
  
 

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

HÃY NÊU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA LỊCH 

SỬ CỦA HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG 

DƯƠNG 

Câu hỏi 

Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 

về Đông Dương. 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 154, 155 để trả lời. 

TRẢ LỜI CÂU  HỎI THẢO LUẬN TRANG 155 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

1. Nội dung Hiệp định Giơnevơ: 

- Các bên tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương; cam kết không 

can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước. 

- Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương. 

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

- Hiệp định cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào các nước 

Đông Dương. Các nước ngoài không được đặt 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 cho nước khác dùng lãnh thổ của mình vào việc gây chiến tranh hoặc phục vụ cho 

mục đích xâm lược. 

- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 

7/1956 dưới sự kiểm soát và giám sát của Ủy ban quốc tế. 

- Trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơnevơ thuộc về những người ký Hiệp định và 

những người kế tục họ. 

2. Ý nghĩa: 

- Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của 

nhân dân các nước Đông Dương và được các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn 

trọng. 

- Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân nhân ta, song 

chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. 

- Buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút quân đội về nước. Mĩ thất bại 

trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương. 
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