
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954 

ÂM MƯU VÀ HÀNH ĐỘNG MỚI CỦA PHÁP - MĨ TỪ SAU 

THẤT BẠI Ở CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 

1950 NHƯ THẾ NÀO ? 

Câu hỏi 

Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu - 

đông năm 1950 như thế nào? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 139, 140 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 140 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Âm mưu và hành động của Mĩ: 

Mĩ cấu kết với Pháp can thiệp sâu và chiến tranh Đông Dương. 

- Ngày 23/12/1950, Mĩ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là 

hiệp định viện trợ quân sự, kinh tế - tài chính của Mĩ cho Pháp và tay sai, qua đó Mĩ 

từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương. 

- Tháng 9/1951: Mĩ ký với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ nhằm ràng 

buộc Bảo Đại. 

2. Âm mưu và hành động của Pháp: 

- Đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi, mong muốn kết thúc nhanh chiến tranh, đưa 

cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp lên quy mô lớn. Kế hoạch có 4 điểm chính: 

+ Tập trung quân Âu – Phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, phát triển nguỵ 

quân, xây dựng “quân đội quốc gia”. 

+ Xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt (boong ke), lập “vành đai trắng” bao 

quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ nhằm ngăn chặn chủ lực ta và kiểm soát ta đưa 

nhân, tài, vật lực ra vùng tự do. 

+ Tiến hành “chiến tranh tổng lực”, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức 

của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng. 

+ Đánh phá hậu phương của ta (biệt kích, thổ phỉ, gián điệp, chiến tranh tâm lý, chiến 

tranh kinh tế). 
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