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Tóm tắt: 

Sau thất bại của quốc sách “ấp chiến lược” trong giai đoạn 1962 -1963, ngày 1-11-1963, Tổng 
thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Ngu bị lật đổ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã 
nhanh chóng xây dựng một kế hoạch bình định nông thôn mới với sự trợ giúp của Mỹ. Chính 
sách bình định nông thôn mới với tên gọi “ấp tân sinh” ra đời và nhanh chóng được triển khai 
rộng khắp ở miền Nam Việt Nam, trong đó có miền Tây Nam Bộ. Mỹ và chính quyền Việt Nam 
Cộng hòa xem đây là một chính sách rất quan trọng và là một biện pháp bình định kế thừa quốc 
sách “ ấp chiến lược” trong các giai đoạn trước đó hòng tiến đến đánh bại các lực lượng vũ trang 
cách mạng miền Nam trong giai đoạn cuối của “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965). 
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Abstract: 

 After the failure of the national policy called “strategic hamlets” in the period 1962 -1963, on 
November 1, 1963, the government of President Ngo Dinh Diem and President Assistant Ngo 
Dinh Nhu was overthrown. The Government of Republic of Viet Nam quickly implemented a 
plan to pacify the countryside with the help of the US. The plan was called “New life Hamlet” 
and was quickly be deployed in the South of Viet Nam, including the Southwest of Viet Nam. 
The US and the Republic of Viet Nam saw this as a very important policy and a measure of 
pacification that inherited the policy of “strategic hamlets” in the previous stages with a view to 
defeating the Revolutionary Armed Forces of Southern Vietnam in the final stage of the “special 
war” (1961-1965). 
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