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HÀ NỘI NHỮNG NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

Triển lãm "sống mãi với Thủ đô" được tổ chức từ ngày 23 đến 3/1/2017 

tại Hoàng Thành Thăng Long, với gần 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về 

những ngày toàn quốc kháng chiến. 

  

Triển lãm được chia thành ba chủ đề lớn: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và 

độc lập; Hà Nội - 60 ngày đêm khói lửa (19/12/1946 đến 17/2/1947) và Giải phóng Thủ 

đô (10/10/1954). 

  

  

Gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc kháng chiến của quân và dân Hà Nội 

giai đoạn 1945-1954 được trưng bày tại triển lãm. 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự buổi họp mặt các cử tri Thủ đô tại bãi Phúc Tân ngày 

5/1/1946. 
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Bút tích "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 

19/12/1946. 

20h cùng ngày, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, đồng 

thời quân và dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn 

quốc. 

  

  

Sổ tay ghi lại những lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công văn, Thông tư của Bộ 

Quốc phòng gửi Trung đoàn Thủ đô ngày đầu kháng chiến và một số hình ảnh chiến đấu, 

năm 1946-1947. 

  

Bản đồ tác chiến và điện thoại liên lạc. 
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Súng trung liên và súng Mutcơ-tông của bộ đội dùng chiến đấu trong những năm 

1946-1947. 

  

  

Cuốc chim, dao thái thịt, dao găm được sử dụng trong năm 1946 và 1947. 

  

Mệnh lệnh của Ủy ban kháng chiến khu Đại La về việc trưng thu thóc  

để tiếp tế cho quân đội, ngày 14/1/1947. 
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Bộ đội và tự vệ chiến đấu đang nghiên cứu bố trí các cộng sự trên đê Nhật Tân, 

năm 1946-1947. 

  

Khẩu đại bác đặt tại làng Láng chuẩn bị bắn vào quân Pháp đang gây hấn  

trong nội thành Hà Nội, năm 1946. 

  

Một khẩu đại bác 37 ly đang chuẩn bị tác chiến trên đê Yên Phụ. 
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Các chiến sĩ cảm tử quân chuyển khẩu súng máy thu được của địch  

ở ngã tư Hàng Đậu về vị trí chiến đấu, năm 1946-1947. 

  

Cuộc tuần hành rước vàng trong "Tuần lễ vàng" tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, 

 năm 1946. 

  

Vệ quốc quân và tự vệ tại phố Hàng Buồm, năm 1946-1947. 

  

Thanh Tâm 
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