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HIEÄP ÑÒNH PARIS 1973 
VÔÙI ÑAÏI THAÉNG MUØA XUAÂN 1975

 Hoàng Ngọc Chính*

Cuộc đàm phán Paris 
về Việt Nam - cuộc đàm 
phán lịch sử giữa hai nền 
ngoại giao: nền ngoại 
giao của một nhà nước 
cách mạng còn non trẻ 
với nền ngoại giao nhà 
nghề của một siêu cường, 
một nền ngoại giao trên 
thế mạnh của nước Mỹ 
và ngoại giao nhân văn 
của Việt Nam. Cuộc đàm 
phán Paris là kết quả của 
quá trình đấu tranh kiên 
cường, bền bỉ, là cuộc 
đấu trí hết sức gay go, 
quyết liệt, đồng thời là cuộc đàm phán lâu dài, khó khăn phức tạp nhất nhưng thắng lợi 
vẻ vang nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Trong lịch sử đấu tranh của nhân dân 
ta, chưa bao giờ có cuộc đàm phán nào kéo dài như tại Hội nghị Paris, từ 15/3/1968 đến 
27/1/1973 kéo dài 4 năm, 8 tháng, 14 ngày, với 202 phiên họp công khai và 24 đợt gặp 
riêng. Quá trình đàm phán diễn ra hết sức căng thẳng và phức tạp, nhưng chúng ta đã biết 
vận dụng thành công nghệ thuật ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng 
vạn biến”. Đã phối hợp nhịp nhàng giữa 3 mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, tranh 
thủ được dư luận và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành 
chiến thắng. Cuộc đàm phán đã kết thúc bằng Hiệp định Paris - Hiệp định về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

* Phó Trưởng phòng Tư liệu - Thư viện, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

 Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973
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Trong kho cơ sở của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ một số hiện vật, tài liệu 
quý liên quan đến Hội nghị Paris, trong đó có những hiện vật quý hiếm mang tính lịch sử 
như những chiếc bút được các đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Bình dùng ký Hiệp 
định Paris ngày 27/1/1973; đồng chí Lê Đức Thọ dùng ký Thông cáo chung tại Paris buộc 
Mỹ thi hành Hiệp định Paris ngày 13/6/1973; bức ảnh chụp đồng chí Nguyễn Thị Bình, Bộ 
trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (có bút 
tích của đồng chí trên ảnh)…

1. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân toàn miền Nam trong Tết Mậu 
Thân 1968 cùng với thắng lợi của miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại đã làm lung lay 
ý chí xâm lược của Mỹ. Phát biểu trên Đài truyền hình Mỹ (3/1968), Tổng thống Johnson 
thừa nhận thất bại trong Tết Mậu Thân và ra lệnh chấm dứt mọi cuộc tấn công bằng không 
quân và tàu chiến vào miền Bắc Việt Nam, trừ khu vực phía bắc khu phi quân sự và cam kết 
không ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngày13/3/1968, cuộc đàm phán giữa 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ bắt đầu tại Paris và gần 6 tháng sau đi đến thỏa thuận 
về việc Mỹ chấm dứt mọi hành động chiến tranh chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
từ ngày 31/10/1968, đồng thời thỏa thuận về việc triệu tập tại Paris một hội nghị để bàn việc 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, gồm các bên: Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Ngày 25 tháng 
Giêng năm 1969, Hội nghị 4 bên khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ nhất, mở ra giai đoạn 
“vừa đánh, vừa đàm”. Hội nghị Paris về Việt Nam là cuộc đàm phán dài nhất để chấm dứt 
một cuộc chiến tranh dài nhất trong thế kỷ 20, cuộc chiến tranh diễn ra trên phạm vi một 
nước nhưng lại là tiêu điểm của những mâu thuẫn và xung đột mang tính thời đại: giữa độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, giữa hòa 
bình với chiến tranh. Các bên đến hội nghị với những mục đích và đòi hỏi đối lập nhau. Ta 
đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội và vũ khí ra khỏi miền Nam Việt 
Nam, xóa bỏ chính quyền ngụy quân, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam. Mỹ 
cũng muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng lại đòi miền Bắc và Mỹ cùng rút quân, đòi khôi 
phục lại khu phi quân sự và duy trì chính quyền Sài Gòn. Có nghĩa là Mỹ tiếp tục thực hiện 
âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam, điều Mỹ không làm được trên chiến trường. Chính vì 
những đòi hỏi khác nhau đó mà đàm phán vừa mở ra mấy tháng đã giẫm chân tại chỗ. Để 
gỡ bế tắc, ngày 8/5/1969, Đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đưa ra giải pháp 10 
điểm về việc giải quyết vấn đề Việt Nam. Đáp lại, ngày 14/9/1969, Tổng thống Mỹ R. Nixon 
đã đưa ra 8 điểm của giải pháp cho vấn đề Việt Nam. Song giải pháp của cả 2 bên vẫn không 
cùng quan điểm nên cuộc đàm phán vẫn không tiến triển. Ngày 6/6/1969, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Ngày 8/6/1969, Tổng thống 
Mỹ Nixon công bố chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh”, chủ trương tìm một con đường 
khác chứ không phải thông qua đàm phán để rút quân Mỹ ra khỏi chiến tranh Việt Nam mà 
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vẫn giữ được chính quyền và quân đội 
Sài Gòn. Thực chất của “Việt Nam hóa 
chiến tranh” là dùng người Việt đánh 
người Việt, “thay đổi màu da của xác 
chết”. Để thực hiện, Mỹ triển khai một 
kế hoạch toàn diện về quân sự, chính 
trị, kinh tế, trong đó quan trọng nhất là 
chuyển giao vũ khí hiện đại cho quân 
đội Sài Gòn, củng cố chính quyền 
Nguyễn Văn Thiệu, ngăn chặn mọi âm 
mưu đảo chính. Trên chiến trường, Mỹ 
tiến hành bình định quyết liệt, đồng thời 
mở rộng chiến tranh sang Campuchia 
và Lào nhằm ngăn chặn sự chi viện 
của miền Bắc với miền Nam, cô lập 
lực lượng cách mạng miền Nam từ 
bên ngoài. Về ngoại giao, chính quyền 
Nixon xây dựng một chiến lược toàn 
cầu mới trong khuôn khổ “học thuyết 
Nixon”, tìm cách lợi dụng mâu thuẫn 
Liên Xô - Trung Quốc trong quan hệ 
với Việt Nam, tìm kiếm một giải pháp 
thương lượng theo điều kiện có lợi cho 
Mỹ. Thực tiễn cho thấy “Việt Nam hóa 
chiến tranh” không thuận lợi như theo 
ý định của Mỹ trên chiến trường miền 
Nam. Những năm 1969-1972 là những năm giằng co quyết liệt giữa hai bên trên chiến 
trường cũng như tại bàn đàm phán. Đàm phán thực chất chỉ diễn ra sau khi Mỹ đã cảm 
nhận được thất bại của chính sách “Việt Nam hóa chiến tranh”, nhất là sau các thắng lợi 
của ta ở Đường 9 - Nam Lào trong chiến dịch Đông Xuân 1971-1972 và trận “Điện Biên 
Phủ trên không” những ngày cuối tháng 12/1972 buộc Mỹ phải ký “Hiệp định về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”. Hiệp định Paris được sự công nhận và bảo 
đảm của một hội nghị quốc tế về Việt Nam, thông qua Định ước quốc tế, ký ngày 2/3/1973 
cũng tại Paris.

2. Một trong những nội dung cơ bản của Hiệp định Paris là: Mỹ và các nước khác phải 
tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; Chấm dứt mọi 
hoạt động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Rút hết quân 
Mỹ và đồng minh, hủy bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam; Không tiếp 

Bút dạ - đồng chí Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Chinh, 
Nguyễn Thị Bình dùng ký các văn bản, Hiệp định 

về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
tại Hội nghị Paris, 27/1/1973
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tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, để nhân 
dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình…

Với những nội dung này trong Hiệp định, nhân dân Việt Nam đã thực hiện được mục 
tiêu “đánh cho Mỹ cút”, tạo ra so sánh lực lượng mới, thuận lợi cho việc thực hiện tiếp mục 
tiêu “đánh cho ngụy nhào”, hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Điều 
chủ yếu nhất trong các điều khoản về quân sự là Mỹ phải rút quân nhưng Việt Nam vẫn giữ 
nguyên lực lượng chính trị và vũ trang ở miền Nam Việt Nam. Sau gần 20 năm xâm lược 
và sa lầy ở Việt Nam, ngày 29/3/1973, quân đội viễn chinh Mỹ đã lặng lẽ cuốn cờ về nước. 
Đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm, sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài đã chấm dứt 
trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc ký kết Hiệp định Paris là thắng lợi lớn của nhân dân Việt Nam nhưng lại là thất 
bại của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng vẫn tìm mọi cách phá hoại việc thi 
hành Hiệp định. Mỹ rút hết quân nhưng vẫn tiếp tay cho chính quyền Sài Gòn tiếp tục các 
hành động chiến tranh, mưu toan xóa bỏ thực tế ở miền Nam Việt Nam đã được Hiệp định 
thừa nhận, đẩy lùi các lực lượng cách mạng, giành giật lại những gì chúng đã mất. Chính 
vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta để thi hành Hiệp định Paris, thực chất là cuộc đấu 
tranh để tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ của cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, 
đã tiếp tục diễn ra quyết liệt và kéo dài hơn 2 năm nữa mới kết thúc. Tháng 6/1973, tại Hội 
nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương khóa III, Đảng ta đã nhận định tình hình miền 
Nam có thể phát triển theo 2 khả năng: một là, ta từng bước buộc địch phải thi hành Hiệp 
định Paris về Việt Nam; hai là, xung đột quân sự ngày càng tăng cường và mở rộng, ta phải 
tiếp tục đấu tranh cách mạng một thời gian nữa để đánh bại Mỹ - ngụy, giành thắng lợi hoàn 
toàn. Hội nghị cũng chỉ ra: cách mạng miền Nam chỉ có thể giành được thắng lợi bằng con 
đường bạo lực cách mạng, dựa vào sức mạnh chính trị và sức mạnh vũ trang của nhân dân. 
Thực tế tình hình miền Nam đã diễn ra theo khả năng thứ hai. Từ cuối năm 1973, đầu năm 
1974, phối hợp với đấu tranh chính trị, ngoại giao, ta kiên quyết phản công và tiến công, đập 
tan những âm mưu và hành động lấn chiếm của địch, tạo được thế mạnh mới trên nhiều mặt; 
giành quyền chủ động trên khắp các chiến trường, củng cố và hoàn chỉnh thế chiến lược liên 
hoàn từ Bắc vào Nam, xây dựng và tăng cường các binh đoàn chủ lực cơ động ở vùng rừng 
núi; Cải thiện tình hình nông thôn ở vùng đồng bằng. Ta cũng phát động được phong trào 
đấu tranh chính trị sôi nổi trong các thành thị dưới khẩu hiệu “Hòa bình, độc lập, hòa hợp 
dân tộc”, đồng thời tiếp tục tranh thủ thêm được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của các 
lực lượng cách mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Tháng 10/1974, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng ta họp bàn nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước trong 2 năm 1975-
1976. Kết thúc đợt một của hội nghị, sau khi đánh giá tình hình giữa ta và địch, Bộ Chính 
trị đã quyết định “Ngay từ giờ, phải tiến hành mọi công việc chuẩn bị thật khẩn trương, tạo 
điều kiện và cơ sở vật chất đầy đủ nhất để đánh mạnh, đánh nhanh, thắng gọn và thắng triệt 
để trong 2 năm 1975-1976”.
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Tình hình phát triển hết sức nhanh chóng, ngày 7/1/1975, kết thúc đợt hai của hội nghị, 
Bộ Chính trị nêu quyết tâm: tranh thủ thời cơ lớn, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước trong năm 1975. Điều thần kỳ đã đến sớm hơn với dự định, ngày 30/4/1975, 
cuộc tấn công và nổi dậy chưa từng có, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã 
đánh và làm tan rã toàn bộ quân đội và chính quyền Sài Gòn và chế độ thực dân mới của Mỹ 
ở miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã thắng lợi hoàn toàn.

=====================
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao, Bộ Ngoại giao 2009, Cuộc đàm phán lịch sử, 
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PARIS PEACE ACCORDS 1973 
WITH THE GREAT VICTORY IN SPRING 1975

Hoàng Ngọc Chính

In the archives of the Vietnam National Museum of History, there are some precious 
objects and documents related to the Paris Conference such as: the pens that comrades 
Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Bình used to sign the Paris Agreement on January 27, 1973; 
the pen that comrade Lê Đức Thọ used to sign a joint communiqué in Paris to force the 
United States to implement the Paris Agreement on June 13, 1973; the photo of comrade 
Nguyễn Thị Bình, Minister of Foreign Affairs of the Provisional Revolutionary Government 
of the Republic of South Vietnam (with her autograph on the photo).

The Paris Agreement of 1973 was the longest negotiation to end the Vietnam war 
that lasted from 15/3/1968 to 27/01/1973, with 202 public meetings and 24 private ones. 
On 27/01/1973, the United States was forced to sign the “Agreement on Ending the War 
and Restoring Peace in Vietnam”. After nearly 20 years of invasion and bogged down in 
Vietnam, on March 29, 1973 the American Expeditionary Army quietly left Vietnam. The 
occupation of foreign troops has ended in the territory of Vietnam. The withdrawal of the 
US Army from South Vietnam has created a new balance of power, which is conducive to 
achieving the goal of liberating the South and reunifying the country. 


