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Câu hỏi 

1. Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta 

nhanh tới chiến tranh? 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? 

Nêu nội dung Lời kêu gọi đó. 

3. Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính 

chất nhân dân? 

Trả lời 

1.  

Trước ngày 19-12-1946, thực dân Pháp đã có những hành động phá hoại nhằm đẩy 

nước ta nhanh tới chiến tranh như: 

 Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp tấn công các cơ sở cách mạng, vùng 

tự do, căn cứ địa của ta. 

 Ở Bắc Bộ, ngày 20-11-1946, Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành 

phố Hải Phòng, nổ súng vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn. 

 Tại Hà Nội, từ đầu tháng 12-1946, thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung 

đột vũ trang. 

 Đặc biệt là ngày 18-12-1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán 

lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng. Pháp tuyên bố 

nếu ta không chấp nhận thì ngày 20-12-1946, chúng sẽ hành động. 

⟹ Trước tình hình đó, ngày 18, 19-12-1946, tại làng Vạn Phúc (Hà Đông), Ban Thường 

vụ Trung ương Đảng họp đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. 

2.  

a. Hoàn cảnh: 

 Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đảng ta đứng trước sự lựa chọn 

một trong hai con đường: đầu hàng hoặc đứng lên chiến đấu. 

 Ngày 18, 19-12-1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Vạn Phúc (Hà 

Đông) quyết định phát động phong trào toàn quốc kháng chiến. 
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 Tối 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ 

ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

b. Nội dung: 

 Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh là do thực dân Pháp. 

 Nhân dân ta quyết tâm đứng lên chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền 

vừa giành được. 

 Khẳng định niềm tin tất thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược. 

 Tính chất, nội dung của cuộc kháng chiến chống Pháp là toàn dân, toàn diện. 

3.  

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta mang tính chính nghĩa vì: 

 Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chiến tranh tự vệ, chống lại sự xâm lược 

của thực dân Pháp, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

 Từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân. 

- Cuộc kháng chiến của ta mang tính nhân dân vì: 

 Toàn dân ta tham gia kháng chiến, chủ yếu là lực lượng vũ trang của ba thứ quân 

đó là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. 

 Cuộc kháng chiến chống Pháp không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự mà cả trên 

các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. 

 


