
 

    

I.Kháng chiến toàn 

quốc chống Pháp bùng 

nổ 
      
1.NGUYÊN NHÂN 

Vì Pháp bội ước muốn tái xâm 

lược Việt Nam 

2.NGUYÊN CỚ 

Pháp gửi tối hậu thư đòi kiểm 

soát Hà Nội và giải tán lực lượng 

tự vệ thủ đô 

3. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG 

CHIẾN CỦA ĐẢNG 

“Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, 

tự lực cánh sinh,tranh thủ sự ủng 

hội của quốc tế”. Đường lối trên 

được thế hiện qua 3 văn bản 

-Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” 

của Trung ương Đảng. 

-“Lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến” của Hồ Chủ Tịch. 

-Tác phẩm “Kháng chiến nhất 

định thắng lợi” của Tổng bí thư 

Trường Chinh. 

 
 
Bản thảo Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Pháp của 

Hồ Chủ Tịch 

  

 



 

CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC 

THU ĐÔNG   -   1947 
 

 
LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH VIỆT BÁC THU ĐÔNG-1947 
(Nguồn: Wiki) 

1. Âm mưu của 

Pháp:  

Tấn công Việt Bắc 

để nhanh chóng kết 

thúc chiến tranh. 

 

2.Chủ trương của 

ta: Phải phá tan 

cuộc hành quân 

mùa đông của 

Pháp. 

 

3.Diễn biến:  

+ Pháp hành quân 

theo 2 hướng, tạo 

thành thế gọng 

kiềm bao vây Việt 

Bắc 

+ Ta phục kích 

giành thắng lợi tại 

đèo Bông 

Lau…phá thế gọng 

kiềm buộc Pháp 

chấm dứt cuộc hành 

quân phiêu lưu 
 

 

 

 

  

“Thắng lợi của Ta trong chiến dịch Việt 

Bắc đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp 

sang một giai đoạn mới. Ta buộc Pháp phải 

thay đổi chiến lược: Từ đánh nhanh, thắng 

nhanh sang đánh lâu dài với Ta.” 
 

 

 

 

 

 

 



2.CHIẾN DỊCH BIÊN 

GIỚI THU ĐÔNG - 1950 

 

1.TÌNH HÌNH THẾ 

GIỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN 

VIỆT NAM 

 

-Nước Cộng hòa Nhân 

dân Trung Hoa ra đời. 

- Nhiều nước XHCN 

thiết lập quan hệ ngoại 

giao với Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa. 

-Mỹ tăng cường viện trợ 

cho Pháp. 

 

2. KẾ HOẠCH RỜ-VE 

-Tăng cường hệ thống 

phòng ngự trên đường 

số 4 để khóa biên giới 

Việt-Trung. 

- Lập hành lang Đông-

Tây để cô lập Việt Bắc. 

- Chuẩn bị tấn công 

Việt Bắc lần II. 

 

3.CHỦ TRƯƠNG CỦA 

TA 

Mở chiến dịch Biên 

Giới nhằm: tiêu diệt 

quân địch – khai thông 

biên giới Việt Trung- 

mở rộng , củng cố căn 

cứ địa Việt Bắc. 

 
 

 

  

     

 

 
 

 

4.DIỄN BIẾN 

- Ta chủ động tấn công cứ điểm Đông Khê trên đường số 4 làm 

hệ thống phòng ngự trên đường số 4 bị cắt đôi. Cao Bằng bị cô 

lập, Thất Khê bị uy hiếp. 

 

- Pháp thực hiện cuộc “hành quân kép” nhằm cứu cánh quân ở 

Cao Bằng. 

-Ta mai phục, tập kích khiến hai cánh quân kép không gặp được 

nhau. Ngày 14/10/1950, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi 

  

 

Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950 thắng lợi đã 

mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến 

chống Pháp: Pháp bị đẩy lùi vào thế phòng ngự bị 

động. Ta giành quyền chủ động chiến lược trên 

chiến trường chính. 
 

 

 



 

4. KẾ 

HOẠCH 
NAVARRE 
1953-1954 

I. TÌNH THẾ 
 

Sau 8 năm chiến tranh, Pháp bị sa lầy trong cuộc chiến khi 

lực lượng bị thiệt hại nặng nề, vùng chiếm đóng bị thu hẹp, 

phải nhờ vào viện trợ Mỹ. 

-Tháng 5/1953 Pháp cử Navarre sang Đông Dương nhằm 

giành lấy thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong 

danh dự” 

 

II. KẾ HOẠCH 
Tập trung lực lượng cơ động mạnh, giành thắng lợi 

quân sự quyết định buộc ta đàm phán theo điều kiện có 

lợi cho Pháp trong 18 tháng. 

-Bước 1: Giữ thế phòng ngự ở miền Bắc, tấn công 

chiến lược ở miền Nam 

-Bước 2: Chuyển quân ra Bắc,đánh vào đầu não, giành 

thắng lợi quyết định buộc ta đàm phán. 

 

III. CHỦ TRƯƠNG CỦA TA 
Tâp trung lực lượng tấn công vào những vị trí quan 

trọng mà địch tương đối yếu để phân tán lực lượng địch 

IV. TA ĐÁNH BẠI 

KẾ HOẠCH 

NAVARRE 

 
-Ta lần lượt tần công Tây 

Bắc,Trung Lào, Thượng Lào, Tây 

Nguyên buộc Pháp phải tập trung 

quân ở Điện Biên Phủ, 

Seno,Luang Frabang và Pleiku → 

Như vậy Pháp đã phải phân tán 

lực lượng và kế hoạch Navarre 

bước đầu phá sản. 

 

 

 



 
 

- Kế hoạch của Pháp: Xây dựng ĐBP thành một tập đoàn cứ điểm 

mạnh nhất Đông Dương nhằm thu hút quân chủ lực của ta đến để tiêu 

diệt. 

-Chủ trương của ta: Chọn Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến 

lược – tiêu diệt quân Pháp – giải phóng Tây Bắc. 

-Ý nghĩa:  

- Đập tan hoàn toàn kế hoạch Navarre 

- Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp 

- Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương 
 

4.CHIẾN 

DỊCH 

ĐIỆN 

BIÊN 

PHỦ 
“Chín năm làm 

một Điện Biên 

Nên vành hoa đỏ 

nên thiên sử 

vàng” 
(Tố Hữu) 
 

 

 

 

 

 

“ Với 16.200 

quân và 49 cứ 

điểm được chia 

làm 3 phân khu 

Điện Biên Phủ 

là một pháo đài 

không thể công 

phá được” 
(Navarre) 

Sa bàn bố trí các cứ điểm tại Điện Biên Phủ năm 1954 

( Nguồn:Chuyên trang di tích chiến trường Điện Biên Phủ) 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

“ Để đánh Pháp tại 

Điện Biên Phủ, các 

Trung đoàn pháo 

binh đã dùng sức 

người mở đưởng 

kéo pháo đưa vào 

mặt trận 150 khẩu 

trọng pháo, sơn 

pháo, pháo cao xạ 

và cối 120, 82 …” 

   

 

HIỆP ĐỊNH GENEVE 
I.NỘI DUNG 

Các nước cam kết tôn trọng các quyền dân 

tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất 

và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông 

Dương. 

- Các bên tham chiến thực hiện tập kết 

chuyển quân. Lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải-

Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời. 

-Việt Nam tiến tới tổng tuyển cử tự do trong 

cả nước vào năm 1956 

II.Ý NGHĨA 

 

-Đánh dấu thắng lợi của kháng chiến chống 

Pháp nhưng chưa trọn vẹn vì mới giải phóng 

được miền Bắc. 

 

- Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm 

lược.  

 

- Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở 

rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược 

Đông Dương để thực hiện chiến lược “toàn 

cầu”. 

 
Phiên họp bế mạc của hội nghị Geneve ( Nguồn: Viện lưu trữ điện ảnh nhà nước Nga) 

 



 
 

Ý NGHĨA CỦA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 
+ Đối với Việt Nam:  

-Chấm dứt ách thống trị của Pháp  

-Miền Bắc được giải phóng, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

+ Đối với thế giới: 

- Giáng một đòn nặng nề vào chủ nghĩa đế quốc. 

- Làm tan rã hệ thống thuộc địa. 

- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc 

 

5. Nguyên nhân chủ quan nào là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thành công của công 

cuộc kháng chiến chống Pháp? 

Có sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ Tịch 
 

 

 

BÀI TẬP 

1.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG 

1.Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946, thực dân Pháp vẫn đẩy 

mạnh chiến tranh xâm lược với âm mưu …………………………………….................... 

 

2. Nguyên cớ bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp là …………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Sự kiện mở đầu cho công cuộc Kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là 

……………………………………………………………………………………. 

 

4. Để kêu gọi cả nước tham gia kháng chiến chống Pháp, Hồ Chủ Tịch đã viết  

……………………………………………………………………………………. 

 

5. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là……………………………………… 

………………………………………….... 

6.Đường lối kháng chiến chống Pháp được trình bày qua các văn bản : 

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Mục tiêu của cuộc chiến đấu trong 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội là  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

8.Mục tiêu của Pháp khi đề ra chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là ……………… 

……………………………………………………………………………………... 

 

9.Chiến lược của Pháp khi thực hiện chiến dịch Việt Bắc thu đông là ……… 



…………………………………………………………………………………………….. 

 

10.Chiến lược của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là 

……………………………………………………………………………………………. 

 

11.Kết quả quan trọng nhất trong việc phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp trong 

chiến dịch Việt Bắc 1947 là  

……………………………………………………………………………………... 

 

12. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

…………………………......................................................................................... 

 

13.Sau chiến dịch Việt Bắc thu động 1947, chiên lược của Pháp là ……………………… 

 

14. Chính sách của Pháp sau khi thất bại trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

15.Sự kiện quốc tế có tác động trực tiếp đến cách mạng Việt Nam năm 1950 là  

…………………………………………………………………………………… 

 

16. Tháng 5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra ………………... 

………………………………………….. 

 

17. Kế hoạch Rơ-ve đã chứng tỏ Mĩ ………………………………………………………….. 

 

18. Để ngăn chặn sự chi viện của Trung Quốc cho cách mạng Việt Nam, theo kế hoạch Rơ-ve, 

Pháp đã cho ………………………………………………………………………………….. 

 

19.Việc Pháp thực hiện kế hoạch Rơ ve đã làm cho …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Mở đầu chiến dịch Biên giới 1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm ………………. 

 

22. Hậu quả của việc cứ điểm Đông Khê bị mất đối với Pháp là ………………….. 

…………………………………………………………………………………..... 

 

23. Ý nghĩa quốc tế của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 của nhân dân Việt Nam là 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

24. Ý nghĩa chiến lược của thắng lợi trong chiến dịch Biên giới 1950 trong cuộc Kháng chiến 

chống Pháp là ……………………………………………………………………………… 

 

 

25. Kế hoạch De Lattre De Tassigny có mục tiêu là ……………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 



26. Chiến lược chiến tranh của kế hoạch De Lattre De Tassigny là ……………….. 

………………………………………….................................................................. 

 

27. Kế hoạch Navarre có mục tiêu là …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

28. Bước 1 của kế hoạch Navarre là sẽ giữ thế ………………………. ở ……. 

…………………………..     ở……………………………………………………….. 

 

29. Bước 2 của kế hoạch Navarre là  giành ……………………………………. buộc ta 

…………………………………………………………………………………. 

 

30.Vấn đề cốt lõi của kế hoạch Navarre là …………………………………………………… 

 

31.Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là ………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

32. Các cuộc tấn công của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954 đã buộc Pháp phải …. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

33.Âm mưu của Pháp khi xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là ………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

34.Mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ là ……………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

35. Đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở …………………………… 

………………………………………….. 

 

36. Đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở …………………………… 

………………………………………….. 

 

37. Đợt 3 của chiến dịch Điện Biên Phủ, ta tấn công ở …………………………… 

………………………………………….. 

 

38. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên 

Phủ đã …………………..……………………………………………………………………. 

 

39. Tình trạng chủ quyền của Việt Nam được quy định trong hiệp định Geneve là 

………………………………………………………………………………………………… 

 

40.Điểm hạn chế của Hiệp định Geneve với chủ quyền Việt Nam là …………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

41. Hiệp định Geneve là …………………………………………………………….. 

 

42. Hiệp định Geneve đã đánh dấu ………………………………………………………….. 

2. ĐIỀN VÀO KHUNG TRỐNG 

Thời gian Kế hoạch Chiến lược 



1947   

1950   

1950 - 1951   

1951 - 1954   

 

A. Kế hoạch Navarre 

B. Kế hoạch Rơ ve 

C. Kế hoạch Bolaer 

D. Kế hoạch De Latte De Tagssigny 

E. Chiến lược đánh nhanh thắng nhanh 

F.  Chiến lược chiến tranh tổng lực 

G. Chiến lược “dùng người Việt đánh người Việt”. 

2. So sánh chiến dịch Việt Bắc – Thu đông và Biên giới –Thu đông bằng cách chọn đáp án 

đúng điền vào bảng sau 

 CHIẾN DỊCH  

VIỆT BẮC 

CHIẾN DỊCH  

BIÊN GIỚI 

Kế hoạch của Pháp   

Chiến lược của Pháp   

Chiến thuật quân sự 

của ta 

  

Ý nghĩa   

Tình thế của Ta   

 

A. Đánh nhanh, thắng nhanh. 

B. Phục kích, phá vây 

C. Đánh điểm, diệt viện. 

D. Bao vây, càn quét 

E. Dùng người Việt đánh người Việt. 

F. Chủ động 

G. Bị động. 

H.Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. 

K. Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp sang một giai đoạn mới. 

L. Pháp buộc phải thay đổi chiến lược. 

M. Ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính. 

3. Sắp xếp các địa danh sau đây theo nhóm cho phù hợp với diễn tiến của cuộc tiến công chiến 

lược Đông Xuân 1953-1954 

TÂY BẮC (1) – TRUNG LÀO (2) – SENO(3) – ĐIỆN BIÊN PHỦ(4) - LAI CHÂU(5) – 

PLEIKU (6) – KONTUM(7) – THAKHET(8) – LUANG FRABANG(9) – THƯỢNG LÀO 

(10)– TÂY NGUYÊN(11) 

 

 

 

 

 

 



4. Điền tên các chiến dịch vào bản ý nghĩa dưới đây cho phù hợp. 

 

Ý nghĩa Chiến dịch 

Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh 

ở Đông Dương 

 

Mở ra bước phát triển mới của cuộc 

kháng chiến chống Pháp 

 

Đưa cuộc kháng chiến chống Pháp 

của ta sang một giai đoạn mới. 

 

 

 

3. Chọn đáp án đúng 
 

1.Mở đầu cho âm mưu tái xâm lược, ngày 6-3-1946, Pháp mở các cuộc tiến công ta ở Hà Nội/ 

lạng Sơn/Nam Bộ/Nam trung bộ. 

 

2.Ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giải tán lực lượng tự vệ/kiểm soát ngân hàng 

Đông Dương/kiểm soát Hà Nội. 

 

3.Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị Toàn dân kháng 

chiến/ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. 

 

4. Đường lối kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là toàn dân/ toàn diện/ đoàn kết/ 

trường kì/ tự lực cánh sinh/tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

 

5. Đường lối kháng chiến chống Pháp được đề cập qua các văn kiện là Chỉ thị Toàn dân 

kháng chiến/ Tuyên ngôn độc lập/Đường Kách Mệnh/Lời kêu gọi Toàn quốc kháng 

chiến/Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi. 

 

6. Mục tiêu của cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 là tiêu diệt một bộ phận quân 

Pháp/ tạo điều kiện cho ta rút lui về căn cứ địa. 

 

7. Năm 1947, Pháp mở chiến dịch Việt Bắc nhằm bao vây căn cứ địa Việt Bắc/nhanh chóng 

kết thúc chiến tranh. 

 

8. Chiến thuật Pháp sử dụng trong chiến thuật Việt Bắc thu đông 1947 là hành quân theo thế 

gọng kiềm/ thiết lập hệ thống cứ điểm/phục kích trên đường số 4. 

 

9. Với chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 

xâm lược của nhân dân ta đã giành được thắng lợi quyết định/chuyển sang một giai đoạn 

mới. 

 

10. Sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947, Pháp phải thay đổi chiến lược từ đánh nhanh 

thắng nhanh/ đánh chậm chắc thắng/cơ động chiến lược sang cơ động chiến lược/đánh 

lâu dài. 



 

11.Để thực hiện kế hoạch Rơ-ve, Pháp đã tăng cường hệ thống cứ điểm trên đường số 4/thiết 

lập hành lang Đông Tây/bao vây Việt Bắc bằng 2 gọng kiềm. 

 

12.Ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quân Pháp/khai thông 

biên giới Việt-Trung/phá thế bị bao vây ở Việt Bắc/củng cố căn cứ địa Việt Bắc. 

 

13.Mở đầu chiến dịch Biên giới thu đông 1950 ta nổ súng tấn công Thất Khê/Na Sầm/Đông 

Khê. 

 

14. Việc Đông Khê thất thủ đã làm cho Cao Bằng bị uy hiếp/ cô lập; Thất Khê bị uy hiếp/cô 

lập. 

 

15.Địa bàn diễn ra chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là đường số 4/ đường số 1/ chiến khu 

Việt Bắc. 

 

16. Chiến thuật mà ta sử dụng và giành thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là 

đánh điểm diệt viện/ đánh công kích/đánh du kích/ đánh phục kích. 

 

17.Chiến dịch Biên giới 1950 thắng lợi đã giúp ta giải phóng một vùng biên giới Việt-

Trung/buộc Pháp phải thay đổi chiến lược/chọc thủng hành lang Đông-Tây. 

 

18.Chiến dịch Biên giới 1950 thắng lợi đã đưa cuộc kháng chiến chống Pháp của ta sang một 

giai đoạn mới/mở ra một bước phát triển mới. 

 

19. Chiến dịch giúp Ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc bộ) là chiến dịch 

Việt Bắc/Biên giới/Điện Biên Phủ. 

 

20.Mục tiêu của kế hoạch De Latte De Tasigny là mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh/ 

giành lại thế chủ động trên chiến trường./ đưa cuộc chiến tranh xâm lược lên quy mô lớn. 

 

21. “Chiến tranh tổng lực” là tính chất của kế hoạch Rơ-ve/ De Latte De Tasigny/Navarre. 

22. Mục tiêu của kế hoạch Navarre là mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh/giành thắng 

lợi quân sự quyết định buộc ta đàm phán/ đưa cuộc chiến tranh xâm lược lên quy mô lớn. 

 

23.Chủ trương của Ta trong đông xuân 1953-1954 là tấn công vào những hướng quan trọng 

về chiến lược mà đich tương đối yếu/ chủ động tấn công để phá thế bao vây của địch/phải 

phá tan cuộc hành quân mùa đông của Pháp. 

 

24.Điểm quan trọng nhất của kế hoạch Navarre là xây dựng đội quân cơ động chiến lược 

mạnh/xây dựng hệ thống cứ điểm mạnh/ xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm 

mạnh nhất Đông Dương. 

 

25. Mục tiêu của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ là tiêu diệt lực lượng quân Pháp/ giải 

phóng vùng Tây Bắc/ mở rộng căn cứ địa Việt Bắc. 

 



26. Ngày 15-3-1954, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện khen ngợi động 

viên cán bộ, chiến sĩ… “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh 

thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự vá ý nghĩa chính trị quan trọng”. Chiến dịch này là 

chiến dịch Việt Bắc/Biên giới/ Điện Biên Phủ. 

 

27.Trong đợt 1 của chiến dịch Điện Biên phủ , từ ngày 13-17-3-1954  ta đánh cụm cứ điểm 

Him Lam/phân khu trung tâm/đồi A1/ Hồng Cúm. 

 

28. Trong đợt 2 của chiến dịch Điện Biên phủ , từ ngày 13-17-3-1954  ta đánh cụm cứ điểm 

Him Lam/phía đông phân khu trung tâm/đồi A1/  Hồng Cúm. 

 

29. Thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên 

Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Navarre/ làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông 

Dương/ tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao/buộc Pháp phải thay đổi chiến 

lược. 

 

30.Hiệp định Geneve năm 1954 là văn bản pháp lí quôc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản 

của các nước Đông Dương/buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược/phá vỡ trật tự 

hai cực Yalta. 

 
 


