Hiến pháp đầu tiên, là cơ sở Pháp lí để đấu tranh với địch. 

- Pháp: 

+ Ngày càng tìm cách gây hấn và khiêu khích ta: 

+ 27/11/1946: Pháp chiếm Hải Phòng. 

+ 17/12/1946: Pháp bắn vào khu phố Hàng Bún, chiếm Bộ Tài chính, Bộ Giao thông tại Hà Nội. 

+ 18/12/1946: Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng. 
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Trước hành động xâm lược đó, Đảng và Hồ chủ tịch quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc. Đêm 

19/12/1946: Hồ chủ tịch ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”: “Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải 

nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước 

ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ!”. 

2. Nội dung cơ bản của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” và tác 

phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”. 

Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, ngày 22/12/1946, Ban thường vụ TW ra chỉ thị “Toàn 

dân kháng chiến” và sau đó Trường Chinh viết tác phẩm “kháng chiến nhất định thắng lợi”. 

Cả 3 văn kiện trên đã nêu và giải thích rõ đường lối kháng chiến chống Pháp là: Toàn dân - Toàn diện - Lâu 

dài - Tự lực cánh sinh. 

+ Toàn dân: Đây là cuộc kháng chiến của toàn dân, cả nước sẽ là chiến trường, toàn dân sẽ là chiến sĩ phát huy 

sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. 

+ Toàn diện: Ta sẽ vận động sức lực của toàn dân, vì thế chúng ta sẽ đánh Pháp trên tất cả các mặt, từ quân sự, 

chính trị đến kinh tế, văn hoá, giáo dục. 

+Lâu dài: Vì bọn xâm lược lúc nào cũng muốn thắng nhanh, vì thế muốn đánh bại chiến lược của chúng, ta 

phải đánh lâu dài. Cuộc chiến kéo dài, địch sẽ yếu đi, ta có điều kiện thời gian để xây dựng, củng cố lực lượng 

và giành thắng lợi. 

+ Tự lực cánh sinh: Đây là cuộc kháng chiến dân tộc, ta phải dựa vào sức mình là chính nhưng sự giúp đỡ của 

bên ngoài cũng là yếu tố quan trọng. 

 

Câu 11: Những chiến thắng lớn: Chiến dịch Việt Bắc (Thu đông 1947) Chiến thắng Biên giới (Thu đông 

1950), và Chiến thắng đông xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Qua 

từng chiến thắng nêu lên âm mưu địch - chủ trương kế hoạch của ta, diễn biến - kết quả và ý nghĩa lịch sử 

của từng chiến thắng. 

1) Chiến thắng Việt Bắc (thu đông 1947) 

- Âm mưu của địch: 

+ Dùng lực lượng quân sự lớn tấn công lên Việt Bắc nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt phần 

lớn bộ đội chủ lực của ta. 

+ Thúc đẩy việc thành lập chính quyền bù nhìn toàn quốc và nhanh chóng kết thúc chiến tranh. 

+ Khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta với quốc tế. 

- Chủ trương của ta:  

+ Bảo vệ an toàn căn cứ địa và đầu não kháng chiến. 

+ Đập tan cuộc tấn công của Pháp, tiêu diệt sinh lực địch. 

- Sơ lược diễn biến: 

+ Từ ngày 7/10/1947, Pháp huy động 12.000 quân tấn công lên Việt Bắc. Ngày 7/10 cho quân nhảy dù xuống 

thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới. Cùng ngày đó cho một binh đoàn bộ binh từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng, rồi một bộ 

phận theo đường số 3 xuống Bắc Cạn. Ngày 9/10 quân thuỷ ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang để 

tạo thành thế 2 gọng kìm tấn công ta. 

+ Ngày 15/10/1947 thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc 

Pháp”, vạch rõ phương hướng hành động cụ thể cho quân và dân ta. 

+ Ở Bắc Cạn khi quân địch vừa nhảy dù xuống đã bị quân dân ta bao vây, tập kích. Trên sông Lô, quân dân ta 

phục kích tại Đoan Hùng, Khe Lau (25/10/1947).Trên mặt trận đường số 4, quân ta tấn công mạnh, tiêu biểu là 

trận đèo Bông Lau (30/10/1947) ta đã tiêu diệt và bắt 240 địch, phá huỷ 27 xe. 

+ Cùng với Việt Bắc, quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, đập tan âm mưu kẻ địch. 

-  Kết quả: Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn. Ta đã tiêu diệt 6.000 tên, bắn rơi 16 máy bay, 

bắn chìm 11 ca nô, tàu chiến, hàng trăm xe bị phá. Ngày 19/12/1947, địch phải rút khỏi Việt Bắc. 

- Ý nghĩa: Quân dân ta đã đánh bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch, buộc chúng phải 

chuyển sang đánh lâu dài với ta. 

2) Chiến thắng Biên giới, thu - đông 1950 

- Hoàn cảnh: 

+ 1/10/1949 cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. 
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+ Từ 1950 Liên Xô và nhiều nước Đông Âu đặt quan hệ ngoại giao với ta. 

- Âm  mưu của địch: 

+ Khoá chặt biên giới Việt -Trung bằng cách lập hệ thống phòng ngự trên đường số 4. 

+ Lập hành lang Đông - Tây (cắt đứt Việt Bắc với khu III, IV).  

+ Cùng 2 hệ thống phòng ngự trên, Pháp có âm mưu tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai. 

- Chủ trương kế hoạch của ta. 

Biết rõ âm mưu địch, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm: 

+ Tiêu diệt sinh lực địch. 

+ Khai thông biên giới để mở rộng đường liên lạc quốc tế của ta với các nước XHCN. 

+ Mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 

- Tóm tắt diễn biến. 

+ 16/9/1950 chiến dịch bắt đầu: Ta tấn công Đông Khê...hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị cắt 

làm đôi. 

+ Địch buộc phải rút khỏi Cao Bằng, cho quân từ Thất Khê lên đón, yểm trợ cho cuộc rút lui... 

+ Ta đoán được ý định đó của địch nên đã bố trí quân mai phục, kiên nhẫn chờ đợi chúng đến để tiêu diệt: 

Địch sợ phải luồn lách trong rừng, nhưng đã bị quân ta tiêu diệt sau 8 ngày chiến đấu (Từ 1 đến 8/10). Pháp 

hốt hoảng rút nốt những cứ điểm còn lại trên đường số 4: Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng, Lạng Sơn, Đình 

Lập. Chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi. 

- Kết quả: 

+ Ta tiêu diệt 8.300 tên địch, thu trên 3000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. 

+ Khai thông biên giới Việt Trung (từ Cao Bằng đến Đình Lập), giải phóng 4000km
2
 đất đai và 35 vạn dân. 

+ Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng, nối liền với các địa phương khác trong cả nước. 

- Ý nghĩa: 

+ Là thất bại lớn của địch về cả quân sự lẫn chính trị. Địch bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị động, càng thêm 

lúng túng nhiều mặt. 

+ Đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cục diện chiến tranh: 

Ta bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ). 

3) Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

- Âm mưu của địch: Trong tình hình kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, Pháp - Mĩ đã tập trung xây dựng 

Điện Biên Phủ thành “pháo đài không thể công phá” nhằm thu hút lực lượng ta vào đây để tiêu diệt. Điện Biên 

Phủ trở thành khâu chính của kế hoạch Nava. 

- Chủ trương của ta: Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược... 

Công tác chuẩn bị: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!”. Ta đã bạt núi, đào đắp hàng trăm km đường 

để vận chuyển vũ khí... đào hàng trăm km đường hầm ôm chặt lấy Điện Biên. 

- Tóm tắt diễn biến: chiến dịch chia làm 3 đợt. 

Đợt 1 (13/3 - 17/3) Đánh phân khu Bắc, bao vây khu Mường Thanh, Hồng Cúm, tiêu diệt 2000 địch. 

Đợt 2 (30/3 - 26/4) Đánh khu đông Mường Thanh (trận ác liệt ở đồi E1, D1, A1, C1), khép chặt vòng vây khu 

trung tâm. Địch lâm vào tình thế vô cùng nguy khốn. 

Đợt 3 (1/5 - 7/5) tiêu diệt khu trung tâm Mường Thanh và Hồng Cúm. Bắt sống toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ 

điểm. Chiến dịch hoàn toàn thắng lợi. 

- Kết quả: 

+ Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch (gồm 17 tiểu đoàn bộ và dù, 3 tiểu đoàn pháo và cối hạng nặng, bắt 

sống 1 tướng, 16 đại tá, 1.749 sĩ quan và hạ sĩ quan), hạ 62 máy bay, thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện 

đại của Pháp - Mĩ. 

+ Giải phóng được nhiều vùng đất đai rộng lớn...      

+ Đập tan kế hoạch Nava và mọi mưu đồ chiến lược của đế quốc Pháp - Mĩ. 

- Ý  nghĩa: 

+ Trong nước: 

Đây là chiến thắng oanh liệt nhất của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ. 

Thể hiện cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng; chủ nghĩa anh hùng cách mạng của toàn quân và toàn dân 

ta. 

Góp phần quyết định vào thắng lợi của Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương. 
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+ Thế giới: 

- Làm nức lòng nhân dân thế giới, làm lung lay và tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ. 

- Chứng minh chân lí của thời đại: Trong điều kiện thế giới ngày nay, một dân tộc dù nhỏ, khi đã đoàn kết 

đứng lên, theo một đường lối đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho độc lập và hoà bình thì sẽ chiến thắng đội 

quân xâm lược của bọn đế quốc thực dân hung hãn nhất.   

 

Câu 12: Nội dung chính và ý nghĩa Hiệp đinh giơ ne vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Đông Dương. 

1. Nội dung chính  của Hiệp định (21/7/1954) 
- Các bên tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương, không can thiệp vào công việc 

nội bộ của 3 nước này 

- Hai bên tham chiến thực hiện ngừng bắn,  lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

- Các bên thực hiện chuyển quân, tập kết, chuyển giao khu vực.  

- Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Các nước ngoài không được lập 

căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông Dương  không được tham gia bất cứ khối liên minh quân sự 

nào và không để các nước khác dùng lãnh thổ của mình vào mục đích quân sự. 

- Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất đất nước vào 7/1956 thông qua tổng tuyển cử tự do có ủy ban quốc tế gồm 

Ấn Độ, Cannađa, Balan giám sát. 

- Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí và những người kế nhiệm họ. 

2 Ý nghĩa: 

 - Kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp có Mĩ giúp sức ở Đông Dương.  

- Pháp phải rút quân về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng và chuyển sang giai đoạn cách 

mạng XHCN. 

- Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc đấu tranh chống CNTD giành độc lập. 

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về đấu tranh ngoại giao 

 

Câu 13: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

+ Do toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, theo tinh thần: 

“thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 

+ Có đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với 

đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh nên đã huy động lực lượng của toàn dân 

đến mức cao nhất vào cuộc chiến đấu. 

+ Nhờ có hậu phương vững chắc về mọi mặt. 

+ Nhờ có tình đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ của các nước XHCN và sự ủng hộ 

của nhân dân tiến bộ thế giới kể cả nhân dân Pháp. 

- Ý nghĩa: 

+ Bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo điều kiện để hoàn 

thành triệt để cách mạng ruộng đất, xoá bỏ vĩnh viễn chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến. 

+ Là một đòn giáng mạnh vào chủ nghĩa thực dân, mở đầu cho sự sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ; đồng thời đập 

tan âm mưu của đế quốc Mĩ muốn thay chân Pháp nô dịch nhân dân trên bán đảo Đông Dương, ngăn chặn sự 

phát triển của phong trào cách mạng ở các nước Đông Nam Á. 

+ Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. 

 

Chương 4: Cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 - 

1975) 

Câu 14: Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong điều kiện lịch sử nào, và thắng lợi của “Đồng 

khởi” có ý nghĩa gì? 

- Điều kiện lịch sử: 

+ Trong những năm 1957 - 1959, Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố cách mạng: Chiến dịch: “Tố cộng”, “diệt 

cộng” và luật 10/59 (5/1959) là lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề. Nhưng chính sách khủng bố tàn bạo 

đó đã làm nảy sinh phong trào đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng.  



Gia sư thành được                     www.daythem.com.vn  

 

 
  Ôn thi đại học năm 2009                                                                11                                               Môn Lịch sử Việt Nam 

+  Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959), trên cơ sở nhận định tình hình mới đã xác định con 

đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân 

dân, bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Diễn biến của cuộc Đồng khởi 

Tiếp theo những cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên nổ ra ở Bắc Ái – Mĩ Tho (2 - 1959), Trà Bồng- 

Quảng Ngãi (8 - 1959), ngày 17/1/1960, dưới sự lãnh đạo của tỉnh uỷ Bến Tre, nhân dân các xã Định 

Thuỷ, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày, với gậy gộc, giáo mác, súng ống  đủ loại đã 

đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền.  
Từ Bến Tre, phong trào nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ. 

Ở Nam Bộ, cách mạng đã làm chủ 600 trong tổng số 1298 xã, trong đó có 116 xã hoàn toàn giải phóng. ở Tây 

Nguyên, có 3200 trong tổng số 5721 thôn không còn chính quyền ngụy. Ở ven biển Trung Bộ có 904 trong 

tổng số 3829 thôn được giải phóng. 

- Ý nghĩa: 

+ Cuộc “Đồng khởi” đã giáng đòn nặng nền vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ và làm lung lay tận gốc 

chế độ tay sai Ngô Đình Diệm. 

+ Cuộc “Đồng khởi” đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn 

lực lượng sang thế tiến công.  

+ Từ trong khí thế đó ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời đoàn kết mọi 

lực lượng cách mạng bước vào một thời kì đấu tranh mới. 

 

Câu 15: Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ (1965-1968) và lần thứ hai (1972) 

1. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ. 

a. Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất 

- Duyên cớ:  5/8/1964 Mĩ dựng lên “sự kiện vịnh Bắc bộ”, 7/2/1965 Mĩ lấy cớ trả đũa cộng sản tấn công Mĩ ở 

Plây Ku để mở cuộc hiến tranh phá hoại miền Bắc 

- Mục đích: Nhằm 3 mục đích chính 

+ Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc 

+ Ngăn chặn nguồn chi viện từ  bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam 

+ Làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta ở cả hai miền Nam Bắc. 

- Thủ đoạn: 

Mĩ huy động một lực lượng lớn không quân, hải quân với những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất (B52, 

F111, hạm  đội..) 

Mục tiêu tấn công của chúng là các mục tiêu quân sự, kinh tế, giao thông... và kể cả khu dân cư,  trường học, 

bệnh viện, trong mọi thời tiết tốt, xấu, không kể ngày đêm. 

Cường độ ném bom ngày càng ác liệt, trung bình mỗi ngày có 300 lần chiếc máy bay mang theo 1.600 tấn bom 

đạn trút xuống miền Bắc. Miền Bắc nước ta bị thiệt hại vô cùng nặng nề. 

b. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại, vừa chiến đấu, vừa sản xuất 

- Miền bắc kịp thời chuyển mọi hoạt động vào thời chiến, sẵn sàng đánh trả kẻ thù 

- Trong chiến đấu: Từ 8/1964 đến 11/1968 miền Bắc đã bắn rơi 3.243 máy bay (6 B52, 3 F111), bắn cháy và 

chìm 143 tàu chiến, bắt sống hàng nghìn giặc lái.  

- Trong sản xuất: Công nghiệp vẫn tiển triển đều; nông nghiệp, giao thông vận tải, văn hoá, giáo dục, y tế có 

bước phát triển đáng mừng. 

- Cùng với chiến thắng ở miền Nam ngày 11/11/1968 Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc. 

 

2. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai, vừa chiến đấu, vừa sản xuất 

a. Giai đoạn 1 (từ 4 đến 10-1972): 

- 4/1972 Mĩ tuyên bố cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Chúng huy động số lượng lơn máy bay 

tối tân điên cuồng bắn phá miền Bắc hòng cứu vãn chiến lược “Việt Nam hoá” đang thất bại ở miền Nam và 

tạo thế mạnh trên bàn hội nghị Pari. 

- Quân dân miền Bắc đã anh dũng bắn rơi 651 máy bay, bắn chìm và bị thương 80 tàu chiến, bắt sống hàng 

trăm phi công. Nhờ có kinh nghiệm trong chiến đấu nên mọi hoạt động sản xuất và đời sống ở miền Bắc vẫn 

tiến triển đều. 
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- 10/1972 Mĩ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và đồng ý kí Hiệp định Pa ri nhưng sau đó không kí và ép ta 

phải nhân nhượng. 

b. Giai đoạn  2 (từ 18 đến 29/12/1972) 

- Trong 12 ngày đêm, với 700 lần chiếc B. 52 và 4.000 lần chiếc máy bay chiến thuật, Mĩ đã trút xuống miền 

Bắc 10 vạn tấn bom đạn (Hà Nội 4 vạn tấn) hòng  giành thế thắng tại bàn hội nghị Pari 

- Quân dân miền Bắc anh hùng đã làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” bắn rơi 81 máy bay Mĩ (34 chiếc 

B.52, 5 chiếc F.111) bắt sống 43 phi công. Mĩ buộc phải chấp nhận thất bại và cúi đầu kí kết hiệp định Pari 

 

Câu 16: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ  thực hiện “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu 

chống cuộc “Chiến tranh đặc biệt” đó như thế nào? ý nghĩa thắng lợi. 

- Âm mưu: Mĩ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đây là một hình thức chiến tranh thực dân kiểu mới, 

với âm mưu cơ bản là dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam, nhằm chống lại phong trào cách mạng của 

nhân dân, tiếp tục duy trì chế độ thực dân kiểu mới của chúng ở miền Nam Việt Nam. 

- Thủ đoạn: 

+ Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ sử dụng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống 

cố vấn quân sự Mĩ và dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ, Mĩ tăng nhanh viện trợ 

quân sự cho Ngô Đình Diệm, đưa vào miền Nam số lượng ngày càng lớn cố vấn quân sự và lực lượng hỗ trợ 

chiến dấu. Số lượng cố vấn Mĩ tăng lên hằng năm: Cuối năm 1960 có 1.100,  cuối năm 1964 có 26.000. Bộ chỉ 

huy quân sự Mĩ được thành lập tại Sài Gòn ngày 8/2/1962. Về phía ngụy, chúng ra sức bắt lính, tăng nhanh lực 

lượng quân ngụy từ 170.000 (giữa năm 1961), lên 560.000 (cuối năm 1964), và được trang bị hiện đại. Chúng 

còn áp dụng chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” tấn công cáchmạng miền Nam. 

+ Mĩ - Ngụy ráo riết dồn dân, lập ấp chiến lược (sau đổi thành ấp tân sinh), chúng dự định 10 triệu dân vào 

16.000 ấp (trong tổng số 17.000 ấp toàn miền Nam). 

+ Tiến hành nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành nhiều hoạt động 

phá hoại miền Bắc, hoạt động kiểm soát, phong toả biên giới, vùng biển nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của 

cộng sản vào miền Nam. 

- Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến  lược “Chiến tranh đặc biệt”: 

    Đáp ứng yêu cầu cách mạng, ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập; 

tháng 1/1961 Trung ương Cục miền Nam được thành lập, thay cho Xứ uỷ Nam Bộ cũ; ngày 15/2/1961, các lực 

lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, chủ trương đánh địch bằng 

quân sự lẫn chính trị, tấn công địch trên cả ba vùng chiến lược, bằng ba thứ quân, với ba mũi giáp công. 

    Năm 1962, quân giải phóng cùng với nhân dân liên tiếp đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của quân 

ngụy vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh... vào phía bắc và tây bắc Sài Gòn. 

    Trên mặt trận chống phá “bình định”, cuộc đấu tranh giữa địch và ta rất quyết liệt trong việc lập và phá ấp 

chiến lược, kết quả đến cuối năm 1962, trên nửa tổng số ấp (8.000) với gần 70% nông dân toàn miền Nam vẫn 

còn do cách mạng kiểm soát. 

Năm 1963, quân dân miền Nam giành thắng lợi to lớn trong trận ấp Bắc (2/1/1963), tiêu diệt 450 tên địch (19 

cố vấn Mĩ), bắn rơi 8 máy bay, bắn cháy 3 xe bọc thép. 

Cuộc chiến đấu lan tới các đô thị: Ngày 8/5/1963, hai vạn tăng ni, Phật tử Huế biểu tình phản đối việc chính 

quyền ngụy cấm treo cờ Phật. Ngày 11/6/1963, tại Sài Gòn, Hoà thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản 

đối Ngô Đình Diệm. Ngày 16/6/1963, 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chế độ Mĩ - 

Ngụy... Trước tình thế đó, ngày 1/11/1963, Mĩ giật dây bọn tướng lĩnh ngụy do Dương Văn Minh cầm đầu làm 

đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm. 

Đông-xuân 1964 - 1965, ta chiến thắng lớn ở Bình Giã (Bà Rịa), tiêu diệt 1.700 tên, phá huỷ nhiều phương tiện 

chiến tranh của địch. Với chiến thắng Bình Giã, quân dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ. 

- Ý nghĩa: 

+ Cách mạng miền Nam tiếp tục giữ vững thế chủ động tiến công để đập tan chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 

sau này. 

+ Mĩ đã thất bại trong việc sử dụng miền Nam Việt Nam làm thí điểm một loại hình chiến tranh để đàn áp 

phong trào cách mạng trên thế giới. 
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Câu 17: Giữa hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ trong hai thời kì 

chiến tranh ở Việt Nam có gì giống và khác nhau? Quân và dân miền Nam đã chiến đấu chống cuộc “ 

Chiến tranh cục bộ” đó như thế nào? 

- Những điểm giống nhau và khác nhau. 

* Điểm giống nhau. 

Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ, nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa 

kiểu mới của Mĩ. 

* Điểm khác nhau. 

+ Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn 

quân sự Mĩ và dựa vào vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ nhằm thực hiện âm mưu cơ 

bản là “Dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”. Chúng coi “ấp chiến lược” là một “quốc sách” nhằm 

đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi xã, ấp. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng của 

quân viễn chinh Mĩ, quân chư hầu và quân ngụy tay sai ở miền Nam, trong đó quân Mĩ giữ vai trò quan trọng 

và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị. Với biện pháp chính là quân sự, chúng tiến hành hàng loạt 

cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” vào “Đất thánh Việt cộng”. 

+ Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” được tiến hành chỉ ở miền Nam; Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được 

tiến hành không những ở miền Nam mà chúng còn mở rộng thành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. 

+ Quy mô “chiến tranh cục bộ” lớn và ác liệt hơn nhiều so với “chiến tranh đặc biệt”. 

- Quân và dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

+ Tháng 8/1965, ta giành thắng lợi lớn ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). Với số quân một chọi mười ta đã diệt hơn 

900 tên địch, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, hạ 13 máy bay. Vạn Tường được coi là “Ấp Bắc” đối với 

quân đội Mĩ, đã mở đầu cho cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam. 

+ Mùa khô 1965 - 1966, ta đập tan cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất của Mĩ: Lúc này Mĩ có 720.000 

quân, trong đó quân viễn chinh và quân chư hầu gần 220.000, tiến hành 450 cuộc hành quân lớn nhỏ để tìm 

diệt Việt cộng, đáng chú ý có 5 cuộc hành quân then chốt nhằm vào hai hướng chiến lược chính là đồng bằng 

khu V và miền Đông Nam Bộ nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường. Quân và dân ta anh dũng chiến 

đấu và giành thắng lợi lớn, loại khỏi vòng chiến đấu 67.000 địch, trong đó có 35.000 Mĩ và chư hầu, bắn rơi và 

phá huỷ 940 máy bay, phá huỷ 600 xe tăng và xe bọc thép, 1310 ôtô. 

+ Mùa khô 1966 - 1967, ta đập tan cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của Mĩ: Lúc này Mĩ có hơn 980.000 

quân, trong đó Mĩ và chư hầu hơn 440.000, tiến hành 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có ba cuộc hành 

quân then chốt nhằm vào hướng chiến lược chính là miền Đông Nam Bộ .Quân và dân ta anh dũng chiến đấu 

và giành thắng lợi lớn, loại khỏi vòng chiến đấu 175.000 địch trong đó có 76.000Mĩ và chư hầu, bắn rơi và phá 

huỷ 1.800 máy bay, phá huỷ 1.627 xe tăng và xe bọc thép, 2107 ô tô. 

+ Ngoài ra, ở hầu khắp vùng nông thôn, nông dân đã vùng lên chống ách kìm kẹp, phá từng mảng lớn “ấp 

chiến lược”; ở các thành thị, các tầng lớp lao động, học sinh, sinh viên, Phật tử nổi dậy đấu tranh đòi tự do, dân 

chủ. Uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao. 

+ Mùa xuân năm 1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã mở ra bước ngoặt lớn làm lung lay ý chí xâm lược 

của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố “phi Mĩ hoá” chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại 

của chiến tranh cục bộ), chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc, chịu đến Hội nghị Pari để 

bàn về chấm dứt chiến tranh. 

 

Câu 18: Âm mưu và thủ đoạn cảu Mĩ thực hiện  “Việt Nam hoá” chiến tranh. Quân và dân ta đã chiến đấu 

chống “Việt Nam hoá” chiến tranh như thế nào? 

      - Âm mưu: 

“Việt Nam hoá” chiến tranh là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ được tiến hành bằng quân 

đội tay sai là chủ yếu, có sự phối hợp của một bộ phận đáng kể lực lượng chiến đấu Mĩ và vẫn do Mĩ chỉ huy 

bằng hệ thống cố vấn quân sự, cung cấp đô la, vũ khí kĩ thuật, phương tiện chiến tranh, nhằm chống lại nhân 

dân ta. Vì vậy, âm mưu cơ bản của “Việt Nam hoá” chiến tranh là  tiếp tục thực hiện âm mưu của chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt”, đó là “dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam”,  “thay màu da trên xác chết” để 

giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường. 

- Thủ đoạn: 
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+ Tăng viện trợ quân sự, giúp quân đội tay sai tăng số lượng và trang bị hiện đại, để có thể “tự đứng vững”, “tự 

gánh vác lấy chiến tranh”. 

+ Tăng viện trợ kinh tế, giúp quân ngụy đẩy mạnh thực hiện quốc sách “bình định” nhằm chiếm đất, giành dân 

với cách mạng. 

+ Tăng đầu tư vốn, kĩ thuật phát triển kinh tế miền Nam vừa để lừa bịp, vừa để bóc lột nhiều hơn và giảm gánh 

nặng cho Mĩ. 

+ Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Lào, Campuchia 

nhằm hỗ trợ cho chiến tranh “Việt Nam hoá”. 

+ Bắt tay câu kết với các nước lớn XHCN nhằm cô lập kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta. 

- Quân và dân miền Nam chiến đấu chống “Việt Nam hoá” chiến tranh. 

+ Trong năm đầu chống “Việt Nam hoá” chiến tranh, lực lượng cách mạng có những tổn thất và khó khăn to 

lớn, một mặt do địch gây ra, mặt khác cũng do ta chủ quan trong việc đánh giá âm mưu mới của địch, chậm trễ 

trong việc đề ra chủ trương, biện pháp đối phó hữu hiệu. Những khó khăn đó từng bước được khắc phục nhanh 

chóng; từ năm 1969, thực hiện lời chúc Tết “Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào” và Di chúc thiêng liêng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đẩy mạnh kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

 + Trên mặt trận chính trị: Ngày 6/6/1969, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam 

thành lập... Ngày 24 và 25/4/1970, Hội nghị cấp cao của nhân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chống Mĩ 

họp. Khắp các đô thị miền Nam, phong trào của các tầng lớp nhân dân nổ ra liên tục, rầm rộ. Đặc biệt ở Sài 

Gòn, Huế, Đà Nẵng, phong trào học sinh, sinh viên rất phát triển...Tại các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng 

núi, ven thị, nơi nơi đều có phong trào quần chúng nổi dậy phá “ấp chiến lược”, chống chương trình “ bình 

định nông thôn”...Vùng giải phóng ngày càng mở rộng và phát triển mọi mặt kinh tế, văn hoá - giáo dục. 

  + Trên mặt trận quân sự: Từ 30/4 đến 30/6/1970, Quân giải phóng miền Nam, có sự hỗ trợ và phối hợp chiến 

đấu của quân dân Campuchia, đã chiến đấu dũng cảm đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của 10 

vạn Mĩ-ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 tên. Trong thời gian nửa đầu năm 1970, quân tình nguyện của ta 

ở Lào đã cùng với quân dân Lào đập tan cuộc hành quân lấn chiếm Cánh đồng Chum, giải phóng Atôpơ, 

Saravan và Nam Lào. Từ 12/2 đến 21/3/1971, quân dân ta có sự hỗ trợ và phối hợp chiến đấu của quân dân 

Lào, đã đập tan cuộc hành quân chiếm giữ đường 9 Nam Lào của  4,5 vạn Mĩ - ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu 

22.000 tên địch. 

+ Từ 30/3 đến cuối 6/1972 ta tổ chức cuộc tiến công chiến lược mùa hè với hướng đánh chính là mặt trận 

Quản Trị, Tây nguyên và Đông Nam Bộ. Đây là một đòn mạnh đánh vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến 

tranh”, Mĩ buộc phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh Việt Nam (tức thừa nhận sự thất bại của “Chiến 

tranh Việt Nam hóa”) 

 

Câu 19: Hiệp định Pari 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

1. Tiến trình đàm phán, đấu tranh: 

- Cuối 1967 đầu 1968 ta chủ trương mở thêm mặt trận ngoại giao nhằm tố cáo Mĩ và chứng tỏ cuộc đấu tranh 

chính nghĩa của ta  đối với thế giới. Sau tết Mậu thân 1968, Mĩ đồng ý đàm phán. 

- 13/5/1968 phiên họp đầu tiên khai mạc, ta yêu cầu Mĩ ngừng ném bom miền Bắc thì mới đàm phán. Đến cuối 

68 ta và Mĩ mới chỉ thông nhất được thành phần tham gia hội nghị gồm 4 bên. 

- 1/11/1968 Mĩ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và đam phán được nối lại. Ta tiếp tục đấu tranh đòi Mĩ 

phải rút quân về nước. Mĩ đòi phài “có qua, có lại” nên đàm phán bế tắc. 

- 10/1972 Mĩ đồng ý kí vào dự thảo Hiệp định của ta; 11/1972 Ních xơn tái đắc cử và tráo trở đòi xét lại văn 

bản, đòi ta nhân nhượng. 

- Ta không đồng ý Mĩ gây sức ép bằng cuộc tấn công 12 ngày đêm cuối năm 1972, nhưng cuối cùng bị thất bại 

chúng buộc phải cúi đầu kí hiệp định. 

2. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973). 

b. Nội dung: 

- Mĩ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 

- Hai bên ngừng bắn lập tức ở miền Nam và Mĩ cam kết chấm dứt mọi hoạt động chống miền Bắc. 

- Mĩ rút hết quân về nước, phá hết căn cứ quân sự, cam kết không dính líu quân sự và không can thiệp vào 

công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam 
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- Các bên để cho miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do, không 

có sự can thiệp của nước ngoài. 

- Các  bên công nhận ở miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát và 3 lực  lượng chính trị. 

- Hai bên trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt. 

- Mĩ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương. 

c. Ý nghĩa của hiệp định Pari: Đây là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của  quân dân hai miền 

Nam, Bắc, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến. Mĩ đã cút, nhân dân ta tiếp tục tiến lên đánh cho ngụy 

nhào. 

 

Câu 20: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975: Chủ trương kế hoạch của ta, diễn biến kết quả, 

nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử: 

a Chủ trương, kế hoạch: 

- Hoàn cảnh: cuối 1974, đầu 1975, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ, có lợi cho cách mạng. Hội 

nghị Bộ chính trị mở rộng đã họp từ 18/12/1974 đến 8/1/1975 để đưa ra kế hoạch giải phóng miền Nam. 

- Nội dung: Chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976. 

+ Năm 1975: Tấn công địch trên qui mô lớn, rộng khắp. 

+ Năm 1976: Tổng công kích - tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam. 

Bộ Chính trị còn dự kiến, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 75 thì lập tức giải phóng miền Nam trong 

năm 1975. 

b) Sơ lược quá trình diễn biến. 

Từ đầu tháng 3/1975 quân ta trên các chiến trường đã mở hàng loạt trận tiến công nhỏ để chuẩn bị bước vào 

trận tiến công lớn. 

- Chiến dịch Tây Nguyên. 

      Khu vực và mục tiêu tiến công lớn của ta là Tây Nguyên. 

      Sau những trận đánh nghi binh vào Plâycu, Kon Tum (ngày 4/3), ta bí mật bao vây Buôn Ma Thuột. Ngày 

10/3/1975, ta bắt đầu tiến công và sau hai ngày chiến đấu đã  giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. 

      Ngày 14/3, địch rút ra khỏi Tây Nguyên. Trong vòng một tháng tấn công, quân và dân ta đã tiêu diệt toàn 

bộ quân rút chạy, xóa sổ quân đoàn 2 ngụy, giải phóng Tây Nguyên và một số tỉnh ven biển miền Trung (Bình 

Định, Phú Yên, Khánh Hoà). 

- Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.  

Ngày 19/3 ta tấn công giải phóng Quảng Trị, đẩy quân địch lui về Huế.     

Ngày 21/3 ở Huế, ta chặn đường rút chạy của địch, hình thành thế bao vây địch trong thành phố. Ngày 25/3, ta 

giải phóng Huế. Cũng thời gian này, ta giải phóng thị xã Tam Kì và toàn tỉnh Quảng Ngãi. 

    Phối hợp với sự nổi dậy của quần chủng, các đơn vị vũ trang của ta với tư tưởng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo, 

bất ngờ, chắc thắng” đã nhanh chóng áp sát Đà Nẵng. Sáng 29/3 quân ta tấn công thành phố, 3 giờ chiều Đà 

Nẵng hoàn toàn giải phóng. Toàn bộ chiến dịch Huế - Đà Nằng đã tiêu diệt 5 sư đoàn chủ lực ngụy, xoá bỏ 1 

quân khu ngụy. 

- Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử: 

          + Diễn biến: 

Cuối tháng 3/1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã khẳng định “Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều 

kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam...” 

Đầu tháng 8/4/1975: Lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định lấy tên là chiến dịch Hồ Chí 

Minh, lực lượng gồm 5 quân đoàn chủ lực tinh nhuệ... 

Ngày 9/4 quân ta đánh Xuân Lộc, 21/4 ta đã giải phóng Xuân Lộc. 

Ngày 14 đến 16/4, ta chiếm Phan Rang, tiếp đó giải phóng Bình Thuận, Bình Tuy. 

Ngày 18/4 tổng thống Mĩ ra lệnh di tản người Mĩ, 21/4 Nguyễn Văn Thiệu từ chức Trần Văn Hương lên thay. 

17 giờ ngày 26/4, tiếng súng đầu tiên của chiến dịch Hồ Chí Minh đã nổ ở hướng Đông, sáng 27/4, các hướng 

đồng loạt đánh vào vùng ven Sài Gòn. 

Từ ngày 26 đến ngày 28/4, ta đã tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài và 

xiết chặt vòng vây quanh Sài Gòn. 

Ngày 28/4, Mĩ đưa Dương Văn Minh thay Trần Văn Hương và tiến hành di tản người Mĩ và các quan chức cao 

cấp ngụy quyền. 



Gia sư thành được                     www.daythem.com.vn  

 

 
  Ôn thi đại học năm 2009                                                                16                                               Môn Lịch sử Việt Nam 

Ngày 29/4, các quân đoàn ta tổng công kích vào sào huyệt cuối cùng của địch. 11 giờ 30 ngày 30/4, thành phố 

Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. 

+Ý nghĩa: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho quân và dân ta 

tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn các tỉnh còn lại của Nam Bộ. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và 

nổi dậy mùa xuân 1975 chẳng những mở ra bước ngoặt của lịch sử dân tộc, mà còn tạo thời cơ lớn cho nhân 

dân Lào và Campuchia hoàn thành giải phóng đất nước. 

c) Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử: 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

+ Do đường lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự chủ của Đảng ta. 

+ Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. 

+ Miền Bắc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn, đáp ứng ngày càng lớn yêu cầu chi viện cho miền 

Nam. 

+ Tình  đoàn kết chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương. 

+ Sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô, các nước anh em và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào 

giải phóng dân tộc và của lực lượng dân chủ, hoà bình thế giới. 

- Ý nghĩa lịch sử: 

+ Đây là thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc. 

+ Là thắng lợi có tính chất thời đại, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc 

Mĩ, thu hẹp và làm yếu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng trên 

thế giới. 

 

Câu 21: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi là do: 

- Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập tự chủ, đúng đắn sáng tạo. Tiến hành đồng 

thời 2 nhiệm vụ cách mạng ở 2 miền, kết hợp sức mạnh tiền tuyến lớn với hậu phương lớn, giữa nhân dân ta 

với các lực lượng cách mạng, dân chủ, tiến bộ trên thế giới. 

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. Truyền thống đó được phát huy và tạo nên chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng - sức mạnh tinh thần to lớn của quân và dân ta. 

- Có miền Bắc anh hùng và là hậu phương lớn, chỗ dựa vững chắc cho cách mạng miền Nam và cách mạng cả 

nước cả về sức người lẫn sức của (số quân vào miền Nam có lúc chiếm 80% tổng số quân trên chiến trường và 

có hàng triệu tấn vật chất đã được vận chuyển vào Nam). 

- Tình đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia) tạo nên liên minh 

chiến đấu và sức mạnh to lớn chống Mĩ. 

- Có điều kiện quốc tế thuận lợi: Chúng ta có sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc, các nước 

XHCN và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới... 

Đó là toàn bộ các nhân tố tạo nên sức mạnh để ta giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Song 

nhân tố bao trùm là sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam. 


