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PHONG TRÀO “ĐỒNG KHỞI” (1959 - 1960) Ở MIỀN NAM ĐÃ 

NỔ RA TRONG HOÀN CẢNH NHƯ THẾ NÀO ? NÊU DIỄN 

BIẾN, KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO 

Câu hỏi 

Phong trào “Đồng Khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam đã nổ ra trong hoàn cảnh như thế 

nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của phong trào. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 163, 164 để trả lời 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN SỐ 2 TRANG 165 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Hoàn cảnh. 

- Giai đoạn 1957 - 1960, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn, tổn thất. 

- Tháng 5/1957, Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, 

ra Luật 10/59, công khai chém giết, làm cho hàng vạn cán bộ, đảng viên bị giết hại, 

hàng chục vạn đồng bào yêu nước bị tù đày. 

- Tháng 1/1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành trung ương Đảng đã quyết định 

để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ chính quyền Mĩ - 

Diệm. 

2. Diễn biến. 

- Phong trào nổi dậy từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương: Vĩnh Thạnh (Bình Định), Bác Ái 

(Ninh Thuận), Trà Bồng (Quảng Ngãi), rồi lan ra khắp miền Nam thành cao trào cách 

mạng, tiêu biểu là cuộc “Đồng khởi” ở Bến Tre. 

- Tháng 1/1960, phong trào nổ ra ở ba xã điểm là Định Thủy, Phước Hiệp, Bình 

Khánh (Mỏ Cày - Bến Tre), rồi lan nhanh ra các tỉnh, huyện khác. 

- Quần chúng nổi dậy giải tán chính quyền địch, thành lập Ủy ban nhân dân tự quản, 

thành lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ, cường hào chia cho dân 

cày nghèo. 

3. Kết quả. 

Phong trào lan rộng khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ. Tính đến cuối 

năm 1960, ta đã làm chủ 600/1298 xã ở Nam Bộ, 904/3 829 thôn ở vùng núi các tỉnh 

Trung Trung Bộ, 3.200/ 5.721 thôn ở Tây Nguyên. 

4. Ý nghĩa. 

- Phong trào “Đồng khởi” giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, 

làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 
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- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng 

sang thế tiến công. 

- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960). 
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