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Câu hỏi 

1. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh 

nào? 

2. Vì sao Nhật phải đảo chính Pháp? 

3. Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao? 

Trả lời 

1. a. Bối cảnh thế giới: 

- Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. 

- Tháng 6-1941, phát xít Đức đã mở cuộc tấn công Liên Xô, thế giới đã hình thành hai 

trận tuyến, một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối 

phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. 

b. Bối cảnh trong nước: 

- Thực dân Pháp câu kết chặt chẽ với phát xít Nhật để bóc lột nhân dân. 

- Ngay từ đầu Đảng ta đã xác định cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một bộ phận trong 

cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ. 

⟹ Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Đông Dương tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941 để 

kịp thời để ra đường lối lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới. 

- Hội nghị chủ trương thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (gọi tắt là Việt Minh). 

Mặt trân Việt Minh chính thức thành lập ngày 19/5/1941. 

2. Sở dĩ Nhật phải đảo chính Pháp là do: 

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp 

được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri. 

- Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập 

của quân Anh - Mĩ cả ở trên biển và trên bộ. 
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- Quân Pháp ở Đông Dương ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ. 

⟹ Mâu thuẫn Nhật - Pháp trở nên gay gắt. 

⟹ Tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, nhằm độc chiếm Đông Dương. 

3.  

- Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. 

- Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng quân Pháp chống cự rất yếu ớt, chỉ sau vài giờ 

nổ súng đã nhanh chóng đầu hàng. 

- Chiếm được Đông Dương, Chính phủ Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của 

các dân tộc Đông Dương. Nhưng sau một thời gian ngắn, bộ mặt giả nhân giả nghĩa của 

phát xít Nhật bị bóc trần. 

 


