
 

 

 

 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG 

THƯ VIỆN TỈNH 

*** 

 

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ  
(Kỷ niệm 50 cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968) 

 
 

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY  

XUÂN MẬU THÂN 1968 

BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Dương, tháng 3 năm 2018 



BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

SỐ TT TÊN TÀI LIỆU SỐ TT TÀI 

LIỆU 

1 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968: Bài học về thế trận lòng dân 

11 

2 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968: Vành đai lửa - lộ Vòng Cung 

12 

3 Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm 

Xuân Mậu Thân 1968 

20 

4 Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968: Bài học lịch sử quý 

báu 

14 

5 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 

trong tiến trình lịch sử Việt Nam 

3 

6 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu thân 1968, 

đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ 

(1965-1968) 

6 

78 Hồi ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 

Thân 1968 ở Hu 

15 

9 Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

5 

10 Sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Tổng tiến công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

4 

11 Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968: Những ký ức 

không thể quên 

16 

12 Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 1 

13 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: 

Bước ngoặt của chiến tranh Việt Nam 

2 

13 Tổng tiến công Xuân 1968 - Ký ức về một thời hào 

hùng 

17 

14 Tổng tiến công Xuân 1968: Chiến công của 11 cô gái 

sông Hương 

19 



15 Tổng tiến công Xuân 1968: Đánh địch trên mọi vùng 

chiến lược 

8 

16 Tổng tiến công Xuân 1968: Kinh nghiệm và giá trị 

vận dụng trong hiện tại 

9 

17 Tổng tiến công Xuân 1968: Ký ức của những người 

anh hùng 

18 

18 Tổng tiến công Xuân 1968: Phát huy tinh thần đoàn 

kết, sức mạnh toàn dân 

21 

19 Tổng tiến công Xuân 1968: Xé toang bức “bình 

phong” Đường 9 - Khe Sanh 

7 

20 Tướng Lê Đức Anh kể về cuộc tổng tấn công Tết 

Mậu Thân 1968 

13 

21 Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu 

Thân 1968 

10 

 



BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

 

SỐ TT TÊN TÁC GIẢ SỐ TT TÀI 

LIỆU 

1 Đinh Quang Hải 3 

2 Khuất Biên Hòa 13 

3 Lê Hiếu 15 

4 Lê Quốc Khánh 12 

5 Nguyễn Văn Bạo 4 

6 Nguyễn Vũ 8, 11 

7  Quốc Việt 17, 19 

8 Thanh Long - Phương Nam 1 

9 Trường Hoàng 14 

 



MỤC LỤC 

                                                                        Trang                             

 LỜI NÓI ĐẦU  

 NỘI DUNG  

 PHẦN I: CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU 

THÂN 1968 

 

   

1. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ................................  1 

2. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bước ngoặt  

của chiến tranh Việt Nam ................................................................  
4 

3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 trong tiến trình 

lịch sử Việt Nam ...............................................................................  
6 

4. Sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968 ……………………………………………... 

12 

5. Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 .............................................  

15 

6. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu thân 1968, đánh thắng 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965-1968) ....................  
22 

7. Tổng tiến công Xuân 1968: Xé toang bức “bình phong” Đường 9 - 

Khe Sanh ..........................................................................................  
26 

8. Tổng tiến công Xuân 1968: Đánh địch trên mọi vùng chiến lược. ...  30 

9. Tổng tiến công Xuân 1968: Kinh nghiệm và giá trị vận dụng trong 

hiện tại .............................................................................................  

32 

10. Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.........   35 

 PHẦN II: KÝ ỨC HÀO HÙNG  

11. 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bài 

học về thế trận lòng dân ...................................................................  

39 

12. 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Vành 

đai lửa - lộ Vòng Cung .....................................................................  

40 

13 Tướng Lê Đức Anh kể về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ...  44 

14. Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968: Bài học lịch sử quý báu ..............  49 

15. Hồi ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Huế 53 

16. Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968: Những ký ức không thể 

quên ................................................................................................. .. 

55 

17. Tổng tiến công Xuân 1968 - Ký ức về một thời hào hùng ................ ... 56 

18. Tổng tiến công Xuân 1968: Ký ức của những người anh hùng …….. 59 



19.  Tổng tiến công Xuân 1968: Chiến công của 11 cô gái sông Hương . .. 61 

20. Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 

1968 .................................................................................................  

63 

21. Tổng tiến công Xuân 1968: Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh 

toàn dân ...........................................................................................  
67 

 BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ ............................................................  72 

 BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU ...........................................................  73 

 



1 
 

 

1. Thanh Long. Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 / Thanh Long – 

Phương Nam // https://www.vnu.edu.vn . – 2018 . – Ngày 5 tháng 6 

 

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968  

 

  Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 nổ ra ở nhiều thành phố, thị 

xã, thị trấn miền trong. Ở Huế ta làm chủ thành phố 25 ngày, thành lập chính 

quyền cách mạng. Ở Sài Gòn – Gia Định, đặc công, biệt động tiến công đồng loạt 

các cơ quan đầu não của Mỹ - Ngụy như: Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc lập Bộ Tổng 

tham mưu, Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất… Các lực 

lượng vũ trang trên toàn miền đồng loạt tiến công nhiều sở chỉ huy quân đoàn, sư 

đoàn, tiểu khu, chi khu quân sự ngụy; 45 sân bay, nhiều tổng kho, bến tàu, căn cứ 

hải quân… Nhân dân nhiều vùng nông thôn và thành thị nổi dậy diệt ác, trừ gian 

giải tán dân vệ, phá vỡ hàng loạt “ấp chiến lược” giành quyền làm chủ. 

Chấp hành chủ trương Tổng tấn công và nổi dậy của Trung ương Đảng, ngày 

25/10/1967, Trung ương Cục miền Nam đã ra "Nghị quyết Quang Trung". Khu 

trọng điểm chiến lược lâm thời được thành lập gồm Sài Gòn - Gia Định, một phần 

đất của các tỉnh tiếp giáp với Sài Gòn và các vùng thuộc miền Đông Nam Bộ. 

Khu trọng điểm được chia thành 6 phân khu, mỗi phân khu có khu ủy và Ban 

chỉ huy quân sự, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khu gồm các đồng chí Nguyễn 

Văn Linh - Phó Bí thư Trung ương Cục; Võ Văn Kiệt, Trần Văn Trà - Ủy viên 

Trung ương Cục. Đảng ủy khu trọng điểm tổ chức ra 2 phân ban lãnh đạo 2 Bộ Tư 

lệnh Tiền phương: Bộ Tư lệnh Tiền phương Bắc và Tiền phương Nam. 

Ngày 19/12/1967, Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn thành lập Phòng theo 

dõi tình hình chiến trường miền Nam nhằm nghiên cứu góp ý kiến kịp thời các 

biện pháp công tác, đấu tranh chống mọi hoạt động tình báo gián điệp, phục vụ cho 

tổng công kích, tổng khởi nghĩa đang đến gần. 

Ban An ninh Trung ương Cục tăng cường đồng chí Ngô Quang Nghĩa, Đinh 

Văn Tùng, Tư Thông, Sáu Thành, Năm Trà xuống nhập với 6 mũi tiến công của 6 

phân khu do đồng chí Ngô Quang Nghĩa làm trưởng đoàn và Ban An ninh các địa 

phương đều có sự chuyển hướng về tổ chức, về chỉ đạo tăng cường cán bộ cho 

chiến trường chính và an ninh khu trọng điểm. 

Lực lượng an ninh khu trọng điểm được chia thành nhiều đội nhỏ, để đồng 

loạt tiêu diệt bọn đầu sỏ. Ban lãnh đạo an ninh và 2 đơn vị vũ trang có nhiệm vụ 

theo sát để bảo vệ 2 Bộ chỉ huy tiền phương Bắc và Nam. 

Ngày 15/12/1967, Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định thành lập An ninh vũ 

trang với các mũi tiến công đánh vào các mục tiêu trọng yếu của địch ở Tổng Nha 

Cảnh sát, Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn. 

Lực lượng trinh sát vũ trang cũng được tăng cường, biên chế thành hai đại đội 

làm nhiệm vụ diệt bọn đầu sỏ, cảnh sát, ác ôn... góp phần chiếm lĩnh các mục tiêu 

thuộc các cơ quan đàn áp, kìm kẹp của địch. 

https://www.vnu.edu.vn/
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Ban An ninh khu Sài Gòn - Gia Định rà soát lại các mạng lưới, cơ sở điệp 

báo, xây dựng được hàng trăm cơ sở mới, cơ sở tai mắt trong lòng địch, nên ta nắm 

tình hình địch rất sát với tình hình chiến trường. 

Đoàn Đặc công biệt động F-100 được phân thành 3 cụm: cụm phía Đông 

đánh vào dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Đài Phát thanh, Bộ Tư lệnh Hải quân 

ngụy; cụm phía Bắc đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu ngụy, 

Khám Chí Hòa; cụm phía Nam đánh vào Nha Cảnh sát ngụy, Bộ Tư lệnh Biệt khu 

Thủ Đô. 

Các đội biệt động thuộc các cụm nói 

trên đột nhập chiếm lĩnh mục tiêu, chờ các 

cánh quân của các phân khu tiến vào để triển 

khai làm chủ trên diện rộng. 

Ngay đêm mồng Một Tết (30/1/1968), 

các đội biệt động đã đột nhập khu vực nội 

thành. Từ các trạm bí mật, các chiến sĩ đã 

dùng xe du lịch tiếp cận các mục tiêu. 2h 

sáng 31/1/1968, nghe pháo lệnh, các đội biệt 

động đồng loạt tiến công vào Sứ quán Mỹ, 

dinh Độc Lập, Đài Phát thanh, Bộ Tổng tham 

mưu và Bộ Tư lệnh Hải quân... 

Đội biệt động 11 gồm 17 đồng chí do 

Ngô Thành Vân (Ba Đen) chỉ huy, tiếp cận 

Sứ quán Mỹ ở đường Thống Nhất (số 9 Lê 

Duẩn ngày nay). Anh em nổ súng diệt 2 tên 

lính Mỹ gác cổng, dùng thuốc nổ phá một 

mảng tường, tiến vào bên trong. Sau 20 phút, bọn Mỹ đến ứng cứu bị ta chặn lại ở 

ngoài cổng chính. 

Đến sáng, 1 trung đội lính Mỹ mới vào được bên trong, ta và địch quần nhau 

quyết liệt trong khuôn viên sứ quán. Ta đánh chiếm tầng 1, tiến lên tầng 2, tầng 3. 

Trước sức chiến đấu ngoan cường của các chiến sĩ, bọn Mỹ phải dùng trực thăng 

đổ quân từ trên nóc nhà tiếp viện. 

Lực lượng tấn công Đài Phát thanh Sài Gòn gồm 12 chiến sĩ Đội biệt động số 

4, do đồng chí Nguyễn Văn Tăng, cụm trưởng cụm 3-4-5 phụ trách chung, đồng 

chí Năm Lộc chỉ huy. Các chiến sĩ ta đã tấn công làm ngưng trệ phát thanh từ 2h 

đến 5h sáng. 

Đội biệt động số 5 gồm 15 chiến sĩ do đồng chí Ngô Hoài Thanh chỉ huy tiến 

vào dinh Độc Lập, tấn công vào cổng dinh phía đường Nguyễn Du, diệt bọn lính 

gác. 

Ở các mục tiêu khác, các đội biệt động đều tiến chiếm và giữ được đến sáng, 

nhưng các tiểu đoàn mũi nhọn của các phân khu không tiếp ứng được kịp thời. 

Nhiều chiến sĩ biệt động đã anh dũng chiến đấu đến giờ phút chót, nêu cao khí 

phách anh hùng của biệt động Sài Gòn trong giờ phút lịch sử của Tết Mậu Thân 

1968. 
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Trên các mũi tiến công khác của ta, cuộc chiến đấu đã diễn ra phức tạp ngay 

từ đầu. Ở Bộ Tổng tham mưu ngụy, quân ta đánh vào cổng số 4, chiếm Trường 

Sinh ngữ quân đội và kho đạn, chặn viện binh đến cứu nguy cho căn cứ Gò Vấp; ở 

sân bay Tân Sơn Nhất, ta bắn phá sân bay và đánh vào phía Tây; trong tác chiến 

hợp đồng các mũi tiến quân khác nổ súng tấn công trại Cổ Loa, căn cứ Phù Đổng, 

tiến về Bình Hòa, áp sát Tòa hành chánh và Bộ chỉ huy Tiểu khu Gia Định. 

Một cánh đánh đến Hàng Xanh, Cầu Sơn, làm chủ cù lao Bình Quới Tây và 

quần nhau với địch suốt 3 ngày tại đây. Một số đơn vị tiến sâu vào đường Sư Vạn 

Hạnh, Bệnh viện Nhi đồng, Vườn Lài, chợ Thiếc, cư xá Hỏa Xa... 

Từ phía Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh tiền phương II vào đến chợ 

Thiếc (Q11), nhưng bị địch phát hiện. Lực lượng an ninh vũ trang phải chia lực 

lượng, 12 chiến sĩ chốt chặn tại chợ Thiếc để bảo vệ Bộ Tư lệnh rút ra khỏi khu 

vực nguy hiểm. Suốt 5 ngày chiến đấu liên tục, ta diệt tại chỗ 50 tên địch, bắn cháy 

10 xe trong đó có 5 xe bọc thép, bẻ gãy các cuộc tiến công của địch. Do địch chi 

viện mạnh, ta hy sinh 10 người, còn 2 người phải lui về phòng ngự ở nghĩa địa Phú 

Thọ Hòa. Địch tiếp tục phản kích, ta diệt thêm 70 tên địch, bắn cháy 7 xe cơ giới. 

Hai đội an ninh vũ trang, đội 1 có 15 đồng chí và một số bộ phận của Bộ Tư 

lệnh Tiền phương II, ngày 4/2/1968 vào đến đường Hậu Giang thì gặp địch, chiến 

đấu quyết liệt diệt 37 tên cảnh sát, trong đó có tên Phó Ty cảnh sát quận 6, sau đó 

chuyển về Phú Hữu chống càn diệt 37 tên, làm bị thương nhiều tên khác. 

Ngày 5/2/1968, đơn vị I - an ninh vũ trang khu trọng điểm theo sát Bộ Tư 

lệnh Tiền phương I, luồn qua nhiều đồn bốt địch, phối hợp với các lực lượng khác 

diệt 25 tên cảnh sát mật vụ ác ôn, sau đó phối hợp với Tiểu đoàn 10 chống càn quét 

diệt 1 đại đội địch, bắn cháy 8 xe M113, bắn rơi 2 trực thăng. 

Ngày 28/2/1968, trên đường rút về căn cứ Mỹ Hạnh Đức Hòa, Long An gặp 

địch diệt 10 tên. Đội An ninh vũ trang huyện Bình Chánh Phân khu II, phối hợp 

với bộ đội địa phương bắn B40 và gài lựu đạn vào xe địch diệt 13 tên ngụy và một 

số tên Mỹ... 

Từ ngày 10/2/1968, các đơn vị vũ trang của ta lần lượt rút về căn cứ xuất 

phát; lực lượng vũ trang tại chỗ của các ngành vẫn bám trụ lại đánh địch ở các 

vùng Phú Lâm, Phú Thọ, Minh Phụng, Minh Mạng, Vườn Lài... 

Trên toàn chiến trường miền Nam, trong các đợt tổng công kích, tổng khởi 

nghĩa, ta đã đồng loạt tiến công vào hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn và căn 

cứ quan trọng của địch. Đặc biệt là làm chủ thành phố Huế suốt 25 ngày đêm, gây 

cho địch nhiều thiệt hại nặng nề. 

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

mùa xuân 1968, ngày 31/3/1968, Johnson 

tuyên bố 3 điểm: Một là, Mỹ đơn phương 

ngừng ném bom đánh phá miền Bắc từ vĩ 

tuyến 20 trở ra. Hai là, Mỹ nhận đàm phán 

với Việt Nam. Ba là, Johnson không ra 

tranh cử Tổng thống một nhiệm kỳ nữa. 

Đây chính là sự thừa nhận đau lòng 

của Tổng thống Mỹ về sự phá sản của chiến 
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tranh cục bộ của Mỹ và báo hiệu cho sự thất bại không thể tránh khỏi của chúng. 

 Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại khu trọng điểm Sài 

Gòn - Gia Định, đặc biệt là trận đánh thẳng vào Sứ quán Mỹ đã làm rung động xã 

hội Mỹ, nhân dân Mỹ bàng hoàng, khuynh hướng muốn chấm dứt chiến tranh trở 

thành áp đảo; đã làm phá sản hoàn toàn chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, đánh 

bại ý chí xâm lược của chúng, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, phải ngồi 

vào bàn đàm phán với ta ở Paris (Pháp) và sau đó phải rút quân Mỹ về nước. 

Đây là một trong những sự kiện sáng chói, đã đưa cách mạng Việt Nam lên 

một tầm cao mới, tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đấu tranh dẫn 

tới trận quyết chiến chiến lược cuối cùng ngày 30/4/1975 toàn thắng. 

 

 Thanh Long – Phương Nam 

 

2. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bước ngoặt của chiến 

tranh Việt Nam / http:www//baohagiang.vn . – 2018 . – Ngày 22 tháng 01 

 

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968: BƯỚC 

NGOẶT CỦA CHIẾN TRANH VIỆT NAM 
 

Mặt trận Sài Gòn - Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh) có vai trò rất quan 

trọng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại địa bàn 

chiến lược này, các lực lượng của ta đã đánh thẳng vào "trung ương thần kinh 

địch", qua đó phơi bày sự thất bại về quân sự và sự yếu kém trong tiến hành chiến 

tranh của Mỹ - ngụy, góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh. 
Khí thế tiến công của tuổi trẻ 

Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

(Ảnh tư liệu) 

Những cú đánh "vỗ mặt" 

Đêm 30 rạng ngày 31-1-

1968 (tức đêm mùng Một 

rạng mùng Hai Tết Mậu 

Thân), quân và dân ta đồng 

loạt nổ súng tiến công trên 

toàn chiến trường miền Nam, 

gồm 4 thành phố lớn, trọng 

tâm là Sài Gòn - Gia Định. Ở 

Sài Gòn - Gia Định, lực lượng 

của ta chia thành 6 phân khu, 

bố trí thành 5 mũi tiến vào nội đô. Đặc biệt, phân khu 6 (các quận) có 11 đội đặc 

công, biệt động, tổ chức thành 3 cụm (Đông, Nam, Bắc). Các phân khu khác có từ 

4 đến 6 tiểu đoàn bộ binh, tổ chức thành những đơn vị mũi nhọn hướng vào nội đô 

để phối hợp và tiếp ứng cho các đội đặc công, biệt động. Nhiều cán bộ, đảng viên 

được bí mật tăng cường vào Sài Gòn nhằm điều tra, nghiên cứu mục tiêu, gây dựng 

cơ sở, cất giấu vũ khí... Gần 400 cơ sở cách mạng, kho vũ khí bí mật được hình 

http://baohagiang.vn/
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thành ngay trong nội đô Sài Gòn. Tại mặt trận này, các mục tiêu trọng yếu được 

xác định là: Bộ Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn, Dinh Độc Lập, Đài Phát thanh, 

Tòa Đại sứ Mỹ, Tổng nha Cảnh sát...  

Tại Dinh Độc Lập, Đội 5 biệt động gồm 17 cán bộ, chiến sĩ đã triển khai đội 

hình chiến đấu trên đường Nguyễn Du. Trước khi rút vào nhà số 56, Thủ Khoa 

Huân và tổ chức cố thủ trên tầng 3, ta đã tiêu diệt nhiều tên địch bên trong Dinh 

Độc Lập và bắn cháy 4 xe chở lực lượng tiếp viện của địch. Tại Bộ Tổng Tham 

mưu, Cụm biệt động 679 gồm 27 cán bộ, chiến sĩ tấn công vào cổng số 4 (ngã ba 

Trương Quốc Dung - Võ Tánh, nay là đường Hoàng Văn Thụ). Địch chống trả 

quyết liệt ngay từ đầu nên các mũi xung kích không vào được bên trong căn cứ, 

phải trụ lại dọc các ngôi nhà kế cận, lợi dụng địa hình chiến đấu. Ta tiêu diệt và 

làm bị thương gần 100 tên, bắn cháy 2 xe GMC và phá hủy 1 súng đại liên. Phối 

hợp với cụm biệt động, Tiểu đoàn 2 Gò Môn nổ súng tấn công cổng số 5 Bộ Tổng 

Tham mưu, chiếm được Trường Sinh ngữ, phòng hành chính, dãy nhà sĩ quan và 

hội trường. 

Tại Tòa Đại sứ quán Mỹ, các chiến sĩ Đội 11 dùng tiểu liên diệt lính gác cổng 

chính ở đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn). Sau đó, dùng bộc phá đánh lô 

cốt góc đường Mạc Đĩnh Chi - Thống Nhất và đột nhập khuôn viên Đại sứ quán 

Mỹ. Một tổ án ngữ khống chế cổng chính, để tổ xung kích đánh vào Tòa Đại sứ, 

chiếm tầng trệt, bắt tù binh Mỹ. Bị tấn công bất ngờ, địch rối loạn, chống trả yếu 

ớt. Tình thế thuận lợi, tổ của đồng chí Ngô Thanh Vân (Ba Đen) chiếm được từ 

tầng 1 tới tầng 3, bắt một số tù binh, giữ trận địa được 6 giờ trước khi bị địch phản 

kích tái chiếm. Tại Đài Phát thanh Sài Gòn, Đội 4 biệt động tiếp cận trước cổng 

đài, nhanh chóng chiếm được khu vực đài phát sóng ở tầng 1. Trước sự phản kích 

quyết liệt của địch, các chiến sĩ biệt động kiên quyết giữ vững trận địa. 

Ở hướng Tây Bắc, Tiểu đoàn 1 Quyết Thắng phối hợp với các đơn vị đánh 

chiếm căn cứ Cổ Loa, Phù Đổng, giữ trận địa được 2 ngày, sau đó chuyển về khu 

ngã năm Bình Hòa và ngã ba Cây Thị, sát Tòa Thị chính và Bộ Chỉ huy tiểu khu 

Gia Định, phát động quần chúng nổi dậy và trụ lại chiến đấu nhiều ngày. Lực 

lượng vũ trang Tân Bình đánh địch ở Cầu Ván, Cầu Sắt... Lực lượng vũ trang Bình 

Chánh giải phóng đồn Hưng Long. Ở hướng Tây, Tiểu đoàn 6 Bình Tân thọc sâu 

theo trục lộ Trần Quốc Toản (nay là đường 3/2), đánh địch ở quận 5, quận 10, quận 

11, khu vực Sư Vạn Hạnh, Vườn Lài, cư xá Hỏa Xa... Ở hướng Bắc, Tiểu đoàn 4 

Thủ Đức phối hợp với các đơn vị chiếm được cù lao Bình Quới Tây, trụ lại đánh 

phản kích nhiều ngày. Ở phía Đông Nam, hỗ trợ cho lực lượng địa phương, Đoàn 

10 đặc công Rừng Sác đánh chiếm đồn Phú Hữu, Lý Nhơn, đồn Đông Hòa, Long 

Thạnh và 6 ấp chiến lược khác... Chỉ trong 24 giờ, toàn bộ hậu phương an toàn 

nhất của địch rung chuyển. 

 Tư lệnh Quân khu 7, Sài Gòn - Gia Định là nơi tập trung sinh lực mạnh và 

khá nhạy cảm trong bộ máy chiến tranh của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền 

Nam. Vì vậy, đánh trực diện vào mặt trận này, ta đã thực hiện một đòn đánh hiểm, 

đau và đánh vào yết hầu, vào "trung ương thần kinh địch". Trước đòn đánh này, 

mọi yếu kém trong tiến hành chiến tranh của Mỹ đều phơi bày; qua đó phía ta có 

thêm nhiều kinh nghiệm quý để tổ chức các chiến dịch sau này. 
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Thế trận lòng dân 

Có được thắng lợi tại Sài Gòn - Gia Định là do "thế trận lòng dân" được triển 

khai rộng khắp, vừa có diện rộng vừa có chiều sâu. Thành phố đã xây dựng được 

19 "lõm chính trị", "lõm căn cứ" gồm 325 gia đình công nhân lao động. Lực lượng 

phụ nữ Sài Gòn - Gia Định tham gia nhiều trong các đội biệt động, lực lượng vũ 

trang địa phương, giao liên, dân công và cứu thương; đóng vai trò quan trọng trong 

xây dựng cơ sở chính trị trong lòng thành phố. Lực lượng Thành đoàn hoạt động 

mạnh ở nhiều cơ sở trong thành phố. Nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh đã cầm 

vũ khí sát cánh chiến đấu cùng các chiến sĩ Quân giải phóng. Tổng hội Sinh viên 

cũng được thành lập, quy tụ hơn 500 người cứu trợ đồng bào. Các tầng lớp khác 

như giáo chức, văn nghệ sĩ, nông dân cũng tham gia tích cực hỗ trợ lực lượng vũ 

trang. 

Có thể thấy, nhân dân Sài Gòn - Gia Định đã tạo ra một thế trận tiến công 

thường xuyên và hiểm hóc trên cả chính diện và sau lưng địch, thực hiện bám trụ 

tại chỗ, "một tấc không đi, một ly không rời", đánh địch khắp nơi, vây hãm chúng 

vào thế bị động, lúng túng, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tấn công địch. 

Sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần rộng khắp của nhân dân thực sự là chỗ 

dựa vững chắc để các đơn vị chủ lực của ta đánh những đòn quyết định. Nhiều đơn 

vị chủ lực bí mật đứng vững được ngay tại cửa ngõ Sài Gòn là bởi có chỗ dựa chắc 

chắn, đó là dựa vào dân, vào các tổ chức Đảng và cơ sở cách mạng ở địa phương. 

Đây chính là nhân tố đặc biệt quan trọng bảo đảm cho các đơn vị chủ lực hoàn 

thành nhiệm vụ tấn công địch. Không có nhân dân thì ta không thể nắm tình hình, 

bộ đội khó có thể vượt qua các tuyến ngăn chặn dày đặc của địch để vào, ém quân 

bí mật trong lòng thành phố - nơi gần sát các cơ quan đầu não của địch. 

 

3. Đinh Quang Hải. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 

trong tiến trình lịch sử Việt Nam / Đinh Quang Hải // http://www.qdnd.vn . – 2018 

. – Ngày 27 tháng 02 

 

CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968 

TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 

Cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, hưởng 

ứng lời hiệu triệu của Bộ Thống soái tối cao, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí 

Minh kính yêu, toàn quân và toàn dân ta ở miền Nam đã mở cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy đồng loạt đánh vào hầu hết các thành phố, đặc biệt là Sài Gòn, 

Huế, Đà Nẵng, các thị xã, thị trấn, chi khu, quận lỵ, sân bay và căn cứ hậu cần 

của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn trên toàn chiến trường miền Nam. 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã gây ra cho đế quốc 

Mỹ một đòn "choáng váng đột ngột", làm đảo lộn thế bố trí, phá vỡ kế hoạch tác 

chiến dự định của chúng; làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường 

miền Nam Việt Nam mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn 

nước Mỹ. Với ý nghĩa to lớn đó, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 

http://www.qdnd.vn/
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1968 là một sự kiện lịch sử quan trọng và để lại dấu ấn sâu đậm trong tiến trình 

lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2-9-1945) cho đến trước 

sự kiện Tết Mậu Thân 1968, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược với tinh thần anh dũng, kiên cường, 

lập nhiều chiến công xuất sắc, từng bước đánh bại mọi âm mưu xâm lược của kẻ 

thù. Đặc biệt, trong 10 năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1964), bằng đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo, nhân dân Việt Nam từng 

bước đẩy đế quốc Mỹ vào thế bị động, không còn giữ được ưu thế trên chiến 

trường miền Nam. 

Đầu năm 1965, chiến lược "chiến tranh đặc biệt" bị phá sản, đế quốc Mỹ 

chuyển sang chiến lược "chiến tranh cục bộ", ồ ạt đưa quân Mỹ vào tham chiến ở 

quy mô lớn ở miền Nam, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh phá hoại bằng không 

quân và hải quân đối với miền Bắc. Tham vọng của đế quốc Mỹ trong chiến lược 

"chiến tranh cục bộ" là đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng từ 25 đến 30 

tháng, với kế hoạch ba giai đoạn, hai cuộc phản công chiến lược, mà giai đoạn ba 

dự tính là hoàn thành việc tiêu diệt khối chủ lực của ta, tiếp tục bình định miền 

Nam, rút quân Mỹ và quân đồng minh của Mỹ về nước vào cuối năm 1967. Đứng 

trước tình thế đó, Đảng ta khẳng định: "Với việc thay đổi chiến lược chiến tranh 

như trên của đế quốc Mỹ, cách mạng và cuộc kháng chiến của nhân dân ta đứng 

trước một tình thế hiểm nghèo. Đảng ta, nhân dân ta sẽ đối phó với thách thức ấy 

như thế nào? Trên chiến trường, cách đánh với quân Mỹ sẽ ra sao? Có tiếp tục đấu 

tranh chính trị được nữa hay không? Vận mệnh của dân tộc, chiều hướng phát triển 

của sự nghiệp cách mạng nước ta và trên một mức độ nào đó của cả phong trào 

cách mạng thế giới, phụ thuộc vào câu trả lời về cách thức chúng ta xử trí tình 

huống chiến lược hệ trọng này". 

Trước sự thay đổi nhanh chóng của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm 

lược, Đảng Lao động Việt Nam đã đánh giá tình hình chiến lược mới một cách 

bình tĩnh và sáng suốt, tạo nên sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn 

dân, cả nước một lòng thực hiện Lời kêu gọi vang dậy núi sông của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh kính yêu: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu 

hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song 

nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày 

thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". 

Theo đó, với khí thế quyết chiến, quyết thắng, quân dân ta đã đánh bại hai cuộc 

phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 của địch ở miền Nam, 

đánh bại một bước chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc, tạo đà 

cho cách mạng Việt Nam tiến lên. 

Tháng 4-1967, đồng chí Nguyễn Chí Thanh ra miền Bắc báo cáo về tình hình 

miền Nam và đề xuất phải tổ chức những cuộc tiến công đánh thẳng vào hang ổ 

của địch trong các thành phố, thị xã để tạo chuyển biến lớn. Đồng chí Lê Duẩn tán 

thành ý kiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Đây cũng là vấn đề mà đồng chí Lê 

Duẩn đang trăn trở, ý đồ chiến lược theo đó ngày càng sáng tỏ thêm. 
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Xuất phát từ những suy nghĩ trên, khi trao đổi với đồng chí Văn Tiến Dũng về 

kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu, đồng chí Lê Duẩn nảy ra ý định phải 

có cách đánh mới, phải khởi nghĩa và tiến công địch ở đô thị, nhất là Sài Gòn, Huế, 

Đà Nẵng. Tuy nhiên, cách đánh mới như thế nào thì chưa hình dung được cụ thể. 

Song theo các đồng chí thì phải khởi nghĩa và đánh vào đầu não địch ở các trung 

tâm thành phố - nơi địch cho là an toàn và ổn định nhất. Có làm được như vậy mới 

đánh bại địch về chiến lược. Vì đánh được vào các thành phố, nhất là Sài Gòn, mới 

làm "thôi động" hậu phương địch, làm rung động nước Mỹ, tạo nên làn sóng đấu 

tranh chính trị của nhân dân các đô thị miền Nam, nhân dân Mỹ, đồng thời cũng để 

tỏ rõ thế và lực của ta mạnh chứ không tàn lụi như đế quốc Mỹ và chính quyền Sài 

Gòn tuyên truyền. 

Tháng 5-1967, ngay sau khi cuộc phản công chiến lược lần thứ hai của quân 

Mỹ kết thúc, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã đánh giá tình hình, xem xét dự thảo Kế hoạch chiến lược Đông - 

Xuân 1967 - 1968. Tiếp đó, tháng 6-1967, Hội nghị Bộ Chính trị được triệu tập và 

bàn bạc rất kỹ dự thảo kế hoạch chiến lược này. Hội nghị nhận định, thắng lợi của 

quân và dân ta giành được trên cả hai miền Nam, Bắc là to lớn, toàn diện. Thắng 

lợi đó đã làm thất bại một bước rất cơ bản chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế 

quốc Mỹ, đẩy chúng vào thế lúng túng, bị động về chiến lược. 

Hội nghị còn nhận định, về phía ta, cả thế và lực đang có những tiến bộ, cho 

phép ta "trên cơ sở phương châm đánh lâu dài, đẩy mạnh nỗ lực chủ quan đến mức 

cao nhất để giành thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối ngắn". Nhưng 

tương đối ngắn là bao lâu? Tuy bàn bạc rất tỉ mỉ về tương quan lực lượng lúc đó 

nhưng Hội nghị cũng chỉ có thể dự kiến sẽ giành thắng lợi quyết định trong năm 

1968 theo phương hướng đánh lớn. Muốn vậy, nhiệm vụ quân sự của ta là phải tiêu 

diệt một bộ phận sinh lực quân Mỹ, làm mất khả năng tiến công của chúng, đồng 

thời phải tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân đội Sài Gòn, khiến cho chúng 

không còn là lực lượng chiến lược trong tiến công và phòng ngự mà Mỹ dựa vào 

đó để tiến hành chiến tranh. 

Từ ngày 20 đến ngày 24-10-1967, Bộ Chính trị họp bàn cụ thể hơn về chủ 

trương và kế hoạch chiến lược năm 1968 - kế hoạch tiến công táo bạo "Tết Mậu 

Thân” lịch sử. Tại Hội nghị này, thay mặt Quân ủy Trung ương, đồng chí Văn Tiến 

Dũng trình bày dự thảo Kế hoạch chiến lược Đông - Xuân - Hè 1967-1968 làm cơ 

sở cho Bộ Chính trị bàn bạc và thảo luận. Bên cạnh đó, Hội nghị còn dành thời 

gian nghe báo cáo về tình hình địch của Cục 2, về tình hình ta của Cục Tác chiến - 

Bộ Tổng Tham mưu, về các kế hoạch tác chiến của Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng 

Trị, Thừa Thiên - Huế, Khu 5, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên cơ sở đường lối độc 

lập, tự chủ và thảo luận kỹ các báo cáo, đặc biệt là Kế hoạch Đông - Xuân - Hè 

1967-1968 do Quân ủy Trung ương dự thảo, Bộ Chính trị chủ trương tạo một bất 

ngờ lớn về chiến lược đánh địch. Để tạo được bất ngờ về chiến lược, Bộ Chính trị 

quyết định thời gian bắt đầu mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vào dịp Tết Mậu 

Thân. Tiếp đó, tháng 11-1967, Bộ Chính trị họp tiếp để bàn cụ thể về Kế hoạch 

tổng khởi nghĩa ở các đô thị miền Nam. 
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Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, các chiến trường, các địa phương 

nhanh chóng bắt tay chuẩn bị trực tiếp cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân, cụ thể: xây dựng và hoàn chỉnh phương án, kế hoạch công kích; khởi 

nghĩa; tổ chức, điều động, bố trí lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị; phân 

chia chiến trường; tổ chức hệ thống bảo đảm hậu cần; triển khai mạng lưới giao 

liên từ căn cứ xuống vùng ven, vào nội thành; chuẩn bị khu vực, địa điểm cất giấu 

lực lượng và địa bàn xuất phát tiến công; điều tra các mục tiêu và nắm tình hình 

cũng như quy luật hoạt động của địch ở nội đô. Đồng thời, huy động lực lượng bí 

mật bằng nhiều đường, nhiều loại phương tiện vận chuyển vũ khí vào nội thành cất 

giấu... Để khắc phục mọi khó khăn, các địa phương, các chiến trường đã phân cấp, 

phân hướng, trên dưới đồng thời chuẩn bị. Trong điều kiện thời gian gấp, chiến 

trường chia cắt, hơn một triệu quân Mỹ, quân đội Sài Gòn, quân một số nước đồng 

minh của đế quốc Mỹ với bộ máy kìm kẹp cùng mạng lưới tình báo, gián điệp, chỉ 

điểm giăng rộng và trà trộn khắp mọi nơi nhưng quá trình chuẩn bị của ta vẫn giữ 

bí mật tuyệt đối và cơ bản hoàn tất trước khi ngày giờ nổ súng bắt đầu. 

Cùng với quá trình chuẩn bị, các chiến trường mở đợt hoạt động Thu - Đông 

1967. Đợt hoạt động này nằm trong khuôn khổ giai đoạn 1 của kế hoạch tác chiến 

chiến lược. Mục đích của đợt hoạt động là trực tiếp tạo thế, tạo lực cho Tết Mậu 

Thân, buộc địch phải phân tán binh lực, nghi binh làm lạc hướng chú ý của chúng, 

tạo thêm điều kiện cho quá trình chuẩn bị của ta. Vì thế, ở vùng ven đô thị và vùng 

nông thôn đồng bằng, lực lượng vũ trang ta được lệnh duy trì các hoạt động. Trong 

khi đó, chủ lực Quân giải phóng liên tiếp mở các chiến dịch có quy mô tương đối 

lớn ở khu vực rừng núi nhằm đánh bồi vào quân Mỹ, phá kế hoạch chuẩn bị phản 

công lần thứ ba của chúng và lôi kéo, ghìm chân một bộ phận quan trọng chủ lực 

Mỹ tại vòng ngoài. 

Cùng với hoạt động trên chiến trường miền Nam trong Thu - Đông 1967, cơ 

quan chỉ đạo chiến lược đã đề ra các biện pháp nghi binh nhằm đánh lạc hướng sự 

chú ý của bộ chỉ huy đối phương. 

Toàn bộ những hoạt động trên đây của ta không lọt qua sự chú ý của giới lãnh 

đạo nước Mỹ và Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn. Cuối năm 1967, chúng nhận 

định: Trong năm 1968, trọng tâm hoạt động của ta chỉ là chống phá bình định, mở 

một số trận đánh dọc miền biên giới, tiến công các mục tiêu ở hai tỉnh Quảng Trị - 

Thừa Thiên, tìm cách bảo tồn lực lượng, cố gắng duy trì mức độ giao tranh như 

năm 1967. 

Từ nhận định này, chúng chủ trương tiếp tục mở cuộc phản công chiến lược 

lần thứ ba, mùa khô 1967-1978 mà hướng chủ yếu vẫn là miền Đông Nam Bộ và 

hướng quan trọng là Trị - Thiên nhằm duy trì thế giằng co, tránh mọi sự đảo lộn 

bất ngờ, chờ cho kỳ bầu cử tổng thống mới ở Mỹ kết thúc sẽ tính toán bước đi tiếp 

theo. 

Ngày 28-12-1967, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt, chính thức thông qua Kế 

hoạch chiến lược năm 1968 và chủ trương: "Chuyển cuộc chiến tranh cách mạng 

của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy 

giành thắng lợi quyết định". Bộ Chính trị quyết định: "Động viên những nỗ lực lớn 

nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh của 
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ta lên bước phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích - tổng khởi 

nghĩa để giành thắng lợi quyết định". 

Bộ Chính trị dự kiến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy có thể phát triển theo ba 

khả năng: 

Một là, ta giành được thắng lợi to lớn ở các chiến trường quan trọng, những 

cuộc công kích và khởi nghĩa thành công ở các đô thị lớn, ý chí xâm lược của địch 

bị đè bẹp, địch phải chịu thương lượng đi đến kết thúc chiến tranh theo mục tiêu, 

yêu cầu của ta. 

Hai là, tuy ta giành thắng lợi quan trọng nhiều nơi nhưng địch vẫn còn lực 

lượng dựa vào những căn cứ lớn và tăng thêm lực lượng từ ngoài vào phản công 

giành lại những vị trí quan trọng và các đô thị lớn - nhất là Sài Gòn để tiếp tục 

chiến đấu với ta. 

Ba là, Mỹ tăng cường nhiều lực lượng, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, sang 

Lào và Campuchia hòng xoay chuyển cục diện chiến tranh, gỡ thế đang thua của 

chúng. Bộ Chính trị cũng chỉ rõ: ta phải nỗ lực phi thường giành thắng lợi cao nhất 

theo khả năng một, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng chủ động đối phó với khả năng 

hai, khả năng ba, tuy ít. 

Tháng 1-1968, để giữ bí mật ý đồ chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương lên 

họp ở Kim Bôi, Hòa Bình để thông qua Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 12-1967. 

Hội nghị Trung ương phân tích sâu sắc, toàn diện các vấn đề Bộ Chính trị nêu ra, 

tính kỹ các phương án, cuối cùng Trung ương nhất trí với Bộ Chính trị và lấy đó 

làm Nghị quyết Trung ương lần thứ 14. Phát biểu trong Hội nghị, đồng chí Trường 

Chinh cho đây là một sáng tạo lớn của Đảng. 

Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Quân ủy Trung ương 

và Bộ Tổng Tư lệnh gấp rút hoàn chỉnh lần cuối phương án tổng công kích - tổng 

khởi nghĩa và xác định cụ thể: "Cùng với đòn tiến công của bộ đội chủ lực ở hướng 

phối hợp chiến lược đặc biệt quan trọng là Đường 9 - Khe Sanh, nhằm thu hút, 

giam chân lực lượng chiến lược của địch, một đòn tiến công chiến lược đánh vào 

thị xã, thành phố quy mô trên toàn miền Nam, kết hợp với nổi dậy của quần chúng 

nông thôn và đô thị, mở đầu cho tổng công kích - tổng khởi nghĩa, lấy chiến trường 

chính là Sài Gòn, Gia Định, Đà Nẵng, Huế; trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định, Huế 

- Đà Nẵng và các thành phố lớn". 

Thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng 

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 30 rạng 

ngày 31-1-1968, quân dân miền Nam từ Trị - Thiên đến Khu 5 và Nam Bộ đã tiến 

công và nổi dậy đồng loạt hướng trọng điểm nhằm vào các thành phố, thị xã, nhất 

là các hang ổ của địch ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, các căn cứ quân sự, sân bay, bến 

cảng, kho tàng lớn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên toàn miền, gây cho chúng 

tổn thất lớn và choáng váng nhiều ngày, đối phó bị động, lúng túng ở tất cả các 

vùng chiến lược, nhiều nơi ta đánh chiếm và làm chủ được nhiều ngày. 

Ở Huế, quân và dân ta hoàn toàn làm chủ thành phố, đánh lui hàng trăm đợt 

phản kích của địch. Ở Sài Gòn - Gia Định, sào huyệt đầu não của địch, quân và dân 

ta tập kích nhiều mục tiêu quan trọng như Tòa Đại sứ Mỹ, dinh "Gia Long", Bộ 

Tổng Tham mưu quân đội Sài Gòn... là những nơi đề xướng và điều hành mọi tội 
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ác chiến tranh chống nhân dân, chống cách mạng. Đánh phá làm tê liệt nhiều hệ 

thống giao thông đường bộ, đường thủy, làm ngưng trệ việc vận chuyển và thông 

tin liên lạc của địch trong nhiều ngày, nhiều giờ. Phối hợp chặt chẽ với tiến công, 

đội quân chính trị hùng hậu của nhân dân ở cả nông thôn và thành thị nổi dậy mạnh 

mẽ, lật đổ bộ máy chính quyền cơ sở, phá ách kìm kẹp của địch ở nhiều nơi, san 

bằng hàng loạt "ấp chiến lược", giành quyền làm chủ nhiều vùng rộng lớn, xây 

dựng và củng cố hậu phương trực tiếp, mở rộng địa bàn của ta. 

Thắng lợi lớn nhất và quan trọng nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân 1968 là ta đã làm đảo lộn chiến lược chiến tranh xâm lược Việt Nam 

của Mỹ - một siêu cường quân sự, kinh tế, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của 

chúng. Trong chiến tranh, thắng lợi ở quy mô chiến dịch là rất quan trọng, song chỉ 

khi làm đảo lộn kế hoạch chiến lược chiến tranh của đối phương mới tạo được 

chuyển biến lớn, thay đổi cục diện chiến trường. Đó là vấn đề có tính quy luật 

thuộc về nghệ thuật chỉ đạo và điều hành chiến tranh, có tác động lớn đến tiến trình 

và kết cục cuộc chiến tranh. Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 

1968, ta đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế 

quốc Mỹ, đánh bại cố gắng quân sự cao nhất của đế quốc Mỹ trong chiến tranh 

xâm lược Việt Nam. Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta là lần đầu tiên 

trong lịch sử Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, quân Mỹ bị đánh bại bởi một dân tộc nhỏ ở 

cách xa nước Mỹ. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta đồng 

thời đã tác động trực tiếp đến đời sống chính trị - tinh thần nước Mỹ, làm cho làn 

sóng đấu tranh phản đối chiến tranh xâm lược trong nhân dân Mỹ lên cao chưa 

từng thấy - một cuộc chiến tranh trong lòng nước Mỹ. Không còn sự lựa chọn nào 

khác, ngày 31-3-1968, Tổng thống Giônxơn buộc phải tuyên bố đơn phương 

ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội 

nghị Pari và không ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ hai. 

"Kết quả cuộc Tổng tiến công và nổi dậy chứng tỏ Đảng ta không máy móc, 

mà luôn luôn có những phát kiến chiến lược lớn, luôn luôn sáng tạo trong chủ 

trương cũng như trong chỉ đạo toàn dân, toàn quân hành động". Đánh giá về sự 

kiện Tết Mậu Thân 1968, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa III) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng sau ngày toàn 

thắng đã nêu rõ: ”... Thắng lợi rất oanh liệt của đòn tiến công và nổi dậy táo bạo, 

bất ngờ đó đã đảo lộn thế chiến lược của địch, làm phá sản chiến lược "chiến tranh 

cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống 

thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari". 

Như vậy, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã mang lại 

cho quân và dân ta một xung lực mới, một khả năng mới và củng cố niềm tin vững 

chắc vào thắng lợi cuối cùng ngay trong những ngày tháng cam go, ác liệt nhất. 

Nếu so với kháng chiến chống thực dân Pháp, chúng ta phải tập trung hầu như toàn 

bộ các đơn vị chủ lực tinh nhuệ của quân đội vào một trận quyết chiến chiến lược ở 

một địa bàn xa trung tâm đất nước tại Điện Biên Phủ, thì trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ta đã có đủ lực lượng cùng lúc đánh đồng loạt 

vào gần 40 thành phố, thị xã toàn miền Nam, trong đó tập trung vào các sào huyệt 
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quan trọng, hiểm yếu nhất của đế quốc Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa như 

Sài Gòn, Huế... Mặc dù còn có những khuyết điểm, hạn chế, song thắng lợi to lớn 

mà Tết Mậu Thân 1968 tạo ra là không thể phủ nhận được. Từ đó có thể khẳng 

định, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử 

tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Thời gian không ngừng trôi, những trang vàng lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ 

tiếp tục trải dài, nhưng sự kiện Tết Mậu Thân 1968 vẫn mãi là dấu ấn không thể 

phai mờ. Kỷ niệm 50 năm sự kiện Tết Mậu Thân là dịp để chúng ta cùng nhìn lại 

sự chủ động, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân ta 

kháng chiến; thấy được sự anh dũng, quả cảm của các lực lượng tham gia sự kiện 

này; đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại những điểm còn tồn tại, từ đó 

đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã 

hội như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định; đưa dân tộc Việt 

Nam vững bước tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong 

đợi lúc sinh thời. 

PGS, TS, Đinh Quang Hải  

 

4. Nguyễn Văn Bạo. Sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 / Nguyễn Văn Bạo // http://www.qdnd.vn . – 2018 . – 

Ngày 09 tháng 01 

 

SỰ CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG TRONG TỔNG  

TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968 

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chiến công 

rất oanh liệt và có vị trí to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đây là thắng lợi tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến, làm lung 

lay tận gốc ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải bước đầu xuống 

thang chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân Việt Nam thực hiện mục 

tiêu chiến lược “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

đánh dấu thành công nổi bật về chỉ đạo chiến lược, thể hiện sự sáng tạo, độc đáo 

của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và đây là bước 

phát triển mới trong học thuyết và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

1. Điểm nổi bật và trước hết trong chỉ đạo chiến lược của Đảng là xác 

định phương pháp tiến công táo bạo với cách đánh hoàn toàn mới. 
Tháng 1-1968, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 14. 

Sau khi phân tích, đánh giá âm mưu cơ bản và thất bại của địch trong thời gian 

qua, khả năng của chúng sắp tới; đánh giá những mặt mạnh và những mặt yếu của 

ta, Trung ương kết luận: “Những điểm cơ bản của tình hình vẫn là ta đang ở thế 

thắng, thế chủ động và thuận lợi, địch đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn. 

http://www.qdnd.vn/
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Tình hình ấy cho phép ta chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở 

miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi 

quyết định”. 

Từ kết luận trên, Trung ương Đảng xác định: “Nhiệm vụ trọng đại và cấp 

bách của ta trong thời kỳ mới là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên bước 

phát triển cao nhất, dùng phương pháp tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành 

thắng lợi quyết định”. 

Theo phương hướng, nhiệm vụ đó, Đảng đã lựa chọn và quyết định thực hiện 

phương pháp tiến công đồng loạt dưới nhiều hình thức (quân sự, chính trị, binh 

vận) bằng nhiều lực lượng (chủ lực, đặc công, biệt động, lực lượng tại chỗ...) tiến 

công vào hầu khắp các đô thị, nơi cơ quan đầu não, nơi chính quyền địch mạnh. 

Đây là hình thức tiến công chiến lược táo bạo và hoàn toàn mới với hiệu lực chiến 

đấu “cộng hưởng” lớn chưa từng có, làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.  

2. Lựa chọn thời cơ đúng để đạt hiệu quả cao, tạo ra bước ngoặt quyết 

định của chiến tranh. 
Chọn thời cơ là một vấn đề có tầm đặc biệt quan trọng để tiến hành chiến 

tranh thắng lợi. Nhận thức đúng vấn đề này, Đảng đã chọn thời cơ vào năm 1968 là 

năm bầu cử Tổng thống Mỹ, năm mà tình hình nước Mỹ rất nhạy cảm về chính trị. 

Vào thời điểm này, Mỹ đã trải qua ba năm đưa quân viễn chinh trực tiếp tham 

chiến ở Việt Nam. Chúng đã từng mở hai cuộc phản công chiến lược vào mùa khô 

1965-1966 và 1966-1967 nhưng không đạt được kết quả gì đáng kể, trái lại chúng 

còn bị quân, dân miền Nam đánh cho thiệt hại nặng nề và thất bại hoàn toàn trong 

mục tiêu chiến lược “bẻ gãy xương sống Việt Cộng”. Đồng thời, những bước leo 

thang đánh phá miền Bắc hòng ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam và uy hiếp 

tinh thần kháng chiến của nhân dân ta cũng không xoay chuyển được tình thế. 

Những cố gắng của Mỹ vào thời điểm này đã gần đến đỉnh cao. Tính đến tháng 12 

năm 1967, Mỹ đã huy động vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam nửa triệu quân với 

40% số sư đoàn bộ binh sẵn sàng chiến đấu của nước Mỹ, 30% lực lượng không 

quân chiến thuật, hơn 30% lực lượng hải quân. Lực lượng dự trữ dành cho một 

cuộc “chiến tranh cục bộ”, Mỹ đã dùng hết, thậm chí còn sử dụng cả một phần lực 

lượng dự trữ dành cho chiến lược toàn cầu, chi phí cho chiến tranh Việt Nam đến 

năm 1968 lên tới gần 70 tỷ USD (gấp 3 lần chiến tranh Triều Tiên). Gánh nặng 

chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và xã hội nước Mỹ, 

đến chiến lược toàn cầu và xây dựng quốc phòng của Mỹ. Đế quốc Mỹ đang trong 

tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Về phía ta, đây là lúc lực lượng quân sự, chính trị ở 

miền Nam đã lớn mạnh hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đó và đang nắm quyền chủ 

động trên chiến trường.  

Từ những phân tích đánh giá trên, Đảng khẳng định: “Chúng ta đang đứng 

trước những triển vọng và thời cơ chiến lược lớn”, tình hình đó cho phép chúng ta 

“có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng sang một thời kỳ mới-thời kỳ giành 

thắng lợi quyết định”. 

3. Lựa chọn đúng hướng tiến công chủ yếu 
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Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được Đảng lựa chọn 

nhằm vào đô thị, nơi tập trung các cơ quan đầu não Trung ương và địa phương của 

ngụy quyền Sài Gòn. Đó là những mục tiêu tập trung sinh lực cao cấp của cả Mỹ 

và ngụy quyền Sài Gòn, những mục tiêu nhạy cảm nhất trong bộ máy chiến tranh 

của chúng ở miền Nam. Cả Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn vẫn cho rằng lực lượng ta 

ít kinh nghiệm đánh thành phố và chưa có khả năng đánh vào các trung tâm đầu 

não của chúng. Hơn nữa, từ năm 1968, ta chủ động mở Mặt trận Đường số 9, coi 

đây là một hướng tiến công của quân chủ lực để tiêu hao, tiêu diệt địch, đồng thời 

kéo một lực lượng lớn quân Mỹ ra giam chân tại Khe Sanh. Vào đúng lúc tướng 

Oétmolen đang cố gắng điều động lực lượng lên “cố giữ bằng được cái chốt Khe 

Sanh” thì “Việt Cộng lại mở một loạt trận tiến công táo bạo và bất ngờ vào hầu hết 

các căn cứ Mỹ và ngụy ở Nam Việt Nam”. 

Có thể nói, chọn đánh vào đô thị làm hướng tiến công chủ yếu là ta đã chọn 

đánh vào nơi hiểm yếu nhất của kẻ thù. Đòn hiểm yếu đó đã phơi bày đầy đủ sự 

thất bại về quân sự và sự yếu kém của Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn. Đây là lần đầu 

tiên trong suốt gần 15 năm kháng chiến, chúng ta đã đưa được chiến tranh vào 

thành thị, thực hiện một đòn đánh hiểm, đánh đau, đánh vào “trung ương thần kinh 

địch”. 

4. Tổ chức, bố trí và điều động lực lượng thực hiện nghi binh lừa địch để 

tiến công. 
Để thực hiện tiêu diệt, tiêu hao, vừa nghi binh thu hút, giam chân một phần 

lực lượng quân cơ động Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chính Tổng tiến 

công và nổi dậy ở thành thị, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã chỉ đạo lực lượng 

vũ trang nổ súng đánh địch ở Khe Sanh. Chính hoạt động này đã thu hút được sự 

chú ý của địch ra vùng giới tuyến và giam chân một nửa lực lượng của Mỹ ở miền 

Nam gồm 17 trên tổng số 33 lữ đoàn, buộc chúng phải phân tán lực lượng trên 

nhiều khu vực chiến trường. Nhận xét về tài nghi binh của ta, Maicơn Máclia, tác 

giả cuốn sách “Việt Nam cuộc chiến tranh mười ngàn ngày” đã viết: Nhưng rồi các 

trận đánh trong Tết Mậu Thân làm người ta có cảm tưởng rằng Khe Sanh có vẻ 

như là cuộc bao vây bỏ đấy mà thôi. Nếu vậy thì Bắc Việt Nam là bậc thầy trong 

việc nghi binh. Sách “Việt Nam-Giờ quyết định” của Hãng thông tấn Pháp AFP 

tiết lộ: Những sai lầm nặng nhất của các tổ chức tình báo -không còn nghi ngờ chút 

nào-là không tin rằng Việt Cộng có thể huy động được số người đông đảo và ném 

ra những cuộc tiến công hết sức ác liệt với một sự hợp đồng chặt chẽ và một cường 

độ lớn như vậy. 

Từ những thành công về chỉ đạo chiến lược của Đảng trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho chúng ta bài học lớn để tiếp tục vận 

dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là nêu cao ý chí kiên 

cường, táo bạo, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao, kết hợp với trí tuệ sáng tạo 

tuyệt vời của con người Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống đói nghèo và lạc 

hậu. Đồng thời, luôn xuất phát từ thực tiễn, dựa vào dân, tin tưởng ở nhân dân, vận 

dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tranh thủ thời cơ, kịp thời đề ra những 
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bước đi, những quyết sách phù hợp với quy luật khách quan, thực hiện thắng lợi 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.  

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo  

 
5. Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 // https://www.baomoi.com . – 2018 . – Ngày 8 

tháng 02 

 

NÉT ĐẶC SẮC VỀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRONG 

CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968 

 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã kế thừa và phát huy lên 

một tầm cao mới truyền thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt 

Nam. 

 
Đánh vào Bộ Tổng tham mưu quân đội 

Sài gòn. 

Trong cuộc kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ xâm lược của quân và dân Việt 

Nam (1954-1975), Tổng tiến công và nổi 

dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã kế thừa và 

phát huy lên một tầm cao mới truyền 

thống đánh giặc và nghệ thuật quân sự 

của dân tộc Việt Nam. 

Có được thắng lợi trong Xuân Mậu 

Thân 1968 là do ta đã giải quyết thành 

công nhiều vẩn đề về chỉ đạo điều hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự. Trong 

đó, có một nội dung lớn về nghệ thuật tác chiến ở nhiều quy mô, cấp độ khác 

nhau... 

Để góp phần làm rõ những nét đặc sắc đó, bài viết đi sâu phân tích một số vấn 

đề nổi bật được đúc rút trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968, chủ yếu trong đợt 1 (tức là đợt Tết Mậu Thân), cụ thể như sau: 

Thứ nhất, nghệ thuật nắm chắt thời cơ chiến lược để chủ động tiến công 

địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh. 
Trong tác chiến, thời cơ là một trong các yếu tố cực kỳ quan trọng mà mỗi 

bên tham chiến cần tích cực tạo ra (tạo thời cơ) hoặc chủ động phát hiện, kịp thời 

chớp lấy (nắm thời cơ) để làm tăng sức mạnh gấp bội của thế, của lực nhằm giành 

ưu thế trong chiến tranh, chiến cục hay trong các chiến dịch, trận đánh... 

Ở vào hoàn cảnh của một nước nhỏ phải chống lại kẻ thù xâm lược lớn có ưu 

thế vượt trội hơn về nhiều mặt, Đảng ta luôn coi trọng vận dụng yếu tố thời cơ, tích 

cực tạo ra, nắm bắt thời cơ chiến lược, thúc đẩy và chớp lấy thời cơ có lợi để hạ 

quyết tâm chiến lược kịp thời, chủ động đánh địch, giành thắng lợi trong cuộc 

chiến... 

https://www.baomoi.com/
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Cụ thể, ngay từ cuối năm 1965, khi ta nhận thấy đế quốc Mỹ và chính quyền 

Sài Gòn chuyển chiến lược từ "chiến tranh đặc biệt" sang "chiến tranh cục bộ", 

trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (12-1965) 

đã chỉ ra phương hướng giành thắng lợi trong chiến tranh, đó là: 

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm đánh lâu dài, chúng ta "cần cố 

gắng đến cao độ, tập trung lực lượng của cả hai miền để tranh thủ thời cơ giành 

thắng lợi quyết định trong một thòi gian tương đối ngắn trên chiến trường miền 

Nam". 

Phương châm chiến lược đó đã quán xuyến trong từng chiến dịch, từng đợt 

hoạt động quân sự và chính trị từ sau năm 1965. 

Đồng thời, khi phân tích tình hình địch, Đảng ta cũng nhận thấy: Mặc dù quân 

số địch lên tới mức cao, nhưng tất cả ưu thế về binh lực,hỏa lực và sức cơ động của 

chúng bị hạn chế rất nhiều trước thế trận và cách đánh của ta. 

Những chỗ yếu của địch không được khắc phục mà ngày càng bị khoét sâu 

thêm, đặc biệt là chỗ yếu về chính trị. Vì thế, mặc dù địch vẫn còn rất chủ quan, 

nhưng nhìn chung, "xu thế của tình hình trong cả năm 1968 là địch sẽ ngày càng 

chuyển vào phòng ngự một cách bị động hơn trước", nhất là "so với mục tiêu chính 

trị và quân sự có hạn của chúng ở miền Nam thì những cố gắng chiến tranh của Mỹ 

(cùng với những thiệt hại nặng nề của chúng) ở Việt Nam đã lên tới đỉnh cao". 

Như vậy, địch vẫn đang ở thế thua, thế bị động và khó khăn... đây là một nhận 

định rất quan trọng, có ý nghĩa lớn để xác định thời điểm tiến hành đòn đánh quyết 

định trong việc hoạch định kế hoạch chiến lược "Tết Mậu Thân". 

Đồng thời, Đảng ta còn nhận thấy những khó khăn đó trong nội bộ nước Mỹ 

càng bị nhân lên khi mà chính quyền Giônxơn đang gặp phải những khó khăn to 

lớn về chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, ngoại giao do hậu quả bị sa lầy trong 

chiến tranh Việt Nam và năm vận động bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang xích lại 

gần... 

Mặt khác, về phía ta, mặc dù ta vẫn còn nhiều khó khăn, nhược điểm (cả về tổ 

chức lực lượng, về khả năng đánh tiêu diệt lớn, về đảm bảo hậu cần, về phong trào 

ở đô thị...) nhưng diễn biến cơ bản của tình hình vẫn cho thấy ta đang ở thế thắng, 

thế chủ động và thuận lợi. 

Từ những phân tích, đánh giá diễn biến và xu thế phát triển của tình hình như 

vậy, Đảng ta đã đi tới nhận định: "Chúng ta đang đứng trước những triển vọng và 

thời cơ chiến lược lớn.Đế quốc Mỹ đang ở trong tinh thế tiến thoái lưỡng nan về 

chiến lược”. 

Tình hình đó cho phép chúng ta có thể lợi dụng để buộc Chính phủ Mỹ phải 

quyết định chấm dứt chiến tranh ”có thể chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của 

nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành 

thắng lợi quyết định”.... 

Trên cơ sở đó, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta ở cả hai miền 

Nam, Bắc đánh thắng chiến lược "chiến tranh cục bộ", Đảng ta đã luôn luôn kiên 

định chủ trương "giành thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối ngắn 

trên chiến trường miền Nam"- chủ trương đó quán xuyến suốt gần ba năm (1965-
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1967) mà Hội nghị Trung ương 12 (12-1965) và Hội nghị Trung ương 13 (1-1967) 

đã dự kiến. 

Do đó, khi phát hiện thấy động thái mới của địch sau mùa khô 1966-1967, 

Đảng ta đã sớm dự kiến được xu thế phát triển của cuộc chiến tranh, kịp thời phát 

hiện được thời cơ để hạ quyết tâm chiến lược bằng việc mở cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. 

Rõ ràng, đây là một quyết định quan trọng sau ba năm tạo thời cơ, chờ đón 

thời cơ và chớp lấy thời cơ để "giành thắng lợi quyết định trong một thời gian 

tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam" của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. 

Thực tế cũng đã cho thấy đây là 

một chủ trương chiến lược đúng đắn 

và sáng tạo, là một sáng kiến lịch sử 

của Đảng ta trong sự nghiệp chống 

Mỹ, cứu nước. 

Thứ hai, nghệ thuật chọn 

hướng, mục tiêu và nghi binh lừa 

địch. 
Trong đợt Tết Mậu Thân 1968, 

hướng tiến công chiến lược chủ yếu 

của ta là các thành phố, trung tâm đầu 

não của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định, Huế, Đà 

Nẵng; 

hướng phối hợp chiến lược quan trọng là mở chiến dịch lớn ở Đường 9 - Khe 

Sanh nhằm tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực Mỹ, căng kéo và kìm chân địch 

trên mặt trận này để hỗ trợ cho hướng tiến công chiến lược chủ yếu, đồng thời nghi 

binh thu hút địch. 

Trong đó, hướng tiến công chủ yếu nhằm vào đô thị miền Nam, thực sự đã là 

một bất ngờ lớn, khiến cho địch trên chiến trường không kịp trở tay, khiến cho giới 

lãnh đạo Mỹ ở Oasinhtơn ngày đó đã phải "sững sờ, choáng váng". 

Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm ròng kháng chiến, chúng ta đã đưa 

được chiến tranh vào thành thị; hoạt động đó đã biến hậu phương và hậu cứ của 

địch thành chiến trường của ta. 

Đó là một thành công lớn của Đảng trong nghệ thuật chi đạo chiến tranh, 

nghệ thuật đánh hiểm, đánh đau, đánh vào "yết hầu", vào "trung ương thần kinh 

địch". 

Đòn tiến công của ta đã nhằm trúng yào các cơ quan đầu não trung ương và 

địa phương của chính quyền Sài Gòn (các căn cứ chỉ huy, sân bay, bến cảng, kho 

tàng, căn cứ truyền tin, đầu mối giao thông); đó là các mục tiêu "yết hầu", "huyết 

mạch", "tim óc" của địch; 

là những mục tiêu tập trung sinh lực cao cấp của địch, những mục tiêu nhạy 

cảm nhất trong bộ máy chiến tranh của chúng ở miền Nam; trong đó Tòa Đại sứ 

Mỹ - nơi biểu trưng cho quyền uy của Mỹ tại miền Nam Việt Nam - đã bị ta tiến 

công và bị chiếm giữ trong nhiều giờ. 

https://baomoi-photo-2-td.zadn.vn/w1000_r1m/18/02/08/127/24896386/2_35022.jpg
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Trận đánh vào sứ quán Mỹ vượt xa tầm vóc chiến thuật và ý nghĩa của một 

trận đánh cụ thể, khi toàn thế giới hướng về đó và phán xét hành động này như thể 

toàn bộ cuộc chiến tranh sẽ được quyết định bởi việc giành giật quyền kiểm soát 

"sứ quán" của cả hai bên. 

Đặc biệt, các hoạt động nghi binh chiến lược nhằm phân tán lực lượng chủ lực 

địch, làm lạc hướng sự đề phòng của chúng đã được các cơ quan chỉ đạo chiến 

lược và các cấp chỉ huy chiến trường của ta triển khai thực hiện: 

Từ những tháng cuối năm 1967, một số chiến dịch ở vùng ven biên giới, ở 

Tây Nguyên liên tiếp được mở, các hoạt động quân sự ở vùng ven đô thị và ở vùng 

nông thôn đồng bằng được duy trì... 

Các hoạt động đó khiến địch nhận định ta không còn khả năng mở các chiến 

dịch ở đồng bằng như trước. Trên mặt trận ngoại giao, tháng 12-1967, Chính phủ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố phóng thích 2 tù binh Mỹ và ngỏ ý sẽ đi vào 

đàm phán với Mỹ. 

Điều đáng lưu ý là trước đó, chưa bao giờ ta công khai tuyên bố sẽ làm gì nếu 

Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Tín hiệu ngoại giao này càng làm cho nội bộ 

chính quyền Mỹ bị phân hóa. Nhưng điều quan trọng hơn là giới lãnh đạo Mỹ càng 

thêm tin tưởng vào "sự suy yếu trên mặt trận quân sự của Việt Nam". 

Nhất là, bước sang tháng 1-1968, ta đã chủ động mở hai chiến dịch quân sự 

lớn (một ở Nậm Bạc và một ở Đường 9 - Khe Sanh). Ngay lập tức, Khe Sanh đã 

thu hút sự chú ý của Bộ Chí huy quân sự Mỹ tại Sài Gòn và giới lãnh đạo 

Oasinhtơn. 

Sau này, một tác giả Mỹ là Maicơn Madia, đã bình luận rằng: đạn pháo của 

chủ lực miền Bắc dội xuống Khe Sanh đã "rơi ngay vào thủ đô Oasinhtơn". Giới 

lãnh đạo Mỹ khi đó nhận định Khe Sanh là một "Điện Biên Phủ" trong ý đồ chiến 

lược của Bộ Thống soái Việt Nam. 

Vì vậy, Giônxơn đã lệnh cho Tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải cam kết 

giữ Khe Sanh bằng mọi giá... Chính sự phán đoán sai lầm này của Mỹ đã buộc Mỹ 

phải chịu hậu quả nặng nề trong dịp Tết Mậu Thân. 

Rõ ràng, nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự trong cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã thể hiện rất rõ trong nghệ thuật chọn hướng, chọn 

mục tiêu và nghi binh lừa địch. 

 

Khi nghiên cứu về lịch sử chiến 

tranh và nghệ thuật tác chiến, cho thấy: 

Thông thường, khi chiến tranh sắp đến 

hồi kết thúc, phía mạnh hơn và chiến 

thắng mới có thể mở những cuộc tiến 

công chiến lược lớn vào sào huyệt của 

đối phương. 

Thế nhưng, phương thức tác chiến 

(cách đánh) của ta trong Tết Mậu Thân 

quả thật là độc nhất vô nhị, nó vượt ra 

ngoài dự lường và mọi sự tính toán 
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trước đó của Nhà Trắng - Lầu Năm Góc, của Bộ Chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ 

(MACV) ở Sài Gòn; vì nó diễn ra trong bối cảnh địch leo thang đến đỉnh.cao; khi 

mà tướng Oétmolen đang chuẩn bị đợt phản công thứ ba sau những thất bại của 

quân đội Mỹ trong hai mùa khô (1965-1966 và 1966-1967); 

Lực lượng ta dùng là lực lượng tổng hợp (cả quân sự, chính trị), nhất là lần 

đầu tiên, ta đã tổ chức và phát động một cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến 

trường rộng lớn vào các sào huyệt của địch mà vẫn giữ được bất ngờ đến giờ nổ 

súng... 

Bởi vậy, không phải tới bây giờ mà ngay từ ngày đó, một số nhà nghiên cứu 

Mỹ đã cho rằng vũ khí mạnh nhất của ta trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân là sự 

bất ngờ. Họ đánh giá "Tết Mậu Thân" là cuộc tiến công "xuất thần"; nó đã "chộp 

đúng" Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam và giới lãnh đạo Oasinhtơn 

vào đúng lúc bất ngờ nhất, làm sửng sốt một nước Mỹ vốn đầy kiêu hãnh và tự tin 

ở tiềm lực quân sự và kinh tế to lớn của mình. 

Thành công trong Tết Mậu Thân của ta về giữ bí mật toàn bộ ý định, hoạt 

động cho đến khi nổ súng đã góp phần làm cho địch bị bất ngờ lớn và đương nhiên 

là một đảm bảo cho chiến thắng của ta cả về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. 

Một trong những bí mật quan trọng nhất làm cho sự kiện Tết Mậu Thân có 

tiếng vang trên toàn thế giới và kẻ địch hoàn toàn bị bất ngờ không thể nào phán 

đoán nổi, đó là cách đánh về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu; khi mà chỉ trong 

khoảng 24 tiếng đồng hồ, toàn bộ hậu phương an toàn nhất của địch đều bị tiến 

công, kể cả những nơi tối quan trọng như Bộ Tổng Tham mưu, Biệt khu Thủ đô, 

Dinh Tổng thống chính quyền Sài Gòn và Tòa Đại sứ Mỹ... 

Các lực lượng vũ trang của ta đã thực hiện đánh địch từ trong nội đô đánh ra, 

kết hợp với từ bên ngoài đánh vào, đồng loạt khắp các nơi, bằng nhiều kiểu đánh 

của từng người, từng đơn vị lớn, nhỏ khác nhau, có sự kết hợp giữa tiến công và 

nổi dậy bằng mọi cách của quần chúng cách mạng với lực lượng vũ trang khiến 

cho địch đã bị bất ngờ càng thêm bất ngờ và lúng túng; 

đồng thời làm cho cái thế của đôi bên trong chiến tranh bỗng chốc bị đảo 

ngược (hậu phương của địch thành tiền tuyến và tiền tuyến của địch hóa hậu 

phương). Các đơn vị thiện chiến được tung đi xa đến tận "xứ sở của địch" để "tìm 

và diệt", thình lình nhận được lệnh cấp tốc chạy về "xứ sở của mình" để cứu nguy 

cho các cơ quan đầu não, cố ngăn chặn và phản kích rồi từ đó cố "quét và giữ" cho 

đến khi rút lui khỏi cuộc chiến... Rõ ràng, đây là một cách đánh rất độc đáo của 

chiến tranh cách mạng kết hợp với khởi nghĩa vũ trang. 

Tuy nhiên, bí mật bất ngờ mà ta làm được trong Tết Mậu Thân 1968 không 

chỉ là ngày, giờ nổ súng tiến công và cách đánh tài tình của một cuộc chiến tranh 

nhân dân cách mạng phát triển đến cao độ, mà đó còn là cuộc tiến công với một 

quy mô lớn, diễn ra trên toàn bộ miền Nam, với mức độ hết sức mãnh liệt của các 

trận đánh; nhất là việc đó kéo dài hơn nửa năm trời mà quân địch không thể nào 

nghĩ được, không lường nổi ý chí, sự dẻo dai, sự dồi dào về phương tiện cũng như 

sức lực của đối phương mà trước đó chung đánh giá rất thấp. Bởi vậy, tài liệu mật 

của Lầu Năm Góc đã thú nhận "... 
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Cuộc tiến công (Tết Mậu Thân) đã làm cho Nhà Trắng và Hội đồng Tham 

mưu trưởng liên quân bị bất ngờ về sức mạnh, thời gian kéo dài và mức độ ác liệt 

của cuộc tiến công đã kéo dài sự kinh ngạc này"; còn tờ Thời báo Mỹ số ra ngày 9-

2-1968 gọi đây "chắc chắn là một hành động bất ngờ "thần thánh", một lực lượng 

địch tản mát và không ai thấy được, bị 

săn đuổi khắp nơi không lúc nào ngừng, 

bỗng dưng xuất hiện và đồng loạt tiến 

công ở hàng trăm trận địa trên khắp 

nước". 
 

Một chiến sĩ giải phóng quân cài mìn 

trong chiến dịch Mậu Thân 1968 

Thứ tư, nghệ thuật tổ chức bố trí 

và sử dụng lực lượng, -phát huy mạnh 

mẽ nhân tố con người. 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968 được khởi xướng 

trong điều kiện lực lượng quân sự của địch tại miền Nam vẫn còn gần 1 triệu 200 

nghìn tên, bộ máy chiến tranh của địch vẫn còn hiệu lực và tiềm lực chiến tranh 

của chúng còn dồi dào. 

Để đạt được mục tiêu chiến lược đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, Đảng ta 

chủ trương trong Tết Mậu Thân, dùng binh lực và hỏa lực mạnh của ta đánh vào 

các binh đoàn chủ lực địch,đánh mạnh vào Sài Gòn và các thành phố khác, tạo 

điều kiện cho hàng triệu quần chúng ở đô thị và các vùng nông thôn tạm bị chiếm 

nổi dậy khởi nghĩa, phối hợp với lực lượng quân sự của ta tiêu diệt và làm tan rã 

quân địch, đánh đổ bộ máy đầu não của chính quyền Sài Gòn, làm rối loạn và tê 

liệt tận gốc bộ máy chiến tranh của Mỹ, chính hân 1968, nghệ thuật quân sựquyền 

Sài Gòn, biến hậu phương và nơi dự trữ chiến tranh của địch thành hậu phương và 

nơi dự trữ chiến tranh của ta, làm thay đổi lực lượng so sánh một cách mau chóng 

và có lợi cho ta, bất lợi cho địch. 

Theo phương hướng đó, trước và trong Tết Mậu Thân, các đơn vị bộ đội chủ 

lực ta đã mở một số chiến dịch ở vùng rừng núi miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, 

miền Tây Trị - Thiên nhằm kéo một bộ phận quan trọng chủ lực Mỹ lên chiến 

trường rừng núi,tạo điều kiện thuận lợi cho đòn tiến công và nổi dậy ở các đô thị bị 

Mỹ, chính quyền Sài Gòn chiếm đóng. 

Ở các đô thị và ở vùng ven, ta sử dụng một số đơn vị bộ đội chủ lực đánh 

chiếm các mục tiêu, kìm chân các sư đoàn, trung đoàn chủ lực địch, tạo điều kiện 

cho lực lượng đặc biệt tinh nhuệ là các đội đặc công, biệt động, bất ngờ đánh 

chiếm một số cơ quan đầu não tại trung ương và địa phương của địch. 

Từ vùng ven, các tiểu đoàn mũi nhọn được tổ chức và trang bị gọn nhẹ, nhanh 

chóng đánh chiếm những mục tiêu được phân công. Một số tiểu đoàn đã tiến được 

vào các khu vực mục tiêu nằm sâu trong nội thành, trụ lại đánh địch phản kích 

trong nhiều ngày. Đồng thời, ta sử dụng pháo cối và rốc két đánh vào nhiều mục 

tiêu khác như sân bay, Sở chỉ huy, Trung tâm thông tin của địch... 

https://baomoi-photo-2-td.zadn.vn/w1000_r1m/18/02/08/127/24896386/4_70184.png
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Phối hợp với lực lượng đặc công, biệt động, tiểu đoàn mũi nhọn, các đội vũ 

trang và bán vũ trang của các ban ngành, đoàn thể như Thanh niên, Công vận, Phụ 

vận, Hoa vận... cơ động đánh địch trên đường phố. 

Ở vòng ngoài, các sư đoàn, trung đoàn chủ lực của ta đón đánh không cho các 

đơn vị chủ lực địch tăng viện vào vùng ven và nội thành, giữ phía sau cho các tiểu 

đoàn mũi nhọn... song, tiêu điểm sự phát triển mới và đặc sắc của nghệ thuật quân 

sự trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 chính là nghệ thuật 

tổ chức bố trí, sử dụng và phương thức tác chiến sáng tạo, linh hoạt của lực lượng 

biệt động. 

Bằng tinh thần dũng cảm vô song, lực lượng biệt động đã mở đầu xuất sắc 

cuộc tiến công ở Sài Gòn và các đô thị, góp phần tạo nên hiệu lực chiến lược lớn 

của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. 

Cũng trong đợt Tết, do yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối để giáng đòn bất ngờ cho 

địch, nên ta đã chỉ đạo cho quần chúng không nổi dậy diệt ác, phá kìm, giành 

quyền làm chủ khóm, phường cùng lúc với lực lượng biệt động và các tiểu đoàn 

chủ lực đánh vào các cứ điểm quy định, nhưng quần chúng đã tích cực tham gia 

vào công tác chuẩn bị cho đợt tiến công Tết, cũng như sau khi nổ súng họ đã tham 

gia rất đông đảo, trực tiếp và gián tiếp bằng nhiều hình thức trên nhiều lĩnh vực 

khác nhau... 

Với việc bố trí, tổ chức và sử dụng lực lượng như vậy, quân và dân ta trên 

chiến trường đã phát huy được đầy đủ và mạnh mẽ khí thế tiến công (nhất là trong 

đợt Tết), khiến cho giới lãnh đạo Oasinhtơn nhận thấy lực lượng quân sự của Mỹ 

không thể nào khuất phục nổi nhân dân Việt Nam... 

Đó là một thành công nổi bật trong nghệ thuật bố trí và sử dụng lực lượng, 

cũng như tổ chức tiến hành công tác bảo đảm cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Tết Mậu Thân 1968 của Đảng ta; nghệ thuật đó đã phát huy mạnh mẽ nhân tố con 

người, lấy ít địch nhiều, lấy trí tuệ người Việt Nam để chiến thắng vũ khí và trí tuệ 

của bộ máy điều hành chiến tranh của đế quốc Mỹ. 

Những kinh nghiệm quý trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 

1968 về nghệ thuật tác chiến, những bài học lớn về dựa chắc vào dân, biết khơi 

dậy, tổ chức và phát huy sức mạnh đoàn kết, sức sáng tạo của nhân dân; biết kết 

hợp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam với trí tuệ sáng tạo của 

Bộ Thống soái tối cao, của đông đảo quần chúng nhân dân... không chỉ có giá trị 

trong dự báo, hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, 

trong định hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chuẩn bị sức mạnh về mọi 

mặt của thế trận chiến tranh nhân dân hiện nay, mà còn có ý nghĩa rất thiết thực đối 

với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc chiến chống nghèo nàn, lạc 

hậu, chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến, tự chuyển hóa", cũng như giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no và 

hạnh phúc cho toàn dân. 

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam dạn dày 

kinh nghiệm, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước sẽ 

thành công; quân và dân ta có đủ nghị lực, niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi 

thử thách, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định 
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hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh. 

 

6. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu thân 1968, đánh thắng chiến lược 

“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965-1968) // http://www.chinhphu.vn . – 2018 . – 

Ngày 14 tháng 8 

 

CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968, ĐÁNH 

THẮNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MỸ  

(1965 – 1968) 
 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu thân 1968, đánh thắng chiến lược 

“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965-1968) 

Bị thất bại trong cuộc“chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã chuyển sang“chiến tranh 

cục bộ” ở miền Nam Việt Nam và gây ra chiến tranh phá hoại rất ác liệt đối với 

miền Bắc. Cuối năm 1965, số quân Mỹ và quân chư hầu Mỹ được đưa vào miền 

Nam đã lên tới hơn 20 vạn, gồm 18 vạn quân Mỹ và hơn 2 vạn quân chư hầu, chưa 

kể 7 vạn hải quân và không quân Mỹ xuất phát từ các tầu chiến trên mặt biển hoặc 

từ đất Thái Lan và Philíppin. 

Đế quốc Mỹ từ chỗ dựa vào lực lượng quân ngụy là chủ yếu, lúc này đã phải 

dựa vào hai lực lượng chiến lược là quân đội viễn chinh Mỹ và quân ngụy; chúng 

tiến hành các cuộc hành quân tìm diệt căn cứ và lực lượng quân giải phóng miền 

Nam Việt Nam. 

Hội nghị lần thứ 11 (3-1965), và Hội nghị lần thứ 12 (12-1965) của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn diện tình hình do 

âm mưu và hành động chiến tranh mới của đế quốc Mỹ gây ra, đã quyết định nhiều 

vấn đề quan trọng về chủ trương chiến lược, phương châm và biện pháp cách mạng 

trong giai đoạn mới, nêu cao quyết tâm động viên lực lượng của toàn Đảng, toàn 

quân, toàn dân: “Kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 

trong bất kỳ tình huống nào, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn 

thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới hoà bình, 

thống nhất nước nhà”. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 của Trung ương, Quân ủy Trung 

ương đã triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự trên cả hai miền và đề ra 6 

phương thức tác chiến cho các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam: 

1) Đẩy mạnh hoạt động tác chiến của bộ đội chủ lực tập trung trong những 

chiến dịch vừa và lớn, dưới hình thức tiến công hoặc chủ động phản công địch. 

2) Đẩy mạnh chiến tranh du kích đến trình độ cao. 

3) Đánh phá các căn cứ hậu cần, kho tàng, sân bay, hải cảng, cơ quan đầu 

não. 

4) Triệt phá các đường giao thông thuỷ bộ quan trọng, tạo thế bao vây, chia 

cắt địch. 

5) Đẩy mạnh hoạt động ở các đô thị. 

http://www.chinhphu.vn/
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6) Tác chiến kết hợp với binh biến; triển khai công tác binh vận, ngụy vận 

trên quy mô chiến lược. 

Từ ngày 2 đến ngày 6-5-1965, Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua các lực 

lượng vũ trang giải phóng miền Nam lần thứ nhất được tổ chức tại một địa điểm 

trong vùng giải phóng miền Nam. Gần 150 chiến sĩ thi đua ưu tú thuộc các đơn vị 

bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, tự vệ và dân quân du kích từ Bến Hải đến Cà 

Mau về dự Đại hội. Tại Đại hội này, ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam và Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền 

Nam đã quyết định tuyên dương 23 Anh hùng quân giải phóng, trong đó có 2 phụ 

nữ (Tạ Thị Kiều và Nguyễn Thị út), 4 là dân tộc ít người. 

Tháng 3-1965, những tiểu đoàn quân Mỹ đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng, Chu 

Lai đã bị các lực lượng dân quân du kích xung quanh căn cứ Mỹ đánh phá quấy rối 

và tiêu hao. 

Ngày 27-5-1965, 1 đại đội bộ đội địa phương tỉnh Quảng Nam đã tập kích 1 

đại đội lính thuỷ đánh bộ Mỹ tại Núi Thành, tiêu diệt và làm bị thương 140 tên, thu 

toàn bộ vũ khí. 

Trận Núi Thành khẳng định ý chí quyết tâm đánh Mỹ của quân và dân miền 

Nam, làm nức lòng nhân dân cả nước. 

Ngày 18-8-1965, quân giải phóng khu V lại thắng lớn ở Vạn Tường (Bắc 

Quảng Ngãi). Một trung đoàn chủ lực cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích 

đã đánh bại cuộc tiến công của một lực lượng lớn quân Mỹ gồm 4 tiểu đoàn lính 

thuỷ đánh bộ, 1 tiểu đoàn xe tăng và xe bọc thép, 2 tiểu đoàn pháo 105 mi li mét, 6 

tầu đổ bộ và 5 pháo hạm cùng hàng trăm máy bay chiến đấu. Đây là trận ra quân 

rầm rộ, hiệp đồng binh chủng đầu tiên của Mỹ trên một khu vực do chúng lựa 

chọn. Suốt một ngày chiến đấu quyết liệt, lực lượng vũ trang giải phóng đã đánh 

bại các đợt tiến công của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên Mỹ, bắn cháy, bắn 

hỏng nhiều máy bay, xe tăng và xe bọc thép. Trận Vạn Tường mở đầu cao trào diệt 

quân xâm lược Mỹ. Thắng lợi của trận Vạn Tường chứng tỏ quân và dân miền 

Nam hoàn toàn có khả năng thắng Mỹ về quân sự trong chiến tranh cục bộ, mặc dù 

chúng chiếm ưu thế về số lượng, về hoả lực và sức cơ động; nó mở đường cho các 

đơn vị chủ lực quân giải phóng tiếp tục phát triển thế tiến công tập trung đánh 

những trận tiêu diệt từng đơn vị quân cơ động Mỹ. 

Sau các chiến thắng Núi Thành và Vạn Tường, trên chiến trường miền Nam 

dấy lên phong trào“tìm Mỹ mà đánh”,“tìm ngụy mà diệt”; những“vành đai diệt 

Mỹ” kiên cường xuất hiện ở Hoà Vang, Chu Lai (Quảng Nam), Củ Chi (Sài 

Gòn)... Hàng vạn dũng sĩ diệt Mỹ đã lập những chiến công vang dội. 

Ở Plâyme (Tây Nguyên), sau khi tiêu diệt chiến đoàn 3 thiết giáp ngụy, quân 

giải phóng buộc Sư đoàn kỵ binh không vận 1 Mỹ phải tham chiến. Bằng cách 

đánh táo bạo, mưu trí và dũng cảm, từ ngày 14 đến ngày 18-11-1965, lực lượng vũ 

trang Tây Nguyên loại khỏi vòng chiến đấu 1.700 tên Mỹ, 1.274 tên ngụy, tiêu diệt 

và đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn kỵ binh không vận Mỹ, diệt gọn 1 chiến đoàn xe 

cơ giới, 1 tiểu đoàn bộ binh ngụy, phá 89 xe quân sự, 59 máy bay các loại (chủ yếu 

là máy bay lên thẳng). Sư đoàn kỵ binh bay “niềm hy vọng lớn nhất của lục quân 
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Mỹ”, với chiến thuật “nhảy cóc”,“ứng viện giải vây” lần đầu tiên bị đánh bại trên 

chiến trường rừng núi Việt Nam. 

Khả năng thắng Mỹ về quân sự trong “chiến tranh cục bộ” trở thành hiện thực 

ngay trong Đông-Xuân 1965-1966, bằng chiến thắng oanh liệt của quân và dân 

miền Nam đập tan cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của 20 vạn 

quân Mỹ, quân chư hầu và nửa triệu quân ngụy. Trong cuộc phản công này, quân 

đội Mỹ đã mở rộng 450 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có 5 cuộc hành quân 

then chốt đánh vào miền Đông Nam Bộ, và đồng bằng khu V, Củ Chi, Bến Cát, 

Nam Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định, với mục tiêu “bẻ gãy xương sống Việt 

Cộng” như chúng khoác lác và hòng giành lại thế chủ động trên chiến trường. 

Quân và dân miền Nam chặn đánh địch quyết liệt trên mọi hướng. Những trận 

thắng lớn ở Nhà Đỏ Bông Trang (Thủ Dầu Một), ở Củ Chi (Sài Gòn), ở Bắc Sông 

Bé (Biên Hoà), thắng lợi của chiến dịch Bình Long, chiến thắng Cần Đâm, Cần Lệ 

(Thủ Dầu Một), ở Bà Rịa, những trận thắng địch ở Tây Nguyên, Bồng Sơn (Bắc 

Bình Định), ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), ở Phú Yên... cùng với những trận diệt Mỹ 

ngay tại các căn cứ của chúng và phong trào đấu tranh chính trị quyết liệt ở nông 

thôn, đô thị, phong trào chống phá “bình định”, đã làm cho Mỹ-ngụy tổn thất lớn, 

buộc phải kết thúc sớm cuộc phản công. Quân và dân miền Nam đã loại khỏi vòng 

chiến đấu 104.000 tên địch (có hơn 4 vạn tên Mỹ). “Chiến tranh cục bộ” bị đánh 

bại hiệp đầu. 

Mùa khô 1966-1967, đế quốc Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ 2 với 

một lực lượng lớn gồm 20 sư đoàn và 10 lữ đoàn chủ lực (trong đó có 7 sư đoàn và 

4 lữ đoàn quân Mỹ), 4.000 máy bay, 2.500 xe tăng, xe bọc thép, hàng chục vạn tấn 

bom đạn, hàng vạn tấn hoá chất độc, 2.540 khẩu pháo, 500 tàu xuồng chiến đấu. 

Nếu tính cả lực lượng Mỹ ở hạm đội 7, Thái Lan, Philíppin, Guam, Nhật Bản tham 

gia cuộc Chiến tranh Việt Nam thì số quân tham chiến trong cuộc phản công lần 

này lên tới 1 triệu 20 vạn, trong đó có 60 vạn quân Mỹ. Địch tập trung đánh vào 

miền Đông Nam Bộ, trọng điểm là Tây Ninh, nhằm mục tiêu “tìm diệt” cơ quan 

lãnh đạo, chỉ huy Trung ương Cục, Bộ Chỉ huy Miền, Mặt trận Dân tộc Giải phóng 

và các đơn vị chủ lực Quân giải phóng. Chúng đã mở 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, 

trong đó có 3 cuộc hành quân then chốt: cuộc hành quân “áttơnbơrơ” đánh vào 

chiến khu Dương Minh Châu có khoảng 3 vạn quân Mỹ tham gia, cuộc hành quân 

“Xêđaphôn” đánh vào Bến Súc-Củ Chi-Bến Cát có 3 lữ đoàn Mỹ tham gia, và 

cuộc hành quân lớn nhất “Gianxơn - xity”, đánh vào khu vực đường 22 sát biên 

giới Việt Nam-Campuchia và khu vực Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Bến Củi, có tất cả 

7 lữ đoàn Mỹ và 2 chiến đoàn ngụy với quân số 4,5 vạn tên tham gia, sử dụng rất 

nhiều vũ khí và trang bị hiện đại. 

Trong cuộc phản công mùa khô này, quân và dân miền Nam đã mở hàng loạt 

trận phản công, đánh bại các cuộc hành quân của Mỹ-ngụy. Bộ đội chủ lực, bộ đội 

địa phương, dân quân tự vệ đã cùng toàn dân bám sát địch, tiêu diệt và tiêu hao 

chúng trên khắp các chiến trường. Những trận đánh địch ngay trên địa bàn hành 

quân của chúng, ở trong vùng sau lưng địch, ở hậu cứ và cơ quan đầu não của 

chúng, những hoạt động mạnh ở các vùng đồng bằng, ở Tây Nguyên, ở đường 9-

Trị Thiên đã căng kéo địch ra mọi hướng, đánh bại 3 cuộc hành quân lớn và nhiều 
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cuộc hành quân khác, loại khỏi vòng chiến đấu 175.000 quân Mỹ, quân nguỵ và 

chư hầu, 49 tiểu đoàn và đơn vị tương đương (28 tiểu đoàn Mỹ) bị đánh thiệt hại, 

1.800 máy bay và 1.786 xe quân sự bị bắn cháy, bắn hỏng, 100 tàu xuồng bị bắn 

cháy, bắn chìm. 

Kết quả trong 2 mùa khô (1965-1966 và 1966-1967), quân và dân miền Nam 

đã loại khỏi vòng chiến đấu 290.000 tên địch, trong đó có 128.000 quân Mỹ và chư 

hầu, làm thất bại một bước quan trọng cuộc“chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, 

làm cho thế trận của chúng nao núng, tinh thần quân địch sút kém, hàng ngũ địch 

thêm mâu thuẫn. 

Trung tuần tháng 8-1967, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

đã họp Đại hội bất thường, thông qua Cương lĩnh chính trị nhằm mở rộng khối 

đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Tiếp đó, trung tuần tháng 9-1967, Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua và dũng 

sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ 2 đã 

họp để tổng kết phong trào đánh Mỹ, diệt ngụy trong 2 năm qua, rút ra những bài 

học kinh nghiệm nhằm tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh phong trào kháng chiến. Đại 

hội đã tuyên dương 47 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. 

Tháng 12-1967, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp, ra Nghị quyết về tổng 

công kích và tổng khởi nghĩa. Nghị quyết của Bộ Chính trị sau đó được Hội nghị 

lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp vào tháng 1-1968 thông qua và 

trở thành Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị chủ 

trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân (1968) nhằm 

giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Mỹ. 

Đêm giao thừa và đêm mồng một Tết Mậu Thân (30 và 31-1-1968) quân và 

dân miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy trên toàn miền; đồng loạt tiến công 

địch ở 4/6 thành phố, 37/42 thị xã, hàng trăm thị trấn, quận lỵ; đánh vào hầu hết 

các cơ quan đầu não trung ương, địa phương của cả Mỹ lẫn ngụy, bao gồm cả 4 bộ 

tư lệnh quân khu - quân đoàn, 8 bộ tư lệnh sư đoàn, 2 bộ tư lệnh biệt khu ngụy, 2 

bộ tư lệnh dã chiến Mỹ, 30 sân bay và nhiều tổng kho lớn. Trong đó, có những trận 

gây chấn động lớn như trận đánh Toà Đại sứ Mỹ, Dinh Độc lập Ngụy, Bộ Tổng 

tham mưu ngụy ở Sài Gòn và 25 ngày đêm làm chủ thành phố Huế... Đồng thời, 

nhân dân ở hầu khắp các vùng nông thôn được sự giúp sức của các lực lượng vũ 

trang đã nổi dậy, phá tan từng mảng hệ thống kìm kẹp của ngụy quyền ở thôn xã, 

giành thắng lợi oanh liệt cả về tiêu diệt sinh lực địch và giành quyền làm chủ. 

Sau gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, quân và dân miền Nam đã tiêu diệt và 

làm tan rã khoảng 15 vạn tên địch (có hàng nghìn lính Mỹ) phá huỷ 1/3 vật tư 

chiến tranh của Mỹ-ngụy; phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với 

hơn một triệu dân. Riêng ở Trị-Thiên-Huế, hầu hết nông thôn 2 tỉnh Quảng Trị-

Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng 

chính quyền cách mạng. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân miền Nam 

như “một đòn sét đánh” đối với bọn trùm xâm lược Mỹ, làm choáng váng cả nước 

Mỹ và chấn động dư luận thế giới. 
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Một tháng sau khi tướng Oétmolen, Tổng chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt 

Nam bị cách chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mac Namara từ chức. 2 tháng sau, 

ngày 31-3-1968, Tổng thống Giônxơn phải tuyên bố ba điểm: 

1) Đơn phương ngừng đánh phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; 

2) Nhận đàm phán với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị 

Pa-ri; 

3) Không ra tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai và chủ trương “phi Mỹ 

hoá chiến tranh”. 

Đây là sự thừa nhận đầu tiên nhưng đầy đủ nhất về sự phá sản của chiến 

lược“chiến tranh cục bộ” của Mỹ, chiến lược chiến tranh quan trọng nhất được Mỹ 

chuẩn bị công phu và đánh giá cao trong chiến lược toàn cầu“phản ứng linh hoạt” 

của Mỹ những năm 60. 

Trong hai ngày 20 và 21-4-1968, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và 

hòa bình Việt Nam họp Hội nghị đại biểu bầu ra ủy ban Trung ương của Liên 

minh, ra Tuyên ngôn và chương trình hành động 

cứu nước. Mặt trận dân tộc thống nhất chống 

Mỹ, cứu nước ở miền Nam Việt Nam được mở 

rộng. ủy ban Trung ương Liên minh dân tộc dân 

chủ và hoà bình Việt Nam do luật sư Trịnh Đình 

Thảo làm Chủ tịch, kỹ sư Lâm Văn Tết và Hoà 

thượng Thích Đôn Hậu làm Phó Chủ tịch. 
     Xác xe bọc thép Mỹ bị quân giải phóng 

 Củ Chi đánh lật nhào(1968) 

 

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, quân và dân miền Nam 

tiếp tục mở một số đợt tiến công nữa vào các thành thị nhưng kết quả hạn chế, trừ 

2 đợt tiến công Sài Gòn (5-1968) và vây hãm Khe Sanh. 

Cùng với thắng lợi liên tiếp trong Đông-Xuân 1965-1966 và 1966-1967 đánh 

bại 2 cuộc phản công mùa khô của địch, thắng lợi oanh liệt Tết Mậu Thân đã đánh 

bại cố gắng quân sự cao nhất của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt 

Nam. Bằng cuộc tổng tiến công chiến lược này, quân và dân Việt Nam đã giáng 

một đòn quyết định vào chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ, buộc chúng dù 

rất ngoan cố và còn gây cho quân và dân miền Nam nhiều khó khăn, vẫn phải bắt 

đầu quá trình xuống thang chiến tranh, phải chuyển hướng chiến lược “phi Mỹ hoá 

chiến tranh” rồi “Việt Nam hoá chiến tranh”, bắt đầu rút dần quân Mỹ về nước, 

chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc, cử người đàm phán với 

chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở Hội nghị Pari. Quân và dân Việt Nam có 

điều kiện mở ra trận tiến công mới về ngoại giao, mở ra cục diện“vừa đánh vừa 

đàm” thật sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự-chính trị-ngoại giao để đánh thắng 

một kẻ địch có tiềm lực quân sự mạnh. 

 

7. Tổng tiến công Xuân 1968: Xé toang bức "bình phong" Đường 9-Khe Sanh 

// http://www.kinhtedothi.vn . – 2018 . – Ngày 11 tháng 01 
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TỔNG TIẾN CÔNG XUÂN 1968: XÉ TOANG BỨC “BÌNH PHONG” 

ĐƯỜNG 9 - KHE SANH 

 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 trên toàn miền Nam nói 

chung, ở mặt trận Quảng Trị nói riêng, lực lượng của ta gồm bộ đội chủ lực, bộ đội 

địa phương và quần chúng nhân dân, đều hạ quyết tâm cao nhất, đánh địch ở tất cả 

địa bàn từ vùng có vị trí chiến lược đến "sào huyệt" của Mỹ ngụy ở thành thị, qua 

đó đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa về mặt chiến lược, làm thay đổi cục 

diện chiến tranh Việt Nam. 

Xé toang bức “bình phong” Đường 9-Khe Sanh 
Trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, Mỹ ngụy đã xây dựng 

tuyến Đường 9-Khe Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị, thành khu vực trọng điểm có vị trí 

chiến lược đặc biệt quan trọng. Giới quân sự ví Đường 9-Khe Sanh như bức “bình 

phong” giúp Mỹ ngụy dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình. 

Cuối tháng 12/1967, Đường 9-Khe Sanh được địch xây dựng thành khu vực 

trọng điểm có vị trí chiến lược rất quan trọng. Minh chứng là tại đây có đến 45.000 

quân, trong đó có 28.000 quân Mỹ; biên chế thành 10 tiểu đoàn bộ binh, 9 tiểu 

đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn và 1 đại đội cơ giới. “So với các vùng chiến thuật 

khác, đây là vùng địch tập trung số lượng quân và phương tiện chiến tranh có quy 

mô lớn nhất nhằm mục đích: Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền 

Nam, tạo ra bức “bình phong” án ngữ trực tiếp cho địa bàn Trị-Thiên Huế, đồng 

thời giữ cho ngụy quân, ngụy quyền trong khu vực khỏi bị tan rã” - theo Lịch sử 

Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị (1966-1973). 

 

 
                  Các chiến sỹ giải phóng sau một trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị 

  

Ngày 31/12/1967, Đảng ủy Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị ra Nghị quyết 

nêu rõ trong Xuân Hè năm 1968, toàn mặt trận phải quyết tâm thực hiện tốt nhiệm 

vụ, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, chủ yếu là quân Mỹ. Khi có 
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điều kiện thì phá vỡ một phần hệ thống phòng ngự của địch ở Đường 9 và phát 

triển vào Trị-Thiên Huế; thu hút, giam chân, tiêu diệt lực lượng Mỹ ngụy ra Đường 

9 càng nhiều càng tốt; đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với các chiến trường toàn 

miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Trị-Thiên Huế tiến công và nổi dậy, giải 

phóng nông thôn, đồng bằng. 

Thực hiện chỉ đạo này, quân ta đánh địch ở Đường 9-Bắc Quảng Trị theo các 

hướng: Hướng Tây đánh vào Khe Sanh, đây là hướng chủ yếu do các Sư đoàn 325 

và 304 phụ trách. Hướng Đông được xác định là quan trọng, do Sư đoàn 320 và 3 

Trung đoàn của Sư đoàn 324 phụ trách. Hướng Nam là khu đệm, đánh địch ở đây 

để phát triển vào Trị-Thiên Huế, lực lượng của Trung đoàn 27 làm tiên phong. 

Ngày 20/1/1968, các đơn vị bộ đội của ta đã cơ bản tập kết xong lực lượng, 

phương tiện, vũ khí, kỹ thuật trên các vị trí được phân công. 

Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị, phát lệnh nổ súng tiến công 

Khe Sanh, với trận mở màn theo hướng Tây, đánh chiếm Chi khu quân sự quận lỵ 

Hướng Hóa và điểm cao 832. Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa nằm trên 

Đường 9, ở vị trí trung tâm Khe Sanh. Nơi này được Mỹ ngụy đánh giá là “an toàn 

nhất” trong hệ thống phòng thủ Đường 9-Khe Sanh. 

Đêm 20 rạng sáng 21/1/1968, pháo binh của Sư đoàn 304 khai hỏa liên hồi, 

trước sự bất ngờ của địch. “Đòn tiến công bất ngờ kéo dài với uy lực mạnh chưa 

từng có của pháo binh ta, đánh vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Khe Sanh đã 

“khoan” nhiều hố trên đường băng, làm cháy kho đạn 1.500 tấn, phá 1 máy bay lên 

thẳng,” Lịch sử Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận. Sau đó lực 

lượng của ta tiếp tục cơ động đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở Trung tâm Chi 

khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa. Đạo diễn bộ phim “Việt Nam: Cuộc chiến mười 

nghìn ngày”, nhà báo Michael Maclear người Mỹ mô tả trận đánh này: “Pháo tầm 

xa của Bắc Việt mở màn cuộc bao vây ở Khe Sanh với sự chính xác tai hại, 300 

quả đạn đã làm 18 lính Mỹ chết, 40 bị thương, những quả đạn pháo ấy như rơi 

ngay vào Washington." 

Tiếp đà thắng lợi, ngày 23/1/1968, Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường 9-Khe Sanh 

hạ lệnh, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm phòng ngự Huội San nằm sát biên giới 

Việt-Lào, trong đó trung tâm là cứ điểm Tà Mây. Đây là cứ điểm ngăn chặn 

Đường 9 rất quan trọng của địch ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Bên cạnh các 

lực lượng bộ đội chủ lực, lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bộ đội xe 

tăng của ta được trực tiếp vào chiến trường tham gia chiến đấu. Theo Lịch sử Binh 

chủng Thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại đội 3 xe tăng nêu quyết tâm: 

“Kiên quyết đánh thắng trận đầu, một xe, một người cũng quyết đánh. Nếu phải 

chuyển sang đánh ban ngày cũng quyết đánh cho đến khi thắng lợi." 

Đến sáng 24/1, quân ta đã làm chủ căn cứ Tà Mây, cùng hệ thống phòng ngự 

Huội San của địch. Phần lớn quân địch chốt giữ ở đây bị tiêu diệt và bị bắt. Hệ 

thống phòng ngự Huội San, Chi khu quân sự quận lỵ Hướng Hóa bị tiêu diệt, đã 

cắt đứt “mắt xích” rất quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía Tây Đường 9 của 

địch. Ở các hướng tiến công khác, quân ta đã chiến đấu tiêu diệt nhiều sinh lực 

địch, cắt đứt sự vận chuyển của địch trên Đường 9, đẩy Khe Sanh vào tình trạng bị 

cô lập. 
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Đến ngày 31/1/1968, sau 11 ngày chiến đấu, quân ta đã loại khỏi vòng chiến 

đấu 1.600 quân địch. Khi Khe Sanh trở thành tâm điểm chú ý của quân Mỹ, cũng 

là lúc quân dân ta đồng loạt nổ súng đánh địch ở các đô thị trên toàn miền Nam. 

Đầu tháng 2/1968, Mỹ thành lập Bộ Tư lệnh nhẹ ở Đường 9 và tập trung quân 

và hỏa lực chiếm đóng các điểm cao 550, 595, 573 nhằm bảo vệ cụm cứ điểm Tà 

Cơn. Ở Tà Cơn, địch lập sân bay chuyên dùng cho các loại máy bay trinh sát, lực 

lượng chiếm đóng có thủy quân lục chiến, xe tăng, thiết giáp... 

Trong tham luận: "Quảng Trị-Địa bàn của những trận quyết chiến chiến lược 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước," tại Hội thảo khoa học ‘‘40 năm giải 

phóng tỉnh Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành Cổ," tác giả Nguyễn Văn Hùng 

viết: Với khẩu hiệu “Biến Khe Sanh thành địa ngục trần gian của quân Mỹ,” ta đã 

sử dụng chiến thuật “vây, lấn, tấn, phá, triệt” để diệt cụm cứ điểm Tà Cơn của 

chúng. 

Đối chọi lại hành động vây lấn kiên cường của ta, quân Mỹ cũng tiến hành 

phản ứng điên cuồng. Trên diện tích cứ điểm chỉ 34 km2, trung bình mỗi ngày địch 

sử dụng trên 300 lần chiếc máy bay dội xuống hàng nghìn tấn bom đạn và trên 100 

nghìn quả đạn pháo 175mm. Dù vậy, vòng vây lấn của bộ đội ta vẫn ngày càng siết 

chặt. Hầu như toàn bộ quân địch ở đây phải sống dưới hầm ngầm. Máy bay vận tải 

C130 của chúng hàng ngày phải xuất kích 140 lần để tiếp tế và tải thương nhưng 

chỉ có khoảng 40 lần hạ cánh thành công. Khắc phục tình trạng trên, địch dùng 

máy bay thả đồ tiếp tế nhưng cũng không hiệu quả. 

Trên đà thắng lợi, quân ta liên tiếp đánh địch và giải phóng hoàn toàn Khe 

Sanh giữa tháng 7/1968, qua đó kết thúc thắng lợi chiến dịch Đường 9-Khe Sanh 

xuân hè 1968. Nguyên Phó Trưởng Ban An ninh Quảng Hà, Anh hùng Lực lượng 

vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang, năm nay đã 80 tuổi nhớ lại. Hồi năm 1968, 

khi hoạt động ở địa bàn Quảng Trị, tôi có bí danh là Việt Hà. 

Trong Tổng tiến công Xuân năm 1968, trên mặt trận Đường 9-Khe Sanh, 

quân ta đánh địch sớm nhất, quyết tâm nhất và tiêu diệt được nhiều sinh lực địch 

nhất. Những chiến thắng liên tiếp ở Đường 9-Khe Sanh đã cổ vũ bộ đội, quần 

chúng nhân dân, đồng loạt nổ súng và nổi dậy đánh Mỹ ngụy ở các mặt trận: Huế, 

thị xã Quảng Trị và vùng nông thôn. 

Cũng theo Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Giang, 

những thắng lợi ở mặt trận Đường 9-Khe Sanh còn có ý nghĩa về mặt chiến lược, 

đó là thu hút địch ra khỏi mặt trận thành phố Huế để quân ta đánh vào trong đô thị 

này. Đồng thời thu hút lực lượng Mỹ ngụy tập trung lên khu vực biên giới Việt 

Nam-Lào, để quân ta vận chuyển vũ khí và đưa lực lượng vào đô thị để tổng tiến 

công địch Tết Mậu Thân 1968. 

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đánh giá: “Quân dân ta trên Mặt trận Đường 

9-Bắc Quảng Trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương đã 

vượt qua những thời điểm khó khăn, gian khổ quyết liệt nhất, chiến đấu mưu trí, 

dũng cảm, lập nên những chiến công to lớn, có những chiến công có ý nghĩa chiến 

lược quan trọng, như chiến thắng Đường 9-Khe Sanh trong cuộc Tổng tiến công 

năm 1968". 
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8. Nguyễn Vũ. Tổng tiến công Xuân 1968: Đánh địch trên mọi vùng chiến 

lược / Nguyễn Vũ // www.kinhtedothi.vn . – 2018 . – Ngày 14 tháng 01 

TỔNG TIẾN CÔNG XUÂN 1968: ĐÁNH ĐỊCH  

TRÊN MỌI VÙNG CHIẾN LƯỢC 

 
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 ở tỉnh Quảng Trị, nhiệm vụ 

đánh địch ở Đường 9-Khe Sanh chủ yếu là do bộ đội chủ lực đảm nhiệm; còn đánh 

địch trong thị xã Quảng Trị- trung tâm tỉnh lỵ của ngụy quyền Sài Gòn lúc bấy giờ 

và vùng ven, lại có sự phối hợp chặt chẽ của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và 

quần chúng nhân dân. 

Đánh địch từ thành thị đến nông thôn 
Theo lịch sử Đảng bộ Quảng Trị, lúc 2 giờ 30 phút, ngày 31/1, lượng lượng 

vũ trang cách mạng trên các mặt trận, địa bàn ở Quảng Trị đã vượt lưới lửa dày đặc 

của địch. Bộ đội địa phương tiến công vào phía Đông Nam thị xã Quảng Trị, gặp 

Tiểu đoàn dù số 8 của ngụy ở Trí Bưu. Tại đây, quân ta dũng cảm, ngoan cường 

chiến đấu với địch. 

Trong khi đó, đêm 31/1 Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 324, bí 

mật vượt sông Thạch Hãn, tiến công Ty cảnh sát, Dinh Tỉnh trưởng Quảng Trị. Ở 

phía Tây Nam thị xã Quảng Trị, bộ đội chủ lực Trung đoàn 2 đánh các mục tiêu: 

La Vang Thượng, La Vang Trung, 

Mộ Ông Chưởng... 

 
Các chiến sĩ giải phóng dũng cảm 

giữ từng tấc đất của Quảng Trị 

 

Trên mặt trận đánh địch ở thị xã 

Quảng Trị, những người lính trinh 

sát thuộc Ban An ninh Quảng Hà lúc 

bấy giờ, là một trong những lực 

lượng sớm nắm bắt được tình hình 

quân địch. 

Ông Lê Xuân Tánh, 66 tuổi, 

Chủ tịch Hội Chiến sỹ Thành Cổ 

Quảng Trị, nguyên là trinh sát của 

Ban An ninh Quảng Hà cho biết: 

"Khi đó, tôi mới bước sang 16 tuổi. Ở độ tuổi này, tôi đã được cấp trên giao cho 

nhiệm vụ rất quan trọng, là trinh sát các cứ điểm của địch, sau đó dẫn đường cho 

bộ đội ta đánh địch trong nội thị." 

Ông Tánh cho biết thêm, sau khi nắm bắt được tình hình của địch, lính trinh 

sát của ta đã dẫn Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 320, đi từ phía huyện 

Hải Lăng, bất ngờ đánh vào thị xã Quảng Trị. Bộ đội ta đã vây đánh địch ở Thạch 

Hãn, Hành Hoa, Trí Bưu... với tinh thần anh dũng, kiên cường, khiến quân địch 

phải co cụm phòng thủ. 
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Tuy nhiên, ở mặt trận thị xã Quảng Trị, quân ta không thể đánh địch dứt điểm 

được. Lực lượng của ta ở trong thị xã Quảng Trị bị Mỹ ngụy siết chặt vòng vây. 

Trước tình hình đó, bộ đội ta đã mở "đường máu" để rút ra vùng ngoại ô thị xã 

Quảng Trị. 

Ở vùng ven, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cùng với nhân dân, đánh địch 

ở khắp nơi, theo đó, bộ đội địa phương huyện Cam Lộ và du kích hai xã Cam Thủy 

và Cam Mỹ, bao vây Chi khu Cam Lộ, đánh địch ở cầu Đuồi, Vĩnh An, giải phóng 

khu tập trung Cùa (nơi tập trung dân để địch quản lý). 

Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cùng nhân dân, đánh chìm 3 tàu và giết 

hàng chục tên địch, trên tuyến vận tải đường thủy Cửa Việt-Đông Hà-thị xã Quảng 

Trị. Lực lượng của ta cũng tiến hành bao vây quận lỵ Triệu Phong và Hải Lăng, uy 

hiếp địch ở Cầu Nhùng, Bến Đá, Đa Nghi... 

Được sự hỗ trợ của bộ đội, nhân dân các xã Gio Hà, Gio Mỹ, Gio Lễ, Gio Hải 

huyện Gio Linh, nổi dậy phá ách kìm kẹp của địch, buộc một số tên tay sai của Mỹ 

đầu hàng. Nhân dân các xã Cam Mỹ, Cam Chính, Cam Nghĩa huyện Cam Lộ, phối 

hợp với lực lượng vũ trang, nổi dậy diệt một số tên ác ôn, đấu tranh với Mỹ ngụy 

đòi giải quyết đời sống, đòi được tự do đi lại làm ăn. 

Nhân dân khu tập trung Cửa Việt, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng xã Gio 

Hải, huyện Gio Linh nổi dậy, đòi địch phải để cho nhân dân ra biển đánh bắt hải 

sản. Nhân dân khu tập trung Quán Ngang đấu tranh đòi địch phải để cho nhân dân 

đi rừng, buôn bán làm ăn sinh sống. Đỉnh cao của phong trào là nhân dân vùng 

đồng bằng Triệu Hải nổi dậy giải phóng các xã Triệu Trạch, Triệu Đại, Triệu Hòa 

huyện Triệu Phong; Hải Xuân, Hải Trường, Hải Chánh huyện Hải Lăng. 

Ông Ngô Quận, 69 tuổi, trú ở đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà 

(Quảng Trị) và ông Nguyễn Quang Dõng, 74 tuổi, Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng 

Trị, mỗi dịp gặp nhau vẫn thường kể về thời oanh liệt làm người "lính cụ Hồ". 

Trong những câu chuyện dài về các trận đánh địch của hai ông, ký ức hào 

hùng về cuộc tiến công Xuân năm 1968 ở mặt trận Trị Thiên, vẫn còn in đậm trong 

tâm trí. Trong cuộc tiến công vào thị xã Quảng Trị Tết Mậu Thân năm 1968, ông 

Nguyễn Quang Dõng trực tiếp làm công tác tải thương. 

Ông Dõng nhớ lại: "Trước sự tấn công bất ngờ của ta, địch co cụm ở các đồn 

bốt. Quân ta đã gây nhiều thiệt hại cho địch. Điển hình là đã phá nhà lao trong nội 

thị Quảng Trị, nơi địch dùng để giam cầm các chiến sỹ, cán bộ của ta..." 

Hoạt động trên địa bàn rộng lớn, ông Dõng cũng chứng kiến nhân dân ở vùng 

nông thôn, nổi dậy chặn đánh địch ở nhiều nơi. Ông Dõng bảo, ở cái thời "đất 

nước đứng lên" đánh đuổi quân xâm lược, giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho 

nước nhà, kể già trẻ, gái trai, tất cả cùng chung một ý chí quyết tâm đánh thắng 

giặc và bè lũ tay sai. 

Năm 1968, anh lính Ngô Quận làm công tác binh vận, đơn vị K300B, thuộc 

Binh vận Quân khu Trị Thiên. Chứng kiến cuộc tiến công Xuân 1968 ở mặt trận 

Trị Thiên, ông Ngô Quận nhận định, sau khi địch tập trung lực lượng và hỏa lực 

phản công lại, gây cho quân ta không ít tổn thất, nhưng cuộc tiến công Xuân năm 

1968 có tác động rất lớn đến cục diện chiến tranh Việt Nam. 
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Nếu như trước năm 1968, quân ta chủ yếu tấn công địch ở vùng nông thôn và 

đồng bằng, thì nay quân ta đánh thẳng vào trung tâm đầu não của địch ở ngay trong 

các đô thị. Việc thay đổi về chiến lược này đã làm cho Mỹ ngụy nhận thấy rằng, 

không có bất cứ vùng nào có thể đảm bảo an toàn được nữa. 

Về tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong Xuân 1968, ông Ngô Quận 

khẳng khái nói rằng, tất cả đều rất xứng đáng với tám chữ "vàng": Tấn công-nổi 

dậy-anh dũng-kiên cường. 

Góp thêm vào câu chuyện, Chủ tịch Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị Lê 

Xuân Tánh nhìn nhận, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của 

quân và dân ta trên toàn miền Nam, đã góp phần quyết định làm phá sản chiến lược 

"chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta 

tại Hội nghị Paris về Việt Nam". 

Nguyễn Vũ 

 
9. Tổng tiến công Xuân 1968: Kinh nghiệm và giá trị vận dụng trong hiện tại // 

https://www.baotintuc.vn . – 2018 . – Ngày 15 tháng 12 

 

TỔNG TIẾN CÔNG XUÂN 1968: KINH NGHIỆM VÀ GIÁ TRỊ  

VẬN DỤNG TRONG HIỆN TẠI 

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những 

chiến công vang dội được coi là mốc son đánh dấu những bước ngoặt lớn của 

cuộc kháng chiến, khắc ghi sự phát triển cao của nghệ thuật quân sự và đóng 

góp được nhiều kinh nghiệm quý vào sự phát triển của cách mạng Việt Nam 

trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Thắng lợi trong Xuân Mậu Thân 1968 thật to lớn, nổi bật nhất là ta đã giáng 

một đòn quyết định làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ; 

buộc chúng, dù ngoan cố và dù còn gây cho ta nhiều khó khăn nhưng đã phải bắt 

đầu quá trình xuống thang chiến tranh, bắt đầu rút quân Mỹ về nước, chuyển chiến 

lược sang “phi Mỹ hóa” chiến 

tranh và nhận đàm phán với ta ở 

Hội nghị  

Pari, mở ra một mặt trận tiến 

công mới của ta về ngoại giao, 

cũng như ta có thêm điều kiện kết 

hợp đấu tranh quân sự - chính trị - 

ngoại giao với địch, tạo ra bước 

ngoặc quan trọng cho cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước...  
 

Đội võ trang Ban Tuyên huấn đặc khu 

Sài Gòn - Gia Định (T4) 

trước giờ xuất kích tham gia chiến dịch 

Tết Mậu Thân 1968 lịch sử. 

https://www.baotintuc.vn/
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 Nắm bắt thời cơ chiến lược để chủ động tiến công địch, làm chuyển biến 

cục diện chiến tranh  
Như chúng ta đều biết, trong tác chiến, thời cơ là một trong các yếu tố cực kỳ 

quan trọng mà mỗi bên tham chiến cần tích cực tạo ra (tạo thời cơ) hoặc chủ động 

phát hiện để kịp thời chớp lấy (nắm thời cơ) để làm tăng sức mạnh gấp bội của thế, 

của lực bên mình nhằm giành thắng lợi trong chiến tranh, chiến cục hay trong các 

chiến dịch, trận đánh... Ở vào hoàn cảnh của một nước nhỏ phải chống lại kẻ thù 

xâm lược lớn có ưu thế vượt trội hơn về nhiều mặt, Đảng ta luôn coi trọng vận 

dụng yếu tố thời cơ, tích cực tạo nắm thời cơ chiến lược, thúc đẩy và chớp lấy thời 

cơ có lợi để hạ quyết tâm chiến lược kịp thời, chủ động đánh địch, giành thắng lợi 

trong cuộc chiến... 

 Cụ thể, ngay từ cuối năm 1965, khi ta nhận thấy Mỹ - ngụy chuyển chiến 

lược từ “chiến tranh đặc biệt” sang “chiến tranh cục bộ”, trong nghị quyết đánh Mỹ 

của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (tháng 12/1965) đã chỉ 

ra phương hướng giành thắng lợi trong chiến tranh, đó là: Trên cơ sở tiếp tục quán 

triệt phương châm đánh lâu dài, chúng ta “cần cố gắng cao độ, tập trung lực lượng 

của cả hai miền để tranh thủ thời cơ, giành thắng lợi quyết định trong một thời gian 

tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam”. Phương châm chiến lược đó đã quán 

xuyến trong từng chiến dịch, từng đợt hoạt động quân sự và chính trị từ sau năm 

1965.  

Đồng thời, khi phân tích tình hình địch, Đảng ta cũng nhận thấy: Mặc dù quân 

số địch lên tới mức cao, nhưng tất cả ưu thế về binh lực, hỏa lực và sức cơ động 

của chúng bị hạn chế rất nhiều trước thế trận và cách đánh của ta. Những chỗ yếu 

của địch không được khắc phục mà ngày càng bị khoét sâu thêm, đặc biệt là chỗ 

yếu về chính trị. 

 Vì thế, mặc dù địch vẫn còn rất chủ quan, nhưng nhìn chung “xu thế của tình 

hình trong cả nước năm 1968 là địch sẽ ngày càng chuyển vào phòng ngự một cách 

bị động hơn trước”, nhất là “So với mục đích chính trị, quân sự nhất định của 

chúng thì những cố gắng chiến tranh của Mỹ (cùng với những thiệt hại nặng nề của 

chúng) ở Việt Nam đã lên tới đỉnh cao”. Như vậy, địch vẫn đang ở thế thua, thế bị 

động và khó khăn… đây là một nhận định rất quan trọng, có ý nghĩa lớn để xác 

định thời điểm tiến hành đòn đánh quyết định trong việc hoạch định kế hoạch 

chiến lược “Tết Mậu Thân”.  

Đồng thời, Đảng ta còn nhận thấy những khó khăn đó trong nội bộ nước Mỹ 

càng bị nhân lên khi mà chính quyền Giôn-xơn đang gặp phải những khó khăn to 

lớn về chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội, ngoại giao do hậu quả bị sa lầy trong 

chiến tranh Việt Nam và năm vận động bầu cử Tổng thống ở Mỹ đang xích lại 

gần... Mặt khác, về phía ta, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhược điểm (cả về tổ 

chức lực lượng, về khả năng đánh tiêu diệt lớn, về đảm bảo hậu cần, về phong trào 

ở đô thị...) nhưng diễn biến cơ bản của tình hình vẫn cho thấy ta đang ở thế thắng, 

thế chủ động và thuận lợi.  

Từ những phân tích, đánh giá diễn biến và xu thế phát triển của tình hình như 

thế, Đảng ta đã đi tới nhận định: “Chúng ta đang đứng trước những triển vọng và 

thời cơ chiến lược lớn. Đế quốc Mỹ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về 
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chiến lược”. Tình hình đó cho phép chúng ta có thể lợi dụng để buộc Chính phủ 

Mỹ phải quyết định chấm dứt chiến tranh “có thể chuyển cuộc chiến tranh cách 

mạng miền Nam sang một thời kỳ mới - thời kỳ giành thắng lợi quyết định”... 

 Trên cơ sở đó, trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo quân và dân ta ở cả hai 

miền Nam, Bắc đánh thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ”, Đảng ta đã luôn luôn 

kiên định chủ trương “giành thắng lợi quyết định trong một thời gian tương đối 

ngắn trên chiến trường miền Nam”- chủ trương đó quán xuyến suốt gần 3 năm 

(1965-1967) mà Hội nghị Trung ương 12 (12/1965) và Hội nghị Trung ương 13 

(l/1967) đã dự kiến. Do đó, khi phát hiện thấy động thái mới của địch sau mùa khô 

1966 - 1967, Đảng ta đã sớm dự kiến được xu thế phát triển của cuộc chiến tranh, 

kịp thời phát hiện được thời cơ để hạ quyết tâm chiến lược bằng việc mở cuộc tiến 

công Tết Mậu Thân 1968. 

 Rõ ràng, đây là một quyết định quan trọng sau 3 năm tạo thời cơ, chờ đón 

thời cơ và chớp lấy thời cơ để “giành thắng lợi quyết định trong một thời gian 

tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam” của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. 

Thực tế cũng đã cho thấy đây là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo, 

là một sáng kiến lịch sử của Đảng ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.  

Chọn hướng, mục tiêu và nghi binh lừa địch sáng tạo 
 Trong đợt Tết Mậu Thân 1968, hướng tiến công chiến lược chủ yếu của ta là 

các thành phố, trung tâm đầu não của Mỹ - ngụy, trọng điểm là Sài Gòn - Gia 

Định, Huế, Đà Nẵng; hướng phối hợp chiến lược quan trọng là mở chiến dịch lớn 

ở Đường 9 - Khe Sanh nhằm diệt bộ phận quan trọng sinh lực Mỹ, căng kéo và 

kìm chân địch trên mặt trận này để hỗ trợ cho hướng tiến công chiến lược chủ yếu, 

đồng thời nghi binh thu hút địch. Trong đó, hướng tiến công chủ yếu nhằm vào đô 

thị miền Nam thực sự đã là một bất ngờ lớn, khiến cho địch trên chiến trường 

không kịp trở tay, khiến cho giới lãnh đạo Mỹ ở Washington ngày đó đã phải 

“sững sờ, choáng váng”. 

 Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm kháng chiến, chúng ta đã đưa được 

chiến tranh vào đô thị; hoạt động đó đã biến hậu phương và hậu cứ địch thành 

chiến trường của ta. Đó là một thành công lớn của Đảng trong nghệ thuật chỉ đạo 

chiến tranh - nghệ thuật đánh hiểm, đánh đau, đánh vào yết hầu, vào trung ương 

thần kinh địch. Bởi vì, cùng với bấy nhiêu quân, với thế trận và so sánh lực lượng 

khi bước vào Đông Xuân 1967-1968, nếu chúng ta vận dụng một chiến lược khác, 

chọn một hướng tiến công khác thì có lẽ cuộc chiến tranh sẽ không thay đổi một 

cách đột biến và đẩy địch vào thế bị nguy khốn cả về quân sự và chính trị như dịp 

Tết Mậu Thân.  

Nhất là, trong Tết Mậu Thân, đòn tiến công của ta đã nhằm trúng vào các cơ 

quan đầu não trung ương và địa phương của chính quyền Sài Gòn (các sở chỉ huy, 

sân bay, bến cảng, kho tàng, căn cứ truyền tin, đầu mối giao thông). Đó là các mục 

tiêu “yết hầu”, “huyết mạch”, “tim óc” của địch; là những mục tiêu tập trung sinh 

lực cao cấp của địch, những mục tiêu nhạy cảm nhất trong bộ máy chiến tranh của 

chúng ở miền Nam; trong đó “Tòa đại sứ Mỹ”- nơi biểu trưng cho quyền uy của 

Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã bị ta tiến công và bị chiếm giữ trong nhiều giờ. 

Điều này đã làm cho trận đánh vào “sứ quán Mỹ” vượt xa tầm vóc chiến  thuật và 
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ý nghĩa của một trận đánh cụ thể, khi toàn thế giới hướng về đó và phán xét hành 

động này như thể toàn bộ cuộc chiến tranh sẽ được quyết định bởi việc giành giật 

quyền kiểm soát “sứ quán” của cả hai bên. 

 Đặc biệt, các hoạt động nghi binh chiến lược nhằm phân tán lực lượng chủ 

lực địch, làm lạc hướng sự đề phòng của chúng đã được các cơ quan chỉ đạo chiến 

lược và các cấp chỉ huy chiến trường của ta triển khai thực hiện từ trước Tết Mậu 

Thân, bằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức kết hợp như: Từ những tháng cuối 

năm 1967, chúng ta đã lần lượt mở một số chiến dịch ở vùng ven biên giới, ở Tây 

Nguyên, đồng thời chúng ta duy trì các hoạt động quân sự ở vùng ven đô thị và ở 

vùng nông thôn đồng bằng như thường lệ... 

 Các hoạt động như vậy khiến cho địch lầm tưởng rằng lực lượng của ta đã bị 

thương vong qua cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966-1967, không còn khả 

năng mở các chiến dịch ở đồng bằng như trước. Trên mặt trận ngoại giao, vào 

tháng 12/1967, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tuyên bố phóng thích 2 tù 

binh Mỹ. Tiếp đó, Bộ trưởng ngoại giao ta ngỏ ý tại một buổi chiêu đãi đoàn ngoại 

giao rằng Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ đi vào đàm phán với Mỹ. 

 Điều đáng lưu ý là trước đó, chưa bao giờ ta công khai tuyên bố sẽ làm gì 

nếu Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Tín hiệu ngoại giao này càng làm cho nội 

bộ chính quyền Mỹ bị phân hóa. Nhưng điều quan trọng hơn lại là ở chỗ, qua 

những cử chỉ ngoại giao đó, giới lãnh đạo Mỹ càng thêm tin chắc là ta đã thực sự 

bị suy yếu trên mặt trận quân sự. Nhất là, bước sang tháng 1/1968, ta đã chủ động 

mở hai chiến dịch quân sự lớn (một ở Nậm Bạc và một ở Đường 9 - Khe Sanh). 

Ngay lập tức, Khe Sanh đã thu hút sự chú ý của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Sài 

Gòn và giới lãnh đạo Washington.  

Sau này, một tác giả Mỹ là Maicơn Máclia, đã bình luận rằng: đạn pháo của 

chủ lực miền Bắc giội xuống Khe Sanh đã “rơi ngay vào thủ đô Washington”. Giới 

lãnh đạo Mỹ khi đó nhận định Khe Sanh là một “Điện Biên Phủ” trong ý đồ chiến 

lược của Bộ thống soái Việt Nam. 

 Vì vậy, Giônxơn đã lệnh cho Tham mưu trưởng liên quân Mỹ phải cam kết 

giữ Khe Sanh bằng mọi giá… Chính sự phán đoán sai lầm này của Mỹ đã buộc Mỹ 

phải chịu hậu quả nặng nề trong dịp Tết Mậu Thân. Rõ ràng, nét đặc sắc về nghệ 

thuật quân sự trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đã thể 

hiện rất rõ trong nghệ thuật chọn hướng, chọn mục tiêu và nghi binh lừa địch. 

 

10. Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 // 

http://www.baobinhphuoc.com.vn . – 2018 . – Ngày 04 tháng 01 

 

Ý NGHĨA CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU 

THÂN 1968 

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương 

chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra 

cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Đồng 

thời, cuộc Tổng tiến công này đã khảng định sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần 

http://www.baobinhphuoc.com.vn/
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chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. Dưới đây, xin giới thiệu cùng 

bạn đọc ý nghĩa to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 

1968. 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện có ý 

nghĩa chiến lược, đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo 

bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi 

tới thắng lợi. 

Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 diễn ra khi nỗ lực xâm lược 

của Mỹ ở Việt Nam lên tới đỉnh cao, khi lực lượng so sánh giữa ta và địch trên 

chiến trường nghiêng mạnh về phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Bằng cuộc tiến 

công và nổi dậy đồng loạt, táo bạo, dũng mãnh, nhằm vào đô thị trên toàn miền 

Nam, quân và dân ta đã đánh đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, 

buộc chúng phải đơn phương “xuống thang chiến tranh”, khởi đầu cho một quá 

trình đi xuống về mặt chiến lược. Quá trình đó là không thể đảo ngược cho dù phải 

5 năm sau Mỹ mới rút hết quân ra khỏi miền Nam và phải 7 năm sau chế độ Sài 

Gòn mới sụp đổ, nhưng về mặt chiến lược, Mỹ đã thua cuộc từ mùa xuân năm 

1968. 

Sau một tháng, tướng Oétmolen, Tổng chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam bị cách 

chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra từ chức. Ngày 31-3-1968, Tổng 

thống Mỹ Giôn-xơn phải tuyên bố ba điểm: Đơn phương ngừng đánh phá miền 

Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; Chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari; Không ra 

tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai... Đây là sự thừa nhận đầu tiên nhưng đầy 

đủ nhất về sự phá sản của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ - chiến lược 

chiến tranh quan trọng nhất được Mỹ công phu chuẩn bị và đánh giá cao trong 

chiến lược toàn cầu "Phản ứng linh hoạt" của Mỹ trong thập niên 60 của thế kỷ 

XX. Đến tháng 5-1968, Mỹ phải bắt đầu khởi động quá trình đàm phán với ta về 

chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 dù chưa đạt được yêu 

cầu theo khả năng thứ nhất như dự kiến; và phải hy sinh to lớn, nhưng quân và dân 

ta đã xoay chuyển được cục diện chiến tranh, tiếp tục đưa sự nghiệp kháng chiến 

tiến lên theo phương hướng chiến lược mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 

trong Thư chúc Tết năm 1969; "Vì độc lập, vì tự do; đánh cho Mỹ cút, đánh cho 

ngụy nhào ". 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ta tiêu diệt, tiêu hao 

một lực lượng quan trọng quân địch, phá huỷ nhiều vũ khí, phương tiện chiến 

tranh, phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị của chúng trên quy mô toàn miền Nam, tạo 

một bước phát triển đột biến trong cục diện chiến tranh, thể hiện tập trung ở một số 

mặt sau đây: 

Về mặt thế chiến lược: Thế chiến lược của địch đã bị đảo lộn và càng lún sâu 

vào phòng ngự bị động. Kế hoạch chiến lược "tìm diệt và bình định" năm 1968 

chưa kịp triển khai đã phải vút bỏ; địch đã phải bị động chuyển một cách đột ngột 

sang chiến lược “quét và giữ”. Chiến lược này, ngay khi mới đưa ra đã bị đánh bại 

bước đầu, thế chiến lược của ta càng vững mạnh. Ta đã đưa chiến lược tiến công 
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của chiến tranh cách mạng lên một bước mới, tạo ra thế tiến công, bao vây địch 

trên tất cả các chiến trường, nhất là trên mặt trận thành thị. 

Về mặt lực lượng: Sự so sánh lực lượng địch - ta đã biến đổi một bước quan 

trọng có lợi cho ta. Lực lượng quân sự Mỹ - ngụy kể cả sinh lực và phương tiện 

chiến tranh đã bị tổn thất nặng nề, tinh thần chiến đấu của địch càng sa sút. Đặc 

biệt, hiệu lực chiến lược của quân Mỹ và quân ngụy trong thế chiến lược phòng 

ngự bị động càng giảm sút rõ rệt. Những mâu thuẫn, khó khăn và bế tắc của chúng 

về số quân, về chất lượng, về cách đánh càng gay gắt và trầm trọng. 

Về mặt chính trị: Giới cầm quyền Mỹ đã mất tin tưởng ở chiến lược quân sự 

của chúng. Mâu thuẫn trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ, giữa Mỹ và ngụy, trong 

nội bộ bọn tay sai Mỹ ở miền Nam trở nên rất gay gắt, hàng ngũ của chúng phân 

hoá sâu sắc và rối loạn hơn bao giờ hết. Phong trào nhân dân Mỹ phản đối chiến 

tranh xâm lược Việt Nam càng lên cao. Ngày 31-3-1968, Giôn-xơn đã phải thú 

nhận thất bại, thực hiện ném bom hạn chế miền Bắc và rút lui việc ra ứng cử Tổng 

thống, đồng thời chúng phải cách chức tướng Oétmolen. 

Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời 

về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, là tinh thần độc lập, 

tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta: 

nghệ thuật nắm bắt thời cơ để chủ động giáng đòn quyết định làm chuyển biến cục 

diện chiến tranh; nghệ thuật tiến công bằng cách đánh chiến lược mới, giành thế 

bất ngờ, đưa chiến tranh vào thành thị; là nghệ thuật tổ chức, bố trí và sử dụng lực 

lượng “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng 

đông”, lấy trí tuệ của con người Việt Nam để chiến thắng vũ khí và trí tuệ của bộ 

máy điều hành chiến tranh của Mỹ. 

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên giá trị: Đó là khát vọng về độc lập, 

tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của 

Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo 

chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh 

dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. 

 

 Ban Tuyên giáo Trung ương 
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11. Nguyễn Vũ. 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: 

Bài học về thế trận lòng dân / Nguyễn Vũ // http://www.kinhtedothi.vn . – 2018 .- 

Ngày 23 tháng 01 

 

50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 

1968: BÀI HỌC VỀ THẾ TRẬN LÒNG DÂN 

 

Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968 nổ ra đồng loạt ở 4 TP lớn, 37 thị xã, 64 thị trấn, quận lỵ 

trên toàn miền Nam, làm tan rã 600 ấp chiến lược, giải phóng hơn 100 xã với hơn 

1,6 triệu dân.Cuộc Tổng tiến công đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu 

mà bài học lớn là thế trận lòng dân. 

Bước ngoặt quyết định 

50 năm trước, đêm 30 rạng sáng 31/1/1968, quân và dân ta đã mở cuộc tiến 

công và nổi dậy vào hầu hết các TP, thị xã, căn cứ quân sự... trên toàn miền Nam, 

đặc biệt là trung tâm Sài Gòn - trung tâm đầu não chính trị. 

Nhận định về chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công, Đại 

tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Sau nửa thế kỷ, 

chúng ta có thêm những cứ liệu lịch sử để nhìn nhận toàn diện hơn, sâu sắc hơn về 

sự kiện, càng thêm tự hào về truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Đồng 

thời biết trân trọng một biểu tượng sáng ngời - tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, 

quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Đó là nền tảng, là vốn quý báu để phát huy nội 

lực xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện mới hiện nay. 

Sự kiện đã tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự 

nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Tại cuộc hội thảo khoa học 

cấp quốc gia vừa qua, Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước cho biết, 

đòn tiến công Xuân Mậu Thân 1968 đã gây chấn động nước Mỹ, khắp nơi biểu 

tình chống chiến tranh. Mỹ quyết định chấm dứt leo thang chiến tranh, tuyên bố 

ngừng ném bom miền Bắc và chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán song phương với 

Việt Nam tại Paris. Lực lượng biệt động là một sáng tạo về hình thức tổ chức lực 

lượng vũ trang của Đảng - gọn nhẹ, bí mật, linh hoạt, nằm trong dân, hòa với dân, 

thường xuyên hoạt động trong lòng địch... Với tinh thần dũng cảm vô song, lối 

đánh táo bạo và thông minh, sự hy sinh to lớn của lực lượng biệt động đã góp phần 

xứng đáng tạo nên hiệu quả chiến lược lớn của cuộc tổng tiến công. 

Sức mạnh dân tộc và thời đại 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên (Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự 

Việt Nam), những kinh nghiệm từ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968 đã thực sự là bài học sâu sắc, ý nghĩa như một cuộc tổng diễn tập để 7 năm 

sau đó, khi thời cơ đã chín muồi, quân và dân ta tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân Ất Mão 1975. Trong đó, nổi bật lên những vấn đề về 

chỉ đạo và điều hành chiến tranh là phải đánh giá đúng về địch, về ta; có chủ 

trương, quyết tâm chiến lược chính xác; phối hợp chặt chẽ khả năng chiến đấu giữa 

ba thứ quân; phát huy được sức mạnh của mọi lực lượng và của toàn dân... 

Cũng như nhiều nhân chứng lịch sử đã đi qua cuộc Tổng tiến công, Thiếu tướng 

http://www.kinhtedothi.vn/
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Phan Văn Lai (Anh hùng LLVTND) chia sẻ, chính nhờ sức mạnh đoàn kết giữa 

Nhân dân và các lực lượng cách mạng đã giúp bảo vệ an toàn các cơ quan của 

Đảng, bộ chỉ huy chiến dịch toàn khu, xây dựng và bảo vệ được các bộ phận an 

ninh mật cắm ở địa bàn nông thôn, giúp đấu tranh trấn áp phản cách mạng và đã 

thu được thành quả chưa từng có. 

Còn theo Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ 

có ở trong cuộc mới nhận thấy được vai trò của chiến dịch này đối với cục diện 

chiến tranh, là cách đánh địch hiệu quả với ba mũi giáp công chính trị, quân sự, 

binh vận. Cuộc Tổng tiến công diễn ra trong hơn 300 ngày đêm là một sáng tạo 

độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của 

đế quốc Mỹ, tạo điều kiện để quân dân ta thực hiện tiến trình vĩ đại giải phóng đất 

nước. 

Những cuộc hội thảo, tọa đàm vừa qua cũng đều khẳng định, 50 năm đã trôi 

qua, chúng ta đã có thêm những đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn về tầm 

vóc, ý nghĩa của thắng lợi lịch sử của chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Đồng thời, 

đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy để 

vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. 

 

12. Lê Quốc Khánh. 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968: Vành đai lửa - lộ Vòng Cung // Lê Quốc Khánh http://www.daidoanket.vn . – 

2018 . – Ngày 31 tháng 01 

 

50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 

1968: VÀNH ĐAI LỬA - LỘ VÒNG CUNG 

 

Xuân Mậu Tuất này là tròn 50 năm diễn ra sự kiện Tết Mậu Thân 1868 - 

cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa và nổi dậy của quân và dân trên hầu hết 

lãnh thổ miền Nam. Toàn bộ các hoạt động chiến đấu ở miền Nam từ đêm giao 

thừa Tết Mậu Thân kéo dài cho tới hết năm 1968 (trên 300 ngày) trong đó có 3 

đợt tấn công cao trào: Đợt 1: từ 30/1 đến 28/3; Đợt 2: từ 5/5 đến 15/6; Đợt 3: từ 

17/8 đến 30/9/1968.  

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân là bước ngoặt quan trọng trong 

cuộc chiến tại Việt Nam buộc Mỹ phải chuyển chiến lược quân sự, ngồi vào bàn 

đàm phán với ta tại Hội nghị Paris, góp phần mang đến Đại thắng mùa Xuân 1975.  

Nhắc đến trận đánh Tết Mậu Thân, người dân miền Tây Nam Bộ khắc ghi 

cung đường hết sức ác liệt: Lộ Vòng Cung, còn được gọi là “vành đai lửa” để tiến 

vào Cần Thơ, thủ phủ của Vùng 4 chiến thuật. 

Giờ đây, những nhân chứng lịch sử trong trận tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân thật là hiếm hoi. Tất cả đều ở tuổi hơn thất thập cổ lai hy. 

Ấy vậy mà khi trò chuyện về những ký ức của những ngày chiến dịch Tết 

Mậu Thân 1968, cách đây 50 năm, những nhân chứng lịch sử kể lại hết sức sôi nổi, 

nói vanh vách như chuyện xảy ra mới hôm nào.          

 

 

http://www.daidoanket.vn/
http://daidoanket.vn/phap-luat/co-gai-tham-gia-xo-xat-tai-thac-voi-la-con-mot-can-bo-cong-an-tintuc75567
http://daidoanket.vn/phap-luat/co-gai-tham-gia-xo-xat-tai-thac-voi-la-con-mot-can-bo-cong-an-tintuc75567
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        Quân và dân tấn công ở mặt trận Tây Ninh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy  

Xuân Mậu Thân 1968. (Ảnh: Tư liệu). 

Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,Thượng tá Nguyễn Thị Vân, 

nguyên trung đội phó biệt động thành phố trực tiếp tham gia chiến đấu, phối hợp 

với đơn vị Đoàn 8 Đặc công Quân khu 9 trong đợt tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân năm 1968. 

Chị Vân kể lại: Nhiệm vụ của biệt động thành trước tổng tiến công và nổi dậy 

Tết Mậu Thân là phải xây dựng cơ sở quần chúng để nuôi chứa lực lượng của biệt 

động khi vào bám trụ, chiến đấu trong nội thành. 

Chỉ trong thời gian ngắn. lực lượng biệt động thành đã tổ chức được nhiều cơ 

sở trong nội thành, xây dựng hầm bí mật để nuôi chứa cán bộ và cất giấu vũ 

khí  phục vụ cho tổng tiến công. 

Lực lượng phải điều nghiên kỹ những căn cứ của địch như: Sân bay, cư xá 

Mỹ, kho tàng, các nhà hàng, qui luật đi lại của sĩ quan Mỹ và quân đội Việt Nam 

Cộng hòa. 

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của đơn vị của tôi gồm 3 người được giao đảm nhiệm 

đưa 5 tấn vũ khí từ Cà Mau vào nội ô Cần Thơ trước Tết Mậu Thân bằng đường 

thủy. Thế nhưng, có một người đã bỏ ngũ vì thấy quá nguy hiểm nên còn lại tôi và 

em Thái 12 tuổi.  

"Tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng  bởi đoạn đường sông từ Cà 

Mau lên Cần Thơ cự ly hơn 180 km nhưng qua biết bao nhiêu chi khu, đồn bót 

địch mà đồn bót nào cũng xét hết sức gắt gao. Tôi dùng ghe bầu trọng tải 300 giạ 

lúa, ngụy trang chở lá lợp nhà chất đầy ghe, sẵn sàng phương án dùng mìn gài ở 

đầu mũi ghe để cho nổ tung ghe khi bị lộ, nhất quyết không để vũ khí lọt vào tay 

địch. Có lần, địch xốc đống lá gần tới đáy nơi chứa vũ khí nhưng may thay, chúng 

không xốc tiếp và cho đi. Sau 3 ngày vượt nguy hiểm, 5 tấn vũ khí đã được chuyển 

vào lộ Vòng Cung an toàn. Đêm giao thừa 30/1/1968, đơn vị của tôi được phân 

công cùng Đoàn 8 đánh vào các cứ điểm: Đài phát thanh, Dinh Tỉnh trưởng Cần 

Thơ, trại Lê Lợi, Trung tâm nhập ngũ số 4, căn cứ hải quân và phá khám lớn Cần 

Thơ đảm bảo cho anh em tù chính trị cùng nổi dậy, diệt ác, giải phóng thành phố. 
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Trong những ngày chiến đấu trong nội thành, địa điểm nhà nghỉ Nam Phương là 

địa điểm bám trụ của các lực lượng nên địch tạp trung hỏa lực và lực lượng tiêu 

diệt. Lực lượng của ta còn quá ít, không thể mở rộng trận địa được. Tôi cùng anh 

em bị kẹt trong nhà nghỉ Phương Nam. Cuối cùng, anh em quyết định cho tôi ra 

hợp pháp bằng cách theo bà chủ và con gái bà chủ nhà nghỉ Phương Nam. Ngay 

sau đó, địch dùng hỏa lực mạnh có trực thăng yểm trợ đổ xăng đốt cháy tất cả anh 

em rồi hốt xác đem quăng xuống hồ Xáng Thổi gần đó.Thoát được vòng vây địch, 

tôi tìm đến với các đơn vị còn đang chiến đấu trong nội thành, được giao nhiệm vụ 

chuyển số tử thương và anh em bị thương  đến đội phẫu thuật tiền phương. Những 

ngày sau đó, do địch phản công mạnh, các lực lượng được lệnh rút ra vùng ven để 

bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai vào tháng 5/1968”- bà Vân 

nói.         

Ông Nguyễn Hà Phan, nguyên Trưởng ban Binh vận chiến dịch Mậu Thân 

1968 nhấn mạnh: Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân là 

sức mạnh của lòng dân với cách mạng và ý chí chiến đấu kiên cường của bộ đội 

ta.  

Thời điểm Tết Mậu Thân 1968,  trước giờ G đêm giao thừa, các lực lượng của 

quân khu, tỉnh Cần Thơ, dân quân du kích và biệt động thành với súng ống, hậu 

cần, quân y, có đến hàng vạn người đã ém sát Vòng Cung sẵn sàng nổ súng vào 

thời khắc giao thừa. 

Một số đã vào được các phường ở nội thành, trú ẩn cả trong những gia đình 

có con em phải đi lính, cầm súng Mỹ nhưng lại là “súng Mỹ, lòng ta”. Tất cả đều 

hòa vào trào lưu chuẩn bi đánh địch đón Tết. 

Mặt trận và các đoàn thể ráo riết vận động các gia đình một mặt lo dọn dẹp 

nhà cửa cúng ông bà, đón giao thừa, mặt khác lo cho bộ đội ăn ở, giúp chỉ dẫn các 

vị trí địch đóng quân, những tên ác ôn cần tiêu diệt đồng thời giúp lo vận chuyển 

vũ khí, đưa quân vào nội thành. 

Phải nói rằng, trên tuyến lộ Vòng Cung, đồn bót địch đóng dày đặc. 

Thậm chí căn cứ lõm cũng không còn bởi đây là con đường huyết mạch vào 

Cần Thơ, nơi được gọi là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, có các cơ quan đầu não 

của chính quyền Saigon và Mỹ như: Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 và Vùng 4 chiến 

thuật; căn cứ hải quân; Tòa lãnh sự Mỹ; Sở chỉ huy Tiểu khu Phong Dinh; sân bay 

Lộ Tẻ; sân bay Trà Nóc; các sư đòan tinh nhuệ của quân đội Saigon như Sư đoàn 

21, Sư đoàn 9; Liên đoàn biệt động quân cùng hàng chục tiểu đoàn bảo an, biệt 

kích, thám báo… 

Những ngày trước Tết Mậu Thân, địch hành quân lùng sục, bắn pháo, rải bom 

kết hợp với mở các đợt hành quân lừa bắt, khủng bố tinh thần các gia đình và cán 

bộ cách mạng vùng nông thôn và vùng giải phóng. 

Bất cứ nơi nào chúng nghị có lực lượng cách mạng là chúng hành quân, bắn 

pháo, cho máy bay bắn phá vô tội vạ. 

Lộ Vòng Cung trở thành con đường tranh chấp ác liệt giữa ta và địch. Lực 

lượng của cách mạng vào đến Vòng Cung được nhân dân các xã An Bình, Long 

Tuyền, Mỹ Khánh, Giai Xuân, Nhơn Ái, Tân Thới, Thới An Đông, thị trấn Phong 

Điền và cả Phước Thới đùm bọc, chở che, nuôi nấng bảo đảm giữ vững phong trào 
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cách mạng cho cả nội thành và vùng ven trong đó Đảng bộ và nhân dân xã An 

Bình trở thành hậu phương lớn để cán bộ, bộ đội bám trụ và tiến công vào nội ô 

Cần Thơ. Chỉ riêng xã An Bình có 205 gia đình nuôi chứa bộ đội, cán bộ dưới hầm 

bí mật trong nhà. 

Chết chóc, tù đày, bị tra tấn, khủng bố nhưng người dân An Bình vẫn một 

lòng với cách mạng, không một ngày ly hương. Nơi đây còn là nôi của biệt động 

thành, nơi sản sinh ra đơn vị 823 biệt động từ những du kích xã.   

Phải nói rằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, cả hai phía đều 

bị thiệt hại nặng nhưng quân Mỹ cũng không thể bình định được các vùng nông 

thôn miền Nam. 

Đây là bước đột phá lớn trong chiến tranh nhân dân. Quân Giải phóng đã 

hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra là “Đè bẹp ý chí xâm 

lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn thương lượng. 

Đại tá Khưu Ngọc Bảy, năm nay tròn 80 tuổi. Thời điểm năm 1968, ông là đại 

đội trưởng đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 962, còn được gọi là H52. Đại đội 1 của ông 

Khưu Ngọc Bảy được giao nhiệm vụ bảo vệ hành lang Lộ Vòng Cung trong 2 năm 

1968-1969  được Bộ tư lệnh Quân khu 9 nhận xét: “Tiểu đoàn đã hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, bám trụ vững chắc phục vụ tốt cho các lực lượng của Quân 

khu hoạt động có hiệu quả hướng Bình Thủy - Trà Nóc”. 

Từ chiến trường Cà Mau, vốn là cán bộ của một trong 3 bến chính trong hệ 

thống đường vận tải chiến lược của đường Hồ Chí Minh trên biển Đông tiếp viện 

lực lượng, vũ khí, hậu cần vào chiến trường Tây Nam Bộ, đại đội 1 do ông Khưu 

Ngọc Bảy làm đại đội trưởng được Quân khu điều động lên mặt trận Cần Thơ hình 

thành tiểu đoàn 962, mật danh H52 tham gia trên mặt trận lộ Vòng Cung trong 2 

năm 1968-1969. 

Khó khăn của Tiểu đoàn là chiên đấu ở địa hình mới, tình huống diễn biến 

phức tạp và sau đó lại được giao nhiệm vụ bám trụ trong và ngoài lộ Vòng Cung. 

Thế  nhưng đơn vị đã gắn kết với Đảng bộ và quân dân ở địa phương xây 

dựng thế trận lòng dân, được nhân dân ở các địa bàn đóng quân như: Định Môn, 

Trường Lạc, Tân Thới, Giai Xuân, Long Tuyền,… đùm bọc, nuôi nấng, bảo vệ, 

nhờ đó giữ vững địa bàn, bảo vệ an toàn từ ngoài Lộ Vòng Cung đến các xã, 

phường nội ô của thị xã Cần Thơ. 

Qua 420 ngày đêm bám trụ trên tuyến hành lang lộ Vòng Cung, Tiểu đòan đã 

cùng với du kích địa phương tham gia đánh địch 115 trận trong đó có 45 trận, Tiểu 

đoàn 962 chủ động tấn công địch, nổi bật có trận ở Trái Bầu – Trà An, xã Định 

Môn; trận đánh ở Ngã Cạy; trận đánh ở cầu Xẻo Cui; trận đánh ở vàm Rạch Súc, 

xã Long Tuyền;… gây cho địch tổn thất nặng nề góp phần giữ vững địa bàn. 

Đứng chân trên địa bàn Lộ Vòng Cung, đơn vị đã đưa 50 đoàn cán bộ của 

Quân khu vào hoạt động trong lòng địch trong đó 4 lần dẫn đường và bảo vệ trận 

địa súng cối 120 ly của pháo binh Quân khu pháo kích vào sân bay Trà Nóc và 

đánh vào cụm pháo binh của địch ở Bình Thủy.   

Nói về những ký ức chiến đấu bên hành lang lộ Vòng Cung, ông Khưu Ngọc 

Bảy bộc bạch: Tuyến lửa Vòng Cung là nơi thử thách lớn nhất, ác liệt nhất so với 
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sức chịu đựng của con người. Ai đã vượt qua được cuộc chiến đấu máu lửa ở Lộ 

Vòng Cung  thì đủ sức vượt qua những khó khăn lớn của cuộc đời!     

Lê Quốc Khánh 

 

13. Khuất Biên Hòa. Tướng Lê Đức Anh kể về cuộc tổng tiến công Tết Mậu 

Thân 1968 / Khuất Biên Hòa // http://www.vietnamnet.vn . – 2018 . – Ngày 01 

tháng 01 

 

TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH KỂ VỀ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG  

TẾT MẬU THÂN 1968 

 

Cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân – 1968 cách nay tròn 50 năm, đã đi vào 

lịch sử của Cách mạng Việt Nam. Nhưng cho đến bây giờ, nhiều nhà nghiên cứu 

quân sự, kể cả bộ máy chiến tranh của Mỹ vẫn cố tìm hiểu bằng cách gì mà ta triển 

khai lực lượng trên diện rộng toàn miền Nam, bằng cách gì mà ta đồng loạt nổ 

súng tiến công ở tất cả các đô thị, tỉnh lỵ mà ta giữ được tuyệt đối bí mật? 

Lúc đó, Trung ương Cục gọi riêng từng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lên giao 

nhiệm vụ, căn dặn, “hiệp đồng”, và như vậy, mỗi tỉnh chỉ duy nhất một người biết 

rõ “Giờ G, ngày N” - Thời điểm nổ súng tiến công 

 

Trong đó, biết bao nhiêu công 

tác phải triển khai, bao nhiêu việc 

phải chuẩn bị. Điều này nói lên sự 

lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh tài 

tình, sáng tạo của Trung ương Đảng 

ta và ý thức trách nhiệm rất cao, sự 

thống nhất ý chí, sự nghiêm minh 

của kỷ luật chiến trường đã quyện 

trong ý thức tự giác, lòng trung 

thành và phẩm chất mẫu mực của 

đội ngũ Bí thư tỉnh ủy, những người 

đứng đầu và đại diện cho sự lãnh 

đạo của Đảng tại các địa phương, và 

toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang ba thứ quân. Ngay sự thống nhất ý chí và 

hành động đã tạo nên sức mạnh tiến công đối với quân thù. 

Thời điểm đó, tôi đang đảm trách Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền (mật 

danh là B2). Việc phổ biến kế hoạch tác chiến thì anh Nguyễn Văn Linh, Chính ủy 

và anh Hoàng Văn Thái, Tư lệnh làm; mặt trận Sài Gòn-Gia Định có anh Võ Văn 

Kiệt và anh Trần Hải Phụng về dự. Ta đã giữ được bí mật đến tận giờ nổ súng mặc 

dù thời gian chuẩn bị có thể nói là gấp. Ta phải nhanh chóng đưa được một khối 

lượng rất lớn vũ khí và phương tiện chiến đấu vào ém sát các mục tiêu dự định tiến 

công trong sự canh gác, kiểm soát rất gắt gao của quân địch, vượt qua các tuyến 

http://www.vietnamnet.vn/
http://f.imgs.vietnamnet.vn/2017/12/31/12/tuong-le-duc-anh-ke-ve-cuoc-tong-tan-cong-tet-mau-than-1968.jpg
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đóng quân và hoạt động dày đặc của chúng ở các thành phố, đô thị và căn cứ quân 

sự, nhất là thành phố Sài Gòn-Gia Định, sào huyệt, cơ quan đầu não của Mỹ - 

ngụy. Tất cả những cái gì lo trước được, ta đã tính toán chuẩn bị, nhất là việc xây 

dựng các cơ sở cách mạng quần chúng, hồi đó gọi là các “lõm” ngay trong lòng đô 

thị mà quân địch đang chiếm giữ. 

Chẳng hạn như Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định: Ngay từ 

năm 1965 đã chỉ đạo lực lượng biệt động xây dựng các hầm chứa vũ khí và ém 

quân trong nội thành. Tính đến cuối năm 1967, đã thiết lập được 19 “lõm” chính trị 

ngay sát những mục tiêu trọng yếu của địch, bao gồm 325 gia đình cơ sở, tạo nên 

400 điểm ém quân và 12 kho vũ khí; với kỹ thuật ngụy trang tài tình, khôn khéo và 

mưu trí, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển vào nội thành một 

khối lượng lớn vũ khí chuẩn bị cho chiến đấu, gồm: 450 kg thuốc nổ TNT, 100 

súng K54, 50 súng AK, hàng chục súng-đạn B40, 3 khẩu cối, 1 khẩu ĐKZ và 90 

quả đạn. Đợt 2 cuộc tiến công còn vận chuyển được 12 xe vũ khí vào khu vực Phú 

Thọ Hoà... 

Cuộc tiến công táo bạo của ta đã làm cho bộ máy điều hành chiến tranh của 

Mỹ sững sờ, choáng váng. Chỉ trong 24 giờ đồng hồ, toàn bộ hậu phương an toàn 

nhất của kẻ địch, tất cả thành phố, tỉnh lỵ mà trước đó hầu như đứng ngoài cuộc 

chiến, nay đều bị tiến công đồng loạt. Các mục tiêu quan trọng nhất từ Bộ tổng 

Tham mưu đến Biệt khu Thủ đô, từ Dinh Tổng thống Việt Nam cộng hoà đến toà 

Đại sứ Mỹ đều bị đánh phá ác liệt. Cái thế của hai bên trong chiến tranh bỗng chốc 

bị đảo lộn, hậu phương yên ấm của kẻ địch bỗng chốc trở thành tiền tuyến nóng 

bỏng. Trong lúc Mỹ - ngụy có hơn một triệu quân lại bố trí trong thế phòng thủ 

liên hoàn, chặt chẽ mà chúng hoàn toàn bất ngờ. Có thể nói là đợt đầu tiên chúng ta 

đánh thật là tuyệt vời. Ta đã ra đòn bất ngờ và đánh trúng vào hệ thần kinh trung 

ương của địch, đã làm cho tòa Bạch ốc Hoa Kỳ bàng hoàng... 

Trước Tổng tiến công, Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền tổ chức bố trí 

chiến trường, mặt trận Sài Gòn-Gia Định có hai “Sở chỉ huy tiền phương”. Anh 

Trần Văn Trà và Mai Chí Thọ phụ trách Tiền phương Bắc, còn gọi là Tiền phương 

1. Anh Võ Văn Kiệt phụ trách Tiền phương Nam, còn gọi là Tiền phương 2. 

Tiền phương 1 phụ trách chủ lực hướng bắc, tây bắc và đông thành phố; lực 

lượng bao gồm: Các phân khu 1, 4, 5 và một phần phân khu 2 (tức Củ Chi, Hóc 

Môn, Dĩ An, Gò Vấp, Lái Thiêu, Thủ Đức, một phần Bình Tân); mục tiêu đánh là 

khu Quán Tre, một nửa sân bay Tân Sơn Nhất, các căn cứ quân sự ở Gò Vấp, thị 

xã Gia Định, Bộ tổng Tham mưu ngụy, đồng thời phụ trách các tiểu đoàn chiếm 

lĩnh nối tiếp biệt động nội thành. 

Tiền phương 2 phụ trách hướng nam và một phần tây nam; lực lượng gồm 

toàn bộ lực lượng biệt động và quần chúng vũ trang nội thành từ quận 1 đến quận 

8. Cac đơn vị biệt động đánh các mục tiêu: Tòa Đại sứ Mỹ, dinh Độc lập, Đài phát 

thanh, Bộ tư lệnh Hải quân, Kho xăng Nhà Bè, Tổng nha Cảnh sát và một nửa sân 

bay Tân Sơn Nhất; phát động quần chúng chiếm các khu lao động, chờ đón quân 

chủ lực vào nội thành... 

Tôi được phân công chỉ huy bộ đội tiến công ở hướng tây nam Sài Gòn, từ 

Long An đánh vào khu vực quận 5, vào Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và 
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Cảnh sát đô thành. Sở chỉ huy của tôi đặt ở bên sông Vàm Cỏ Đông. Trước khi nổ 

súng, tôi được tăng cường một tiểu đoàn của Long An do anh Hai Hoàng làm Tiểu 

đoàn trưởng. Đưa Trung đoàn 3 vào áp sát quận 6, gần tới Phú Lâm, bắn cối xong 

thì đột kích vào trung tâm Phú Lâm. Các đơn vị đó đánh rất giỏi, thọc sâu vào quận 

5, rồi tiến công tới ngã tư Bảy Hiền thuộc quận Tân Bình, ở lại một ngày, quân nó 

bu tới, ta đánh; sau đó khi có lệnh cấp trên, tôi cho các đơn vị rút ra. Đồng bào Hoa 

kiều đã chỉ dẫn cho bộ đội đục xuyên các tường nhà để bí mật rút ra. Chỗ nào 

không đục được thì vận động trên mái nhà. Còn thương binh thì bà con người Hoa 

mang đi giấu, cứu chữa và nuôi dưỡng. 

Nhìn lại những ngày này chúng ta 

thấy, ngay sau khi chiến lược “chiến 

tranh đặc biệt” bị phá sản, đế quốc Mỹ 

buộc phải chuyển sang chiến lược 

“chiến tranh cục bộ”, đưa hơn 40 vạn 

quân viễn chinh Mỹ ồ ạt vào miền Nam 

Việt Nam, cùng với đội quân của một số 

nước chư hầu và lực lượng quân đội Sài 

Gòn được bắt lính tăng cường, cùng với 

một khối lượng vũ khí và phương tiện 

chiến tranh chưa từng có với kỹ nghệ 

hiện đại tối tân; chúng quyết liệt và táo 

bạo mở liên tục các cuộc hành quân với 

hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” 

hòng giải quyết chiến tranh trong một thời gian ngắn. 

Nhưng, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng tạo với đường lối chiến tranh nhân dân 

vô địch của Đảng ta, quân và dân ta đã đánh bại cả hai cuộc hành quân chiến lược 

ở hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 của chúng ở miền Nam, (trong đó điển 

hình là các trận chiến: Pley-me và thung lũng La-đrăng, hai cuộc hành quân At-

ten-prô và Gian-xơn-xi-ti); đồng thời đánh bại một bước chiến tranh phá hoại bằng 

không quân và hải quân của Mỹ trên miền Bắc. Đến nửa cuối 1967, một mặt Mỹ 

tiếp tục tăng quân và phương tiện chiến tranh để toan tính một cuộc phản công lần 

thứ ba với số quân 120 vạn, trong đó có 50 vạn quân chiến đấu Mỹ, một mặt chúng 

bắt đầu lộ rõ sự dao động và lúng túng. 

Giữa lúc đế quốc Mỹ đang ở thế ngập ngừng về chiến lược, giới cầm quyền 

Mỹ có dấu hiệu dao động rõ và đúng thời điểm rất nhạy cảm của năm bầu cử tổng 

thống Mỹ, Đảng ta đã quyết định giáng một đòn bất ngờ thật mạnh vào ý chí xâm 

lược của Mỹ, bằng cách chọn hướng chiến lược hiểm và dùng cách đánh mới, tạo 

ra một bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chiến tranh. 

Như kế hoạch đã định, cuối tháng 1/1968 ta bắt đầu mở đợt hoạt động lớn ở 

Mặt trận đường số 9 - Khe Sanh, xem như một đòn chính của bộ đội chủ lực ta, 

nhằm đánh lạc hướng, thu hút quân cơ động của Mỹ, vây hãm, giam chân và tiêu 

hao chúng, nhằm tạo thế cho các chiến trường khác tiến công và nổi dậy. Lập tức, 

tướng Oét-mo-len điều quân tăng cường giữ và cho máy bay ném bom dữ dội, rồi 

chở quân đổ bộ xuống khu vực Tà Cơn - Khe Sanh. Trước và sau Tết, quân ta tiếp 
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tục bao vây Khe Sanh, dùng các hỏa lực và đánh lấn khiến cho Bộ Quốc phòng Mỹ 

tính tới khả năng ta có thể tạo ra một cái “giống như Điện Biên Phủ”. Thế là quân 

Mỹ đã rơi vào bẫy của ta. Quân Mỹ đã rơi vào tình thế của “cá voi mắc cạn”. 

Cùng thời điểm này, trên chiến trường nước bạn Lào, từ ngày 12 đến 

27/1/1967, quân đội Pa Thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam mở chiến dịch 

Nậm Bạc đã thắng lớn. Chiến thắng này vừa là khởi đầu vừa là sự phối hợp nhịp 

nhàng với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của chúng ta. 

Quân và dân miền Nam đã 

nhằm đúng vào đêm giao thừa 

của Tết Nguyên đán, đồng loạt 

tiến công và nổi dậy trên toàn 

miền, đánh vào 4 thành phố lớn, 

37 thị xã, hàng trăm thị trấn, 4 

bộ tư lệnh quân đoàn địch, hầu 

hết các bộ tư lệnh sư đoàn, 30 

sân bay và gần 100 cơ sở hậu 

cần của chúng. Trong đó có 

những trận đánh đã gây chấn 

động lớn trong giới cầm quyền 

Mỹ và có tiếng vang mạnh mẽ 

trên thế giới, như: Trận đánh 

vào toà Đại sứ Mỹ, vào dinh 

Tổng thống, bộ tổng Tham 

mưu, Đài phát thanh Sài Gòn, 25 ngày ta làm chủ thành phố Huế ... Chúng ta đã ra 

những đòn sấm sét ngay trong lúc mà lực lượng Mỹ - ngụy và chư hầu còn đông 

trên 1 triệu 20 vạn tên, nắm trong tay những phương tiện chiến tranh hiện đại và 

khổng lồ, đứng chân trong những căn cứ được phòng thủ vững chắc; chúng ta đã 

đánh vào tận hang ổ của chúng và đã giành thắng lợi chưa từng có. 

Đòn tiến công Mậu Thân - 1968 đã gây kinh hoàng cho cả nước Mỹ. Khắp 

các bang của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ rộ lên những cuộc biểu tình chống chiến 

tranh. Nhiều người trong chính giới Mỹ đòi xét lại chính sách của Mỹ với cuộc 

chiến này. Nội bộ các cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ diễn ra sự chia rẽ gay 

gắt. Tướng Oét-mo-len, Tổng chỉ huy quân Mỹ ở Nam Việt Nam bị cách chức, Bộ 

trưởng Quốc phòng Mắc Na-ma-ra xin thôi việc. 

Ngày 25/3/1968, Tổng thống Giôn-xơn và Bộ trưởng Quốc phòng Clíp-phớt 

(mới thay Mắc Na-ma-ra) phải triệu tập một cuộc họp gọi là “Những người am 

hiểu và khôn ngoan nhất”, mà thực chất là 14 quan chức cấp cao diều hâu nhất 

trong phái diều hâu. Sau 3 ngày tranh cãi, 10/14 vị đã tán đồng chấm dứt leo thang 

chiến tranh và có biện pháp rút lui ra khỏi cuộc chiến. Có 11 -14 vị thuộc phái diều 

hâu đến họp gồm: Acheson, Goldberg, George Ball, Megxorge Bundy, Henry 

Cabot lodge, Abe Fortas, Douglas Dillion, John J.Me Cloy, Robert Murphy, 

Maxwell Taylor, Omar Pnadly, Mathew Ridway, Rusk, Rostows; Tất nhiên còn có 

John-xơn, Wheeler và Clifford. - Chỉ trừ có Bradley Murphy, Fortas và Taylor còn 

http://f.imgs.vietnamnet.vn/2017/12/31/12/tuong-le-duc-anh-ke-ve-cuoc-tong-tan-cong-tet-mau-than-1968-2.jpg
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lại tất cả đều muốn rút ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. (Tổng thuật qua tài liệu 

của Mỹ của Thiếu tướng tình báo Nguyễn Đôn Tự) 

Ngày 31/3/1968, Giôn-xơn buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc 

Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra, chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị đàm phán song 

phương với ta tại Pari và tuyên bố không ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 2. 

Đây là sự công khai thừa nhận chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã phá sản, 

ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ hiếu chiến đã thật sự bị lung lay. Tuy chúng ta có 

khuyết điểm là sau đợt hai đã chậm chuyển hướng tiến công về vùng nông thôn 

nên tổn thất; nhưng thất bại của đế quốc Mỹ trong chiến tranh cục bộ đã không thể 

nào cứu vãn được. 

Tôi muốn nói thêm về lực lượng biệt động. Đây là một sáng tạo về hình thức 

tổ chức lực lượng vũ trang của Đảng ta - Gọn nhẹ, bí mật, linh hoạt, nằm trong 

dân, hòa vào dân, thường xuyên hoạt động trong lòng địch. Biệt động là lực lượng 

chiến đấu, thường đánh đòn hiểm, táo bạo, bất ngờ vào cơ quan đầu não và các 

mục tiêu quan trọng của địch ở các đô thị. 

Lực lượng biệt động Nam Bộ ra đời từ kháng chiến chống thực dân Pháp và 

phát triển mạnh trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là ở Sài Gòn - Gia Định. Sự 

ra đời, trưởng thành và phương thức hoạt động của lực lượng này đánh dấu bước 

phát triển mới của chiến tranh nhân dân và là nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự 

Việt Nam. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, lực lượng biệt 

động đã mở đầu xuất sắc cuộc tiến công ở Sài Gòn và các đô thị. Với tinh thần 

dũng cảm vô song, lối đánh táo bạo và thông minh, và sự hy sinh to lớn của lực 

lượng biệt động đã góp phần xứng đáng trong việc tạo nên hiệu lực chiến lược lớn 

của cuộc tổng tiến công, đánh bại cố gắng chiến tranh cao nhất của đế quốc Mỹ. 

Đến cuối năm 1967, quân dân miền Nam phải đương đầu với đội quân 1,6 

triệu của Mỹ - ngụy và chư hầu gồm: 48 vạn lính Mỹ, 66 nghìn lính chư hầu, 

998.000 quân Việt Nam cộng hũa gồm cả chủ lực, bảo an dân vệ và cảnh sát vũ 

trang, trong đó gần một nửa là quân chủ lực. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị, 

xây dựng thế trận, xây dựng lực lượng trong nhiều năm trước đó, trong đó có kết 

quả xây dựng cơ sở chính trị và cơ sở vũ trang ở các đô thị theo phương châm của 

Đảng: Đánh địch trên ba vùng chiến lược. 

Với tầm nhìn xa trông rộng, từ lâu Bác Hồ và Bộ Chính trị đã nhận thấy rằng, 

ta không đủ sức để đánh bại cùng một lúc cả Mỹ và ngụy để giành thắng lợi hoàn 

toàn, nên đã chủ trương chia thành hai nhịp: đánh cho “Mỹ cút” rồi tiến tới đánh 

cho “ngụy nhào”. Và, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 

cùng những cú “đánh bồi” tiếp theo đó (đợt 2, đợt 3) đã thật sự tạo nên một đòn 

đánh “đủ đô”, đủ sức nặng làm nhụt ý chí của đế quốc Mỹ, nhất là những chính 

khách trong phái diều hâu, tạo ra bước ngoặt mới về chiến lược của cuộc chiến 

tranh, buộc chúng phải xuống thang, ngồi vào bàn đàm phán để dẫn tới ký kết Hiệp 

định Paris năm 1973, thừa nhận “Độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 

Nam”, rút hết quân Mỹ và không điều kiện ra khỏi Nam Việt Nam. 
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Trận tiến công Mậu Thân, quân và dân ta đã thực hiện được quyết tâm chiến 

lược” Đánh cho Mỹ cút một cách vẻ vang. Và là minh chứng hùng hồn, là sự chói 

sáng Bản lĩnh và Trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 

Lê Đức Anh (Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;Nguyên 

Tham mưu Trưởng Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thời điểm 

1968). 

Người thực hiện: Đại tá Khuất Biên Hòa 
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    CHIẾN DỊCH XUÂN MẬU THÂN 1968: BÀI HỌC LỊCH SỬ QUÝ BÁU 

 

Đánh giá thành quả cũng như hạn chế của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968 là cơ sở quan trọng để đúc kết bài học vận dụng vào sự 

nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân trong điều kiện mới 

Ngày 29-12, tại TP HCM, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Thành ủy TP HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch 

sử". Hơn 100 tham luận của lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng, các nhân 

chứng lịch sử, nhà khoa học... đã gửi đến hội thảo. 

Sống trong dân, hòa vào dân 
Cách đây 50 năm, vào đêm 30, rạng sáng 31-1-1968 (đêm mùng 1 Xuân Mậu 

Thân 1968), Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra trên 

3 vùng chiến lược. Quân và dân đã đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 4/6 thành phố 

lớn, trọng điểm là Sài Gòn - Gia Định và Huế; 37/44 thị xã và hàng trăm quận lỵ, 

thị trấn... ở miền Nam. 

Lúc bấy giờ, Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 

Chủ tịch nước - đang đảm trách Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Miền (mật danh 

B2). Việc phổ biến kế hoạch tác chiến có ông Nguyễn Văn Linh, Chính ủy; Hoàng 

Văn Thái, Tư lệnh; Mặt trận Sài Gòn - Gia Định có ông Võ Văn Kiệt. Trước đó, từ 

cuối năm 1967, ta đã thiết lập được 19 "lõm" chính trị (các cơ sở cách mạng quần 

chúng - PV) ngay sát những mục tiêu trọng yếu của địch. Các đơn vị đã chuyển 

vào nội thành 450 kg thuốc nổ TNT, hơn 150 khẩu súng, 90 quả đạn… và giữ được 

bí mật đến tận giờ nổ súng dù thời gian chuẩn bị gấp gáp. 

Chỉ trong 24 giờ, toàn bộ hậu phương an toàn của kẻ địch với nhiều cơ quan 

đầu não như: Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải 

quân, Tổng nha Cảnh sát, Đài Phát thanh Sài Gòn… bị tấn công đồng loạt. Cuộc 

tiến công táo bạo đã làm cho bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ và hơn 1 triệu 

quân sững sờ, choáng váng. 

Trong bài tham luận gửi tới hội thảo, Đại tướng Lê Đức Anh cho biết đòn tiến 

công Xuân Mậu Thân 1968 đã gây chấn động nước Mỹ, khắp nơi biểu tình chống 

http://www.nld.com.vn/
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chiến tranh. Mỹ quyết định chấm dứt leo thang chiến tranh, tuyên bố ngừng ném 

bom miền Bắc và chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán song phương với Việt Nam 

tại Paris. 

"Lực lượng biệt động là một sáng tạo về hình thức tổ chức lực lượng vũ trang 

của Đảng - gọn nhẹ, bí mật, linh hoạt, nằm trong dân, hòa với dân, thường xuyên 

hoạt động trong lòng địch... Với tinh thần dũng cảm vô song, lối đánh táo bạo và 

thông minh, sự hy sinh to lớn của lực lượng biệt động đã góp phần xứng đáng tạo 

nên hiệu quả chiến lược lớn của cuộc tổng tiến công" - Đại tướng Lê Đức Anh nêu. 

 

  
Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị 

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận định thắng lợi 

của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã khẳng định sự phát 

triển cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam; đặc biệt là nghệ thuật nắm bắt thời cơ 

chiến lược để chủ động tiến công địch, làm chuyển biến cục diện chiến tranh, nghệ 

thuật tiến công bằng các phương thức tác chiến mới giành thế bất ngờ… Cùng với 

đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa quân sự, chính trị và ngoại giao, phát huy sức mạnh 

của thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự 

nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh từ bài học kinh nghiệm của Cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi quân và dân 

ta phải tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, nỗ lực phấn đấu mạnh 

mẽ hơn, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển đất nước. 

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định cuộc tổng công 

kích - tổng khởi nghĩa khu vực Sài Gòn - Gia Định Mậu Thân 1968 tuy không đạt 

được đầy đủ mục tiêu đã đề ra song đã tiêu hao một lực lượng lớn của Mỹ - Ngụy, 
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góp phần làm thất bại chiến tranh cục bộ của Mỹ - Ngụy, tạo ra cục diện mới ở 

chiến trường miền Nam. Đây là minh chứng hùng hồn về lòng yêu nước của nhân 

dân miền Nam và Sài Gòn - Gia Định, sẵn sàng ủng hộ, hy sinh vì độc lập của dân 

tộc. 

Những bài học từ hạn chế của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, như: bài học về 

đánh giá khả năng và sức mạnh của kẻ thù; về đề ra mục tiêu cho cuộc tổng tiến 

công; về phương thức tiến công và sử dụng lực lượng; về buông lỏng địa bàn nông 

thôn; về giữ gìn lực lượng, hạn chế tổn thất… đã giúp Đảng nhận thức thấu đáo 

hơn về thực tế chiến trường, tương quan lực lượng và đề ra chủ trương thích hợp 

trong lãnh đạo kháng chiến giai đoạn sau Mậu Thân. Mặt khác, lòng yêu nước, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là mẫu số chung của người Việt Nam, là sức mạnh 

của dân tộc cần được phát huy trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng 50 năm đã qua, thời gian đã phai mờ, 

thay đổi nhiều thứ nhưng những giá trị lịch sử và bài học được đúc rút bằng xương 

bằng máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong Cuộc Tổng tiến công và nổi 

dậy Xuân Mậu Thân 1968 phải được thường xuyên ghi nhớ. 

Trên cơ sở đánh giá thành quả cũng như hạn chế của Cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, các đại biểu đã nêu lên những kinh nghiệm về lãnh 

đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, tổ chức, khơi dậy và phát huy sức mạnh của 

toàn dân tộc, nghệ thuật chớp thời cơ và tận dụng thời cơ, về các phương thức tác 

chiến chiến lược công tác. Đó sẽ là cơ sở quan trọng để vận dụng vào sự nghiệp 

xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân trong điều kiện mới.  

 

Khát vọng độc lập, tự do 
Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện 

sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; để lại nhiều bài 

học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đó là khát vọng "Không có 

gì quý hơn độc lập, tự do"; là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; 

là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến 

lược đấu tranh cách mạng; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tinh 

thần quyết chiến, quyết thắng, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta; là 

sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và tinh thần đoàn kết quốc tế 

trong sáng. 

Kỷ niệm 50 năm thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968 vào thời điểm công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và 

lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang đứng 

trước thời cơ, vận hội phát triển mới với những khó khăn, thách thức đan xen, 

chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn, 

tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta trong đấu tranh giải phóng dân 

tộc cũng như trong hòa bình, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Nhiều 

vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, phức tạp hơn đang và sẽ đặt ra đối với sự 

nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; đòi 
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hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần quyết chiến, quyết 

thắng, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử 

thách, chuyển thách thức thành thời cơ để phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ 

hơn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong 

đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng 

văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là 

trọng yếu, thường xuyên. 

(Trích bài viết "Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc" của Chủ tịch nước Trần Đại Quang) 

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM: 

Góp phần làm nên một tượng đài bất tử 

Những trận đánh lẫy lừng trong Mậu Thân và những hy sinh to lớn của đồng 

bào, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên một tượng đài bất tử, một dáng đứng 

Việt Nam tạc vào thế kỷ. 

Để xứng đáng với thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang 

và nhân dân TP HCM vì cả nước, cùng cả nước tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt 

mọi khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển 

biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung 

của vùng và cả nước. 

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt 

Nam: 

Cuộc diễn tập cho đại thắng mùa Xuân 1975 
Những kinh nghiệm từ tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã thực sự 

là bài học sâu sắc, ý nghĩa như một cuộc tổng diễn tập để 7 năm sau đó, khi thời 

cơ đã chín muồi, quân và dân ta tiến hành thắng lợi cuộc tổng tiến công và nổi dậy 

mùa Xuân Ất Mão 1975. 

Như vậy, tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là sự kiểm chứng cho 

những vấn đề đã được đặt ra từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968. Trong đó, nổi bật lên những vấn đề về chỉ đạo và điều hành chiến tranh là 

phải đánh giá đúng về địch, về ta; có chủ trương, quyết tâm chiến lược chính xác; 

phối hợp chặt chẽ khả năng chiến đấu giữa ba thứ quân; phát huy được sức mạnh 

của mọi lực lượng và của toàn dân; lựa chọn chiến trường mở đầu đúng, phù hợp 

với khả năng của ta; chỉ huy, điều hành tác chiến kiên quyết, linh hoạt, táo bạo, bí 

mật, bất ngờ với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. 

Bảo Ngọc ghi 

 

 

Trường Hoàng 
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15. Lê Hiếu. Hồi ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở 

Huế / Lê Hiếu // http;//www.vov.vn . – 2017 . – Ngày 21 tháng 01 

 

HỒI ỨC VỀ CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY  

TẾT MẬU THÂN 1968 Ở HUẾ 

 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đã đi vào lịch sử dân 

tộc, như một bản anh hùng ca sáng chói. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 ở Huế đi vào lịch sử 

dân tộc như bản anh hùng ca. Trận đánh này mở ra một bước ngoặt chiến lược, có 

ý nghĩa quyết định trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc 

ta. 

 
Quân đội ta tiến vào thành nội Huế 

Tết Mậu Thân 1968. (Ẩnh tư liệu) 

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, 

ông Nguyễn Trung Chính, nguyên 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - 

Huế, nguyên thành ủy viên, Bí thư 

quận 1 - Huế năm 1968, vẫn không 

thể nào quên một thời kỳ oanh liệt. 

Ông Chính nhớ lại, trong chiến 

dịch Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968, Huế là một 

trong ba chiến trường đô thị trọng 

điểm để thực hiện tiến công chiến 

lược bẻ gãy ý chí xâm lược của kẻ 

thù. Vì thế khâu chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vũ khí được bí mật đưa vào nội thành bằng 

xe lam, theo các gánh hàng trái cây hoặc giấu dưới những chiếc thuyền hai đáy. 

Việc tổ chức dẫn đường, lực lượng tham gia nổi dậy cũng được chuẩn bị sẵn sàng. 

Đêm 30 Tết Mậu Thân, bộ đội ta từ khắp nơi đồng loạt tiến vào thành phố 

Huế tấn công địch ở cả cánh nam, cánh bắc thành phố Huế, nhanh chóng chiếm giữ 

các mục tiêu quan trọng khiến địch bất ngờ. Chỉ trong một ngày đêm, quân và dân 

ta đã hoàn toàn làm chủ thành phố Huế, cờ giải phóng bay trên cột cờ Phu Văn Lâu 

suốt 26 ngày đêm. 

Sau thắng lợi lịch sử này, nhân dân Trị Thiên Huế được Đảng và Nhà nước 

trao tặng 8 chữ vàng “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”. 

Ông Nguyễn Trung Chính nhớ lại: “Lực lượng nổi dậy được tỉnh chuẩn bị từ 

cấp thành phố xuống cấp cơ sở. Cấp thành phố thực hiện chủ trương Trung ương, 

tỉnh tạo điều kiện để hình thành liên minh lực lượng các dân tộc dân chủ và hòa 

bình. Tháng 7, 8/1967 đã chuẩn bị như vậy. Đây là tổ chức tiêu biểu ngoài Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng Miền Nam để tập hợp đông đảo quần chúng nhân… để tập 

kích chiến lược giành thắng lợi”. 
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Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 đã đi vào lịch sử 

dân tộc, như một bản anh hùng ca sáng chói. Người dân Cố đô Huế không thể quên 

hình ảnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của những người con gái trong tiểu đội 

“11 cô gái sông Hương”. 

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, các chị lên đường nhập ngũ vào cái tuổi mười 

tám, đôi mươi. Trong chiến dịch Xuân 1968, các chị được giao nhiện vụ tải 

thương, dẫn đường cho bộ đội chủ lực mở cuộc tiến công địch ở phía nam thành 

phố Huế. 

Đêm 30 Tết năm đó, các chị chia làm ba tổ dẫn ba cánh quân vào thành phố 

đánh chiếm nhiều mục tiêu quan trọng. Ngày 12 Tết, địch tổ chức phản công, tiểu 

đội “11 cô gái sông Hương” cùng với bộ đội chủ lực đã tổ chức đánh phản kích, 

đẩy lùi một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ, bắn cháy nhiều xe tăng, tiêu diệt 

hàng trăm tên địch. Trong trận đánh đó, 4 chị anh dũng hy sinh. 

Bà Hoàng Thị Nở, thành viên của tiểu đội du kích “11 cô gái Sông Hương” 

tâm sự: Mỗi khi nhắc đến, hạnh phúc trào dâng vì chiến thắng nhưng lại tiếc 

thương các đồng đội đã ngã xuống. 

“Khi các đơn vị chủ lực đánh vào Huế xong thì đi làm nhiệm vụ nơi khác, khi 

đó Tiểu đoàn Thủy quân lục chiến của Mỹ từ Phú Bài đánh lên, nhiệm vụ của tiểu 

đội chiến đấu lúc đó cùng phối hợp với các đơn vị chủ lực. Tổ bộ đội chủ lực bắn 

B40 chiếc đầu tiên, chiếc thứ 2, chiếc thứ 3, bộ binh trong xe tăng nhảy xuống 

xông vào trận địa mình. Khi đó chị em chiến đấu luôn, bắn liên tục, địch chạy tán 

loạn”, bà Hoàng Thị Nở kể. 

Những ngày giáp Tết, ông Nguyễn Đức Thuận, ở phường Phước Vĩnh, thành 

phố Huế, trinh sát của đơn vị K8, lại tìm về thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại bia 

tưởng niệm liệt sĩ ở làng Phước Yên, huyện Quảng Điền. Ông Thuận cho hay: mùa 

Xuân năm 1968, Tiểu đoàn 8 (K8) thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 324B được điều 

động trợ lực cho chiến trường Huế, thực hiện nhiệm vụ chính ở Thành Nội và tham 

gia giữ cửa An Hòa. Đến cuối tháng 4/1968, đơn vị K8 rút về làng Phước Yên, xã 

Quảng Thọ, huyện Quảng Điền với nhiệm vụ kìm chân địch, bảo vệ vùng giải 

phóng. 

Tại đây, địch đã đổ 7 tiểu đoàn bao vây. Với tinh thần quả cảm, cán bộ và 

chiến sĩ K8 đã kiên cường chiến đấu và mở đường máu vượt qua vòng vây của 

địch. Hàng trăm chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. 

Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 ở Huế đã làm lung lay ý chí xâm lược của đế 

quốc Mỹ, buộc chúng phải xuống thang chiến tranh, chịu ngồi vào bàn đàm phán 

với ta tại Hội nghị Paris năm 1973. 

Theo ông Nguyễn Đức Thuận, trong chiến dịch Mậu Thân tất cả chiến trường 

miền nam đồng loạt nổi dậy, thời cơ chọn vào đêm giao thừa. Tuy là Tết cổ truyền 

của dân tộc nhưng do điều kiện lịch sử chiến tranh, vận mệnh của đất nước cho nên 

phải lợi dụng giao thừa để nổi dậy tấn công từ Sài Gòn đến Huế. “Riêng Huế nổi 

dậy tốt, tấn công tốt, làm chủ 26 ngày đêm, làm thay đổi cục diện của chiến trường 

buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận ngồi lại đàm phán hiệp định Paris”, ông Thuận 

nhấn mạnh. 
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Nửa thế kỷ trôi qua nhưng cuộc tổng tấn công nổi dậy Xuân 1968 ở Huế mãi 

mãi khắc sâu vào lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Lê Hiếu 

 
16. Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968: Những ký ức không thể quên 

//https://www.baomoi.com . – 2018 . – Ngày 31 tháng 01 

 

TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968: NHỮNG KÝ 

ỨC KHÔNG THỂ QUÊN 

 

Tròn nửa thế kỷ trôi qua nhưng trong ký ức của những người đã sống 

những tháng ngày mưa bom bão đạn, mùa xuân năm 1968 là mùa xuân lịch sử 

không thể nào quên. 

Chiến dịch Mậu Thân 1968 trong ký ức người lính 
Trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, tiểu đội võ trang Nguyễn Văn 

Trỗi nhận nhiệm vụ đánh vào nhà lao Chí Hòa. Trong đoạn phim ngắn do người 

Mỹ ghi lại, có hình ảnh một cô gái nhỏ bé, cánh tay bị trói ngoặt ra sau nhưng 

khuôn mặt lại bình thản, không hề sợ sệt. Đó chính là người lính nữ huyền thoại Lê 

Thị Hiền, bí danh Năm Lan. 

50 mùa xuân đã trôi qua nhưng ký ức về cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 

ấy vẫn rõ trong tâm trí của người chiến sỹ năm nào. "Tôi lúc bấy giờ chỉ như đứa 

con nít, nhỏ xíu, nặng 38 kg thôi. Địch bắt, đánh đến ói máu cũng đành chịu thôi. 

Bấy giờ mình chấp nhận hy sinh chứ dứt khoát không đầu hàng", bà Năm Lan nhớ 

lại. 

 
     Ký ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1988 vẫn vẹn nguyên 

 trong bà Năm Lan 

Cũng cách đây tròn nửa thế kỷ, vào thời khắc giao thừa Tết Mậu Thân năm 

1968, trên Đài tiếng nói Việt Nam ngân vang những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1m/18/01/31/17/24815790/1_460168.jpg
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"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua 

Thắng trận tin vui khắp nước nhà 

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ 

Tiến lên toàn thắng ắt về ta" 

Đó cũng là lời hiệu triệu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 

1968 của quân và dân ta trên khắp miền Nam, trọng tâm là Sài Gòn, Huế, Đà 

Nẵng, một cuộc tổng tiến công đầy táo bạo, bất ngờ, tạo ra bước ngoặt lịch sử mà 

những nhân chứng năm nào không bao giờ quên. 

 
Vần thơ chúc Tết Mậu Thân 1968 của Bác cũng là lời hiệu triệu cho một cuộc tổng tiến 

công táo bạo, tạo bước ngoặt lịch sử 

Với những người lính năm ấy, cuộc nổi dậy xuân Mậu Thân còn là một cuộc 

tổng diễn tập lớn cho tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và khi nhớ lại, những cảm xúc của họ vẫn 

vẹn nguyên. Họ vẫn thấy trong lồng ngực mình đầy hào khí với tinh thần "quyết tử 

cho Tổ quốc quyết sinh" như mùa xuân lịch sử năm ấy. 

 

17. Quốc Việt. Tổng tiến công Xuân 1968 - Ký ức về một thời hào hùng / 

Quốc Việt // http://www.baotintuc.vn . – 2017 . – Ngày 19 tháng 12 

 

TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN 1968 – KÝ ỨC VỀ 

MỘT THỜI HÀO HÙNG 

 

50 năm sau Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 nhưng ký ức 

về một thời hào hùng không thể xóa nhòa trong tâm trí những người từng một 

thời tham gia lãnh đạo cuộc đánh chiếm thành phố Huế trong suốt 26 ngày 

đêm. 

http://www.baotintuc.vn/
https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w1000_r1m/18/01/31/17/24815790/2_328609.jpg
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Các chiến sĩ phân đội 1 và 2 quân Giải phóng Trị - Thiên - Huế nghiên cứu sa bàn trước 

khi tấn công trung đoàn 7 thiết giáp Ngụy. 

 

Theo lịch sử Đảng bộ thành phố Huế, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 31/1/1968, 

lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được kéo lên tung bay trên 

cột cờ trước Ngọ Môn, báo hiệu Huế được giải phóng. 

 Trước đó, đúng giờ G, tức 2 giờ 33 phút ngày 31/1/1968 (ngày mồng 2 Tết 

Mậu Thân), từ tuyến xuất phát xung phong, các mũi tấn công đồng loạt, nhanh 

chóng đánh chiếm các mục tiêu như: Mang Cá, cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, sân 

bay Tây Lộc, Cửa Hữu, Đại Nội, Cột Cờ, cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba. Trong khi 

đó, các cánh quân ở phía Nam tiêu diệt Trung đoàn thiết giáp ngụỵ ở Tam Thai, 

khu Nam Giao, Kho Rèn, Sở cảnh sát nguỵ, Đài Phát thanh, tòa Tỉnh trưởng, tiểu 

khu Thừa Thiên Phan Sào Nam, khách sạn Thuận Hoá. Sau 3 giờ chiến đấu, ta đã 

chiếm được các mục tiêu trọng yếu và làm chủ phần lớn địa bàn thành phố Huế.  

Ông Nguyễn Trung Chính, nguyên Thành ủy viên thành phố Huế, Bí thư 

Quận nhất Xuân 68 nhớ lại: Tình hình diễn biến mau lẹ, chẳng mấy chốc ta chiếm 

được thành phố Huế. Sau những giờ phút ngỡ ngàng ban đầu, khi nhìn thấy sự xuất 

hiện ngày càng đông của các chiến sĩ giải phóng quân đi lại, đứng gác dọc đường 

phố với tư thế nghiêm trang, tự nhiên, cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu của 

người chiến thắng, quần chúng nhân dân đã đứng về phía cách mạng. 

 Nói đến Xuân Mậu Thân 1968, ông Chính không thể nào quên hình ảnh nhân 

dân mở cửa đón bộ đội như những người thân đi xa lâu ngày trở về. Sự gắn bó giữa 

quân và dân ngày càng chặt chẽ, gần gũi, thuận lợi hơn, tăng thêm sức mạnh mới - 

sức mạnh của sự nổi dậy làm chủ, kiểm soát, bảo vệ thành quả chung, từ sự kết 

hợp chặt chẽ tấn công quân sự và sự đồng loạt nổi dậy của quần chúng nhân dân ở 

khu vực đô thị. Bà con ở nội thành đã nhanh chóng tin tưởng, làm theo sự kêu gọi, 

dẫn dắt của các đội công tác, cán bộ thành phố tăng cường về địa bàn, khu phố.  

 

Ấn tượng ông nhớ mãi lúc này đó là, trong mỗi căn nhà các mẹ, chị chọn vải may 
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cờ giải phóng. Học sinh, sinh viên viết các khẩu hiệu hoan nghênh quân giải 

phóng, đả kích đế quốc Mỹ và bọn tay sai, tuyên truyền bọn nguỵ quân, nguỵ 

quyền ra đầu hàng, tham gia giữ gìn trật tự, trị an địa phương.  

Lại nói về trận đánh tại nhà lao Thừa Phủ, sau hai ngày làm chủ được Huế, 

anh Đát, Tiểu đoàn trưởng 815 cho mời tôi xuống gấp để bàn kế hoạch giải phóng 

lao Thừa Phủ. Lúc này tại đây địch đang giam giữ hơn 2.000 tù nhân, được địch 

canh gác cẩn mật; chúng cho cài mìn clâymo để bảo vệ và ra sức chống trả các đợt 

tiến công của quân ta. Các chiến sĩ trinh sát vũ trang và biệt động đã kết hợp bao 

vây, khống chế, dùng loa thông báo tin chiến thắng của cách mạng và tìm cách đột 

nhập vào bên trong động viên cán bộ, bộ đội đang bị giam giữ nổi dậy kêu gọi bọn 

cai ngục, lính canh đầu hàng. 

 Nửa đêm 2/2/1968, một người lính nguỵ đang bị địch giam trong lao trốn 

được ra ngoài, đầu hàng và cho biết có đường hầm bí mật vào lao, rồi dẫn các 

chiến sĩ giải phóng nhà lao theo đường hầm bí mật đó. Thế là ta từ ngoài đánh vào, 

trong đánh ra, khiến địch không kịp trở tay, nhà lao được giải phóng. 

 Còn ký ức Xuân Mậu Thân 1968 đối với ông Hoàng Lanh, nguyên Ủy viên 

Thường vụ Thành ủy, Phó Chính ủy Mặt trận cánh Nam Huế đó là, vào khoảng 9 

giờ ngày mồng 3 Tết, cuộc mít tinh chào mừng thắng lợi của cách mạng được tổ 

chức trọng thể tại Thành Nội. Khác với sự cẩn trọng ban đầu, người dân thành phố 

Huế đã xuống đường, nhiều người nắm áo chúng tôi rưng rưng: "Các anh về đây 

rồi thiệt à? Cánh mạng đã về rồi thiệt à?". 

Cuộc mít tinh thu hút khoảng vài trăm người, trong đó có các anh Nguyễn 

Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, chị Lê Thị Mai (em đồng chí Lê Quang Vịnh)... 

Những người dân Huế đã từng sống trong ách cai trị của chế độ Mỹ - Nguỵ khi 

nghe nói "Thưa đồng bào, bây chừ cách mạng đã về" thì vỗ tay ào ào và hết sức 

xúc động. Ông Lanh nhớ mãi hôm ấy, chỉ những lời nói giản dị dưới lá cờ Mặt trận 

Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vậy thôi mà đã làm cho mọi người mừng 

rơi nước mắt. Ông cũng lặng người đi vì tự hào và sung sướng. Đó là những giọt 

nước mắt chờ đợi, tủi hờn và hơn thế là những giọt nước mắt tin yêu cách mạng 

của người dân bình thường ở Huế một lòng tin theo cách mạng. 

 Ông Phan Nam - nguyên Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, người dân 

thành phố Huế đã đóng góp sức người, sức của làm nên thắng lợi của cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tiếp theo những thắng lợi có ý nghĩa 

quyết định trên chiến trường, ở hậu phương, người có uy tín, kinh nghiệm và nhiệt 

tình đã tự nguyện đứng ra tổ chức quyên góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm ủng 

hộ bộ đội nuôi quân. Có nhà ủng hộ cả tấn hàng, hàng chục tấn gạo, thực phẩm, 

mắm, muối, chất đốt.  

Hồi ấy, hàng vạn nhân dân Huế "có chi góp nấy" miễn sao bộ đội được ăn no 

đánh thắng quân địch, bảo vệ thắng lợi thành quả cách mạng đã giành được. Sau 

này, Bác Hồ đã tặng quân và dân thành phố Huế 8 chữ vàng: "Tấn công, nổi dậy, 

anh dũng, kiên cường", mãi mãi là niềm tự hào cho các thế hệ cách mạng, nguồn 

sức mạnh để vượt qua muôn vàn khó khăn trong những năm tháng chiến tranh ác 

liệt cho đến ngày đất nước toàn thắng. 

Quốc Việt  
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18. Tổng tiến công Xuân 1968: Ký ức của những người anh hùng // 

http://www.kinhtedothi.vn . – 2018 . – Ngày 02 tháng 01 

 

TỔNG TIẾN CÔNG XUÂN MẬU THÂN 1968: KÝ ỨC CỦA NHỮNG 

NGƯỜI ANH HÙNG 

 

Đã 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968, những chiến công và những trận đánh vang dội ở nội đô Sài Gòn vẫn in đậm 

trong ký ức mỗi người về một thời “hoa lửa,” đặc biệt là những “con người của 

lịch sử" như Đại tá Trần Minh Sơn, nguyên Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng 

Phân khu Biệt động Sài Gòn-Gia Định và Thiếu tá Lê Việt Bình, nguyên trinh sát 

vũ trang nội đô An ninh Khu Sài Gòn-Gia Định (An ninh T4). 

 

Đêm trước trận đánh Tòa Đại sứ 

Mỹ 
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, Đại 

tá Trần Minh Sơn (hiện đã 92 tuổi, 

bí danh Bảy Sơn), nguyên Phó chỉ 

huy trưởng, Tham mưu trưởng Phân 

khu Biệt động Sài Gòn-Gia Định, 

vẫn minh mẫn khi kể cho chúng tôi 

nghe về những ký ức hào hùng của 

những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn. 

Ông đã có mặt ở nội thành trong cả 

hai chiến dịch Mậu Thân 1968 và 

đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

Trong những năm làm công tác 

tham mưu từ thời kỳ đánh Pháp đến 

kháng chiến chống Mỹ, ông đã có nhiều kinh nghiệm về xây dựng, tổ chức, chỉ đạo 

thực hiện trang bị và huấn luyện lực lượng biệt động. 

Đã 50 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại sự kiện Xuân Mậu Thân 1968, 

ông Bảy Sơn lại bồi hồi xúc động khi nhớ tới trận đánh Tòa Đại sứ Mỹ. Ông kể, 

ban đầu Tòa Đại sứ Mỹ không nằm trong kế hoạch ban đầu của Bộ Tư lênh Quân 

khu Sài Gòn-Gia Định mà sau đó mới được bổ sung, vì thế thời gian và lực lượng 

chuẩn bị cho trận đánh này rất gấp rút. “Tính toán một hồi, tôi quyết định gặp đồng 

chí Ngô Thanh Vân (bí danh Ba Đen) để giao phụ trách chỉ huy đánh trận này và 

được anh ấy đồng ý.”    

Kiếm được người chỉ huy mình tin tưởng, lo xong vũ khí, thì một nỗi lo khác 

là kiếm người tham gia. Ông Bảy Sơn hồi tưởng: “Lúc ấy tôi nói với Ba Đen, lực 

lượng mình được phân công các mục tiêu khác hết rồi, chỉ còn Ban tham mưu của 

tôi còn 16 anh em nhưng toàn người chưa đánh trận mạc bao giờ. Ba Đen khi ấy 

cười nói với tôi rằng không sao đâu anh Bảy, mình đưa lên Thanh An cho anh em 

tập bắn các loại súng của ta và địch là được rồi.” 

http://kinhtedothi.vn/bai-viet-cua-chu-tich-nuoc-nhan-ky-niem-50-nam-xuan-mau-than-1968-306524.html
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Nhớ tới những đồng đội của 

mình, ông Bảy Sơn xúc động: “Hôm 

đó là chiều 29 Tết, tôi vào nội thành 

kiểm tra các mục tiêu, trong đó có 

mục tiêu Tòa Đại sứ Mỹ. Sau khi đi 

trinh sát mục tiêu về, tôi đã gặp các 

anh em biệt động và ăn Tết với họ rất 

vui vẻ. Lúc đó, tôi hỏi anh em có 

điều gì lo lắng không? Anh em rất 

bình tĩnh, thoải mái lại còn vui vẻ. 

Một người còn nói rằng chú Bảy yên 

tâm, nuôi quân ba năm sử dụng một 

giờ, chúng tôi sẵn sàng hy sinh, sống 

mái với quân thù trong trận chiến này. Mặc dù nghe anh em nói như vậy nhưng 

trong lòng tôi cảm thấy rất lo lắng.” 

Cuộc tấn công vào Tòa Đại sứ Mỹ kéo dài đến sáng mùng 2 Tết thì tất cả các 

anh em đã hy sinh, chỉ còn Ba Đen bị thương nặng và bị địch bắt. Vị đại tá cho 

biết: “Các chiến sĩ cảm tử đã tấn công chiếm được mục tiêu, giữ vững trận địa tới 

giây phút cuối cùng. Trận tấn công oanh liệt này, đã tạo ảnh hưởng lớn đến cục 

diện của cả chiến dịch." 

Những tấm gương dũng cảm 
Có cách đánh địch, diệt địch trong lòng địch có nhiều nét giống với Biệt động 

Sài Gòn, lực lượng trinh sát vũ trang nội đô An ninh Khu Sài Gòn-Gia Định (An 

ninh T4) đã lập nhiều chiến công dũng cảm trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Là 

một người trinh sát vũ trang Ban An ninh T4, Thiếu tá Lê Việt Bình (bí danh Trần 

Văn Cường, Hai Đường) được cấp trên phân công cùng đồng đội hỗ trợ cho lực 

lượng địa phương tiến công và nổi dậy. 

Ông Bình kể, trong chiến dịch Mậu Thân 1968, lực lượng trinh sát vũ trang 

được phân công đánh Tòa Đại sứ Philippines. 2 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, một tổ 

trinh sát gồm sáu người, do ông Nguyễn Văn Hưng (Tư Hưng) chỉ huy tập kết mục 

tiêu. Thời điểm đã đến, ông Tư Hưng ôm bộc phá, giật nụ xòe cho bộc phá nổ tung 

cổng chính Tòa Đại sứ. 

Một đồng chí khác là ông Võ Văn Ngăn (Hai Ngăn) cũng ôm bộc phá lao 

thẳng vào tòa nhà, tiếng nổ rung chuyển cả một khu vực. Thế nhưng lực lượng 

định đến yểm trợ lực lượng bảo vệ của Tòa Đại sứ đánh trả quyết liệt, khiến lực 

lượng ta phải rút lui. Ông Tư Hưng, Hai Ngăn và một đồng chí hy sinh tại chỗ. 

Sau trận đánh đó, dù số lượng ít ỏi những ta đã hạ được rất nhiều lính địch, 

phá nổ hai xe cảnh sát và làm sập tầng lầu phía trước của Tòa Đại sứ. Trận đánh để 

lại tiếng vang lớn về sự quả cảm của lực lượng An ninh T4. 

Sau đợt Tổng tiến công Mậu Thân, kẻ địch gượng lại, phản công quyết liệt. 

Khu ủy Sài Gòn-Gia Định chỉ thị không để ngưng tiếng súng tấn công địch trong 

thành phố, diệt bọn cảnh sát ác ôn, đập lại luận điệu khoác lác của bọn cầm đầu 

Ngụy quyền. Ông Bình cho biết cuối năm 1968, lực lượng trinh sát vũ trang được 

giao nhiệm vụ diệt tên tướng tình báo Linh Quang Viên. Ông Bình và ba đồng đội 
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là Nguyễn Văn Cạn (Út Cạn), Võ Anh Đồng, Trần Hoàng Sinh (Sáu Sinh) được 

giao nhiệm vụ này. 

Ông hào hứng kể Ban chỉ huy B5 chọn thời điểm thực hiện vụ mưu sát là 

ngày 1/2/1969. Thời gian, địa điểm cụ thể không quy định trước, ta bố trí bám theo 

xe Viên và khi nào thuận lợi sẽ ra tay, vũ khí chủ yếu là những trái mìn tự tạo với 

trọng lượng khoảng 1,5kg thuốc nổ C4. 

8 giờ sáng 1/2/1969, khi xe chở Viên dừng đèn đỏ ở ngã tư Bà Huyện Thanh 

Quan-Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ), Võ Anh Đồng chở Út Cạn 

vọt lên để Út Cạn ném quả mìn vào đầu chiếc xe màu đen rồi “vọt thẳng.” Tên 

tướng trong xe và bọn lính sợ hãi, mở cửa xe nhảy ra ngoài. Lúc này, Sáu Sinh chở 

Hai Đường (Thiếu tá Lê Việt Bình) phóng lên từ phía sau, ném quả mìn vào ngay 

sau tên tướng và ném tiếp quả lực đạn, rồi rút lui. Tiếng nổ làm náo động cả khu 

vực. 

Vài giờ sau, Đài Tiếng nói Sài Gòn phát tin, tên tướng bị ám sát là Nguyễn 

Văn Kiểm, người thay thế Linh Quang Viên làm Tham mưu trưởng An ninh biệt 

động Phủ Tổng tống. Vụ ám sát tên tướng tình báo Ngụy mới lên đã gây tiếng 

vang rất lớn ở Sài Gòn lúc bấy giờ và cả ở Mỹ. 

Ông Bình bồi hồi: “Thấm thoát đã 50 năm trôi qua, những chiến công và 

những trận đánh vang dội giữa đô thành Sài Gòn của những chiến sỹ trinh sát vũ 

trang nội đô mãi mãi in đâm trong ký ức của tôi và các đồng đội.” Còn với chúng 

tôi - là người thế hệ sau, những huyền thoại trong quá khứ, những câu chuyện anh 

hùng của Đại tá Trần Minh Sơn, của Thiếu tá Lê Việt Bình sẽ còn được lưu truyền 

mãi, là một niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam./. 

 

 

19. Quốc Việt. Tổng tiến công Xuân 1968: Chiến công của 11 cô gái sông 

Hương / Quốc Việt // https://www.vietnamplus.vn . – 2017 . – Ngày 20 tháng 12 

 

TỔNG TIẾN CÔNG XUÂN MẬU THÂN 1968: CHIẾN CÔNG  

CỦA 11 CÔ GÁI SÔNG HƯƠNG 
 

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Thu, nguyên Tham mưu phó Quân khu 

Trị Thiên, Chỉ huy trưởng cánh Bắc đánh vào thành phố Huế trong Tổng tiến 

công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đòn tấn công mở đầu ở Huế là bài học 

về thế trận lòng dân. 

Ông kể, để đánh chiếm thành phố Huế, từ ngày 15/1/1968, sau khi báo cáo kế 

hoạch tác chiến với Bộ Tư lệnh Quân khu, ông được quyết định làm Chỉ huy 

trưởng cánh Bắc - cánh chủ lực của mặt trận Huế, đồng chí Trần Anh Liên làm 

Chính ủy và hai đồng chí trong Ban chỉ huy Trung đoàn 6 là Phó Chỉ huy trưởng 

quân sự và chính trị. 

https://www.vietnamplus.vn/
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Tiểu đội 11 cô gái sông 

Hương trong những ngày đánh 

Mỹ (Ảnh tư liệu chụp lại). Ảnh: 

TTXVN 

 

Chiều 30/1/1968, từ núi 

rừng thuộc địa phận Hương Trà 

(Thừa Thiên - Huế), các cánh 

quân bắt đầu xuất kích. Trong 

mỗi cánh quân lúc này, ngoài 

lực lượng bộ đội còn có các đội 

biệt động, đội công tác khởi 

nghĩa, cán bộ dân vận mặt trận 

với khoảng hơn 2.500 người, kéo dài trên hai cây số. Cuộc hành quân phải vượt 

qua đội núi, khe suối, làng mạc; nhất là vượt qua vành đai bảo vệ vòng ngoài của 

địch để tiếp cận mục tiêu bí mật, an toàn và đúng giờ tập kết theo quy định trước 

giờ ta nổ súng. 

Đòn tấn công mở đầu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968 ở Huế có thể nói đã giành được thắng lợi ngay từ phút đầu, giờ đầu, ngày 

đầu. Ở nội thành thành phố Huế, nhận lệnh của cấp trên, tiểu đội 11 cô gái sông 

Hương được giao nhiệm vụ dẫn đường đưa bộ đội vào tấn công các mục tiêu của 

địch phía bờ nam thành phố Huế. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các chị đã nghiên 

cứu cả tháng trời, thông tỏ đường đi lối về dẫn đến các mục tiêu. 

Đêm 30 Tết, tiểu đội 11 cô gái sông Hương chia làm 3 tổ dẫn ba cánh quân 

vào thành phố. Tiếng súng tấn công, nổi dậy của quân và dân thành phố Huế nổ 

vang trời. Mỹ ngụy không kịp trở tay. Sau đó, địch phản công với xe tăng, thiết 

giáp từ Phú Bài đổ lên, máy bay gầm rú trên bầu trời. Vừa làm nhiệm vụ dẫn 

đường, vừa tải thương, các cô gái trong tiểu đội 11 cô gái sông Hương trực tiếp 

cầm súng đánh giặc. Không chiến hào, các chị dàn trận khắp phường, lợi dụng nhà 

dân để đánh địch. 

Chị Hoàng Thị Nở, một trong 11 cô gái sông Hương ngày ấy bồi hồi nhớ lại: 

Xuân năm ấy se lạnh, Huế rét ngọt, mưa phùn lất phất. Mấy chị em ăn Tết ngay 

trên công sự khét lẹt mùi khói thuốc, bánh Tết được các mẹ trong phố đem ra tiếp 

tế… Riêng trận đánh đêm ngày 11 sáng 12/2/1968, cả tiểu đội 11 cô gái sông 

Hương với các vũ khí được trang bị như AK, K44, một số mìn và lựu đạn đã dàn 

trận khắp các địa điểm tại khách sạn Hương Giang, Đại học Sư phạm, chợ Cống, 

Xuân Phú... để cầm cự và đánh lui cả một tiểu đoàn lính Mỹ, gồm có nhiều xe bọc 

thép và máy bay chiến đấu yểm trợ. 

Trận này, tiểu đội 11 cô gái sông Hương đã tiêu diệt 70 lính và 4 xe tăng, thu 

nhiều vũ khí của địch để trang bị lại, phục vụ cho chiến đấu. Nhiều chị đã anh 

dũng hy sinh ngay trong trận chiến đấu đó khi tuổi đời còn rất trẻ như tiểu đội 

trưởng Phạm Thị Liên, tiểu đội phó Đỗ Thị Cúc... Chiến công của 11 cô gái sông 

Hương đã góp phần để quân và dân ta làm chủ thành phố Huế trong 26 ngày đêm, 

được Bác Hồ gửi thư khen:"Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường/Khôn ngoan dàn 

https://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/w1000_r1m/17/12/20/198/24350342/1_32889.jpg
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trận khắp trong phường/Bác khen các cháu dân quân gái/Đánh giặc Hoa Kỳ phải 

nát xương". 

Lối đánh nội công, ngoại kích gây cho địch nhiều bất ngờ nên chúng hết sức 

bị động, hoang mang, lúng túng, không thể đối phó, ứng cứu cho nhau được. Tất cả 

36 cơ quan ngụy quyền ở thành phố Huế đều bị ta đánh chiếm. Ta đã thiết lập được 

chính quyền cách mạng trong các quận, phường ở thành phố Huế và các xã vùng 

ven đô cũng như ở nhiều vùng nông thôn trong tỉnh... 

Ông Nguyễn Trung Chính, nguyên Thành ủy viên thành phố Huế, Bí thư 

Quận nhất thành phố Huế (thời điểm năm 1968), sau này là Phó Bí thư Tỉnh ủy 

Thừa Thiên - Huế khẳng định: 50 năm đã trôi qua nhưng những bài học về chỉ đạo 

chiến lược, về nghệ thuật phát hiện và chớp thời cơ để chủ động giáng đòn quyết 

định, làm chuyển biến cục diện chiến tranh; nghệ thuật tiến công bằng cách đánh 

chiến lược mới, giành thế bất ngờ, đưa chiến tranh vào thành thị; nghệ thuật tổ 

chức, bố trí và sử dụng lực lượng để lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều... vẫn còn 

nguyên giá trị. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có vai trò to lớn trong 

sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta và đã đi vào lịch sử 

đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam như một chiến công chói lọi; là một 

biểu hiện tập trung của ý chí và sức mạnh quật cường của con người Việt Nam, 

dân tộc Việt Nam, biểu hiện sức sáng tạo và tài thao lược trong chỉ đạo chiến tranh 

của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cuộc Tổng tiến công đã giáng một đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược của Mỹ, 

buộc chúng phải xuống thang chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán... 

Quốc Việt  
 

20. Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân 1968 //  

http://www.kinhtedothi.vn. – 2017 . – Ngày 28 tháng 12  

  

BÀI VIẾT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NHÂN KỶ NIỆM 50 MƯƠI NĂM 

XUÂN MẬU THÂN 1968 

 

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Chủ 

tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết khẳng định tinh thần quyết chiến, quyết 

thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ 

tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, 

thử thách, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước 

công nghiệp  

Xin trân trọng giới thiệu bài viết “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng 

của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." 

Cách đây tròn 50 năm, đúng vào dịp Tết Mậu Thân 1968, dưới sự lãnh đạo tài 

tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vĩ đại, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp 

chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước 

http://www.kinhtedothi.vn/
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ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viết thêm trang sử 

hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 diễn ra trong bối cảnh 

đế quốc Mỹ ngoan cố leo thang chiến tranh, thực hiện chiến lược “chiến tranh cục 

bộ” ở miền Nam, đồng thời tiến hành “chiến tranh phá hoại” đối với miền Bắc, hậu 

phương lớn của cuộc kháng chiến. Đế quốc Mỹ đã huy động bộ máy chiến tranh 

khổng lồ với các lực lượng hải, lục, không quân được trang bị tối tân nhất để chống 

lại nhân dân ta với ý đồ chiến lược hòng tiêu diệt lực lượng kháng chiến ở miền 

Nam, phá hoại và xâm lấn miền Bắc, đẩy lùi chủ nghĩa xã hội ở khu vực Đông 

Nam Á. 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 

số 154-NQ/TW, ngày 27 tháng 1 năm 1967 của Bộ Chính trị (khóa III) về đẩy 

mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị ở miền Nam: “Ra sức đánh bại cuộc 

phản công chiến lược lớn lần thứ hai của bọn xâm lược Mỹ, làm thất bại các mục 

tiêu lớn của chúng, giữ vững thế chủ động, bảo tồn và phát triển lực lượng của ta, 

tạo điều kiện và thời cơ cho các đợt hoạt động lớn tiếp theo, tiến lên tổng công 

kích, tổng khởi nghĩa, thực hiện quyết tâm chiến lược của Trung ương”, quân và 

dân ta đã phát huy thế mạnh, thế chủ động tấn công địch, kiên cường chiến đấu, 

đánh và thắng lớn trên khắp các chiến trường, đặc biệt là ở miền Đông Nam Bộ, 

Tây Nguyên, Trị - Thiên, bẻ gãy các cuộc phản công chiến lược của địch ở miền 

Nam và đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc. 

Nhận định thời cơ thuận lợi chuyển cuộc kháng chiến của dân tộc ta sang một 

bước phát triển mới, trên cơ sở đã có chuẩn bị từ trước và lợi dụng yếu tố bất ngờ 

trong dịp Tết Nguyên đán, Trung ương đã “hạ quyết tâm mở cuộc Tổng tiến công 

và nổi dậy đầu Xuân Mậu Thân, nhằm mục đích giáng cho đế quốc Mỹ một đòn 

thất bại nặng nề về quân sự và chính trị, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ 

phải xuống thang và cùng ta giải quyết cuộc chiến tranh theo những điều kiện có 

lợi cho ta”. Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, ta đã huy động hàng 

chục vạn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, tập kết một khối lượng lớn vũ khí, 

trang thiết bị mà địch không hay biết. Khí thế của bộ đội và của quần chúng cách 

mạng lên cao, vượt lên khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968, quân và dân ta đã bất ngờ đồng loạt tiến 

công và nổi dậy trên toàn miền Nam, đánh vào các cơ quan đầu não của địch ở Sài 

Gòn, Huế, các căn cứ quân sự của Mỹ-ngụy, các thành phố, thị xã, đồng thời đánh 

địch khắp các vùng nông thôn bị tạm chiếm; tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận 

quan trọng sinh lực và phá hủy một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh của 

địch với đội quân lúc đó lên tới trên một triệu hai mươi vạn quân Mỹ, ngụy và chư 

hầu, được trang bị vũ khí hiện đại. Trong đó, có những trận gây tiếng vang mạnh 

mẽ trong nước và trên thế giới, như trận đánh vào tòa Đại sứ Mỹ, dinh Độc Lập, 

Bộ Tổng tham mưu, Đài phát thanh của ngụy quyền Sài Gòn và 25 ngày đêm làm 

chủ thành phố Huế… Phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các cuộc tiến 

công vào đô thị của các lực lượng vũ trang, nhân dân Nam Bộ đã nổi dậy, phá rã 
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phần lớn bộ máy kìm kẹp của ngụy quyền ở thôn, xã, giành quyền làm chủ ở nhiều 

vùng, mở rộng và củng cố vùng giải phóng. 

Cùng với thắng lợi trong hai mùa khô 1965-1966, 1966-1967 và tại mặt trận 

Đường 9-Khe Sanh, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã 

giành thắng lợi to lớn chỉ sau ba năm, kể từ khi địch chuyển sang chiến lược “chiến 

tranh cục bộ”, trong bối cảnh địch đã leo thang đến mức cao nhất, tiến hành một 

cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây 

là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, tạo ra bước ngoặt của cuộc 

chiến tranh, đánh dấu sự thất bại cơ bản chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế 

quốc Mỹ, buộc chúng phải chuyển sang chiến lược phòng ngự trên toàn chiến 

trường; xuống thang chiến tranh, chuyển hướng sang “phi Mỹ hóa," “Việt Nam 

hóa” chiến tranh, bắt đầu rút quân về nước; chấm dứt không điều kiện chiến tranh 

phá hoại miền Bắc, chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pa-ri về việc chấm dứt 

chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Thắng lợi Tết Mậu Thân của quân và dân ta đã thúc đẩy nhân dân Mỹ đấu 

tranh mạnh mẽ hơn với chính quyền Mỹ, đòi chấm dứt chiến tranh xâm lược, đưa 

con em của họ về nước. Nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới càng 

thấy rõ sức mạnh và tính tất thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

chính nghĩa của dân tộc ta, thấy rõ thất bại tất yếu của đế quốc Mỹ và ngày càng 

ủng hộ, giúp đỡ nhân dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy này đánh dấu một bước phát triển mới về 

nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam, kết hợp tốt ba mũi giáp công là vũ 

trang, chính trị, binh vận, giữa tiến công và nổi dậy - nổi dậy và tiến công giành 

quyền làm chủ của nhân dân, hướng chính là mở mặt trận tiến công và vây ép địch 

ở thành thị, chủ yếu là các thành phố lớn, đồng thời diệt ác phá kìm, phá rã bộ máy 

kìm kẹp của địch ở cơ sở và làm tan rã hàng ngũ của địch. Đây là phương châm 

chiến lược xuyên suốt quá trình đấu tranh cách mạng, đã được phát huy nhuần 

nhuyễn, toàn diện trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân cũng như 

đến Đại thắng mùa Xuân 1975, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

 
         Lính Mỹ khiêng xác đồng bọn (bên phải) bị lực lượng vũ trang cách mạng tiêu diệt 
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Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã trở thành biểu 

tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, sức mạnh 

chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; đánh dấu bước phát triển 

mới trong học thuyết và nghệ thuật quân sự Việt Nam về tổ chức và phát động một 

cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường rộng lớn vào các sào huyệt của 

địch mà vẫn giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ. 

Sau thắng lợi vĩ đại này, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta 

đã chuyển sang giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ, thuận lợi mới để thực 

hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 

nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thắng lợi to lớn này trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo 

của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên cơ sở nắm chắc tư tưởng cách 

mạng tiến công, vận dụng đúng đắn quy luật chiến tranh nhân dân, thắng từng 

bước, đẩy lùi và đánh bại địch từng bước; hạ quyết tâm chiến lược chính xác, táo 

bạo, chọn đúng phương hướng tiến công, sử dụng đúng lực lượng, làm tốt công tác 

lãnh đạo chính trị, tư tưởng. Thắng lợi này còn là kết quả của sự phát huy mạnh mẽ 

trí sáng tạo, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do 

của Tổ quốc của quân và dân ta. Đó cũng là kết quả của cả một quá trình tổng kết 

thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm từ truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta và 

vận dụng sáng tạo tinh hoa nghệ thuật chiến tranh của nhân loại bằng đường lối 

độc lập, tự chủ để tìm ra cách đánh Mỹ, “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít địch nhiều”, lấy 

trí tuệ và sức mạnh Việt Nam để thắng Mỹ. Đó là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng Việt Nam, là khí phách Việt Nam được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ 

trong những thời điểm thử thách ác liệt nhất vì sự nghiệp cách mạng cao cả của 

Đảng và dân tộc ta. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện 

sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; để lại nhiều bài 

học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đó là khát vọng “Không có 

gì quý hơn độc lập, tự do”, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, 

là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến 

lược đấu tranh cách mạng; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tinh 

thần quyết chiến, quyết thắng, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta; là sự 

kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và tinh thần đoàn kết quốc tế trong 

sáng. 

Kỷ niệm 50 năm thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 

Thân 1968 vào thời điểm công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và 

lãnh đạo đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang đứng 

trước thời cơ, vận hội phát triển mới với những khó khăn, thách thức đan xen, 

chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn, 

tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc 

cũng như trong hòa bình, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Nhiều 

vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, phức tạp hơn đang và sẽ đặt ra đối với sự nghiệp 

đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi toàn 
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Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, nỗ lực 

phấn đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, chuyển 

thách thức thành thời cơ để phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn cả về chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, phát triển 

kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con 

người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường 

xuyên.  

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác 

và kịp thời đề ra chủ trương, chính sách xử lý có hiệu quả những vấn đề mới nảy 

sinh, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở 

nước ta. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát 

huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng 

bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Bảo đảm ổn định kinh tế 

vĩ mô, tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và 

bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh 

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 

bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn 

định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế, 

uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 

Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968 đã, đang và sẽ tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát huy cao độ 

tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chúng ta nhất định 

sẽ thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./. 

 

21. Tổng tiến công Xuân 1968: Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh toàn 

dân // https://baotintuc.vn . – 2018 . – Ngày 30 tháng 01 

 

TỔNG TIẾN CÔNG XUÂN 1968: PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN 

KẾT, SỨC MẠNH TOÀN DÂN 

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những 

chiến công vang dội được coi là mốc son đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc 

kháng chiến, thể hiện tầm cao của nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam 

trong thời đại Hồ Chí Minh. 
Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

(1968-2018) là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục khẳng định tầm vóc, 

https://baotintuc.vn/
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tiến trình, ý nghĩa lịch sử, giá trị thực tiễn của cuộc Tổng tiến công, làm sáng tỏ 

thêm những giá trị, đúc kết những bài học hữu ích, phát huy tinh thần và sức mạnh 

của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. 

Thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn và sức mạnh toàn dân 
Trong bài viết nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968 (1968 - 2018) với tựa đề “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết 

thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp 

đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: 

“Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã trở thành biểu tượng 

của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, sức mạnh chiến 

tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; đánh dấu bước phát triển mới 

trong học thuyết và nghệ thuật quân sự Việt Nam về tổ chức và phát động một 

cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường rộng lớn vào các sào huyệt của 

địch mà vẫn giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ. Sau thắng lợi vĩ đại này, cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đã chuyển sang giai đoạn cách mạng mới 

với những thời cơ, thuận lợi mới để thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ 

kính yêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước. 

 Thắng lợi to lớn này trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo 

của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên cơ sở nắm chắc tư tưởng cách 

mạng tiến công, vận dụng đúng đắn quy luật chiến tranh nhân dân, thắng từng 

bước, đẩy lùi và đánh bại địch từng bước; hạ quyết tâm chiến lược chính xác, táo 

bạo, chọn đúng phương hướng tiến công, sử dụng đúng lực lượng, làm tốt công tác 

lãnh đạo chính trị, tư tưởng. Thắng lợi này còn là kết quả của sự phát huy mạnh mẽ 

trí sáng tạo, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do 

của Tổ quốc của quân và dân ta." 

Sau 3 đợt tổng tiến công và nổi dậy trong năm 1968, quân và dân ta trên chiến 

trường miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 630.000 quân đối phương, tiêu diệt, 

đánh thiệt hại nặng 1 lữ đoàn, 7 trung đoàn, chiến đoàn, tiểu đoàn bộ binh, 18 chi 

đoàn xe thiết giáp, phá hỏng, phá hủy 13.000 xe quân sự, 1.000 tàu, xuồng chiến 

đấu, tiêu diệt và bức hàng, bức rút 15.000 đồn bót, chi khu, phá 1.200 ấp chiến 

lược. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân diễn ra trên toàn miền Nam có 

sự đóng góp to lớn của các lực lượng tham gia tổng tiến công và nổi dậy, vai trò 

của hậu phương miền Bắc và hậu phương tại chỗ trong quá trình chuẩn bị, tiến 

hành tổng tiến công và nổi dậy. Các cơ quan quân sự, chính trị của Mỹ và quân 

đội, chính quyền Sài Gòn ở hầu khắp các đô thị tại miền Nam đều bị tiến công. 

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia 

Hồ Chí Minh cho biết: Tham gia Tổng tiến công và nổi dậy bao gồm lực lượng của 

toàn Đảng, toàn quân và quần chúng yêu nước ở miền Nam, nòng cốt là lực lượng 

vũ trang giải phóng với trên 270.000 quân. Các lực lượng vũ trang tham gia cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy rất đa dạng, từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, biệt 

động thành, an ninh miền Nam đến tự vệ cơ quan, du kích địa phương… Mỗi lực 

lượng có nhiệm vụ riêng, trong đó phải kể đến chiến công của lực lượng mũi nhọn 
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biệt động tại các đô thị, nhất là Sài Gòn, đã gây bất ngờ, choáng váng và nhiều 

thiệt hại cho địch. Trong các đợt Tổng tiến công và nổi dậy, hàng vạn quần chúng 

yêu nước, đủ các tầng lớp ở đô thị và ven đô đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến 

đấu, đấu tranh chính trị, binh vận, diệt ác phá kìm… góp phần vào thắng lợi chung. 

Mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc 
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giữ một vị trí to lớn 

trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự kiện đã ghi mốc son trong 

lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ 

Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), đây là biểu hiện của sự tập trung ý chí, sức 

mạnh quật cường của con người, dân tộc Việt Nam và sức sáng tạo, tài mưu lược 

trong chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó còn là thắng lợi của đường lối 

quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng; là thắng lợi của bản lĩnh, trí 

tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Nhận định về tầm vóc cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học - 

Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phân tích: Cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một đòn chính trị và quân sự 

lớn đánh vào đầu não của cả chế độ chính trị và bộ máy chiến tranh của Mỹ ở miền 

Nam Việt Nam. Lần đầu tiên trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, toàn bộ hệ 

thống phòng thủ đô thị của Mỹ và chế độ Sài Gòn bị tấn công; hậu phương và hậu 

cứ chiến tranh của địch bỗng chốc trở thành chiến trường. 

Trong cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, một bộ phận lớn sinh lực của 

địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, một khối lượng lớn vật chất phục vụ cho chiến 

tranh của địch bị thiệt hại. Song điều quan trọng hơn cả là Mỹ bị hạ uy thế lớn cả 

về quân sự và chính trị. Lực lượng cách mạng đã giáng một đòn quyết liệt vào uy 

thế của quân đội Mỹ trên chiến trường Việt Nam, làm suy giảm vị trí và ảnh hưởng 

của chính quyền và quân đội Sài Gòn ở cả thành thị và nông thôn, một đòn đánh 

vào ý chí xâm lược của Mỹ ,khiến giới lãnh đạo cao cấp Mỹ phải bàng hoàng sửng 

sốt. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân là đỉnh cao, cũng là bước 

phát triển tất yếu của chiến tranh cách mạng, đã đánh đòn mạnh và đúng lúc vào ý 

chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược, phải xuống thang 

chiến tranh và chịu ngồi đàm phán với Việt Nam để tìm giải pháp kết thúc chiến 

tranh. Đây là một thắng lợi to lớn về chính trị, dấu mốc lịch sử có ý nghĩa phân 

định thắng, thua về chiến lược quân sự trong cuộc chiến tranh; là cuộc võ trang 

tuyên truyền lớn nhất, sống động nhất khiến quần chúng thành thị hiểu rõ hơn mục 

đích cách mạng dưới cờ Mặt trận giải phóng. 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân bắt nguồn từ đường 

lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc; nhận được 

sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế 

giới. Chủ trương lịch sử có ý nghĩa chiến lược của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng cuối năm 1967, đầu năm 1968, đã biến thành quyết tâm của 

đông đảo cán bộ chiến sĩ và quần chúng cách mạng trên cả hai miền Nam, Bắc, thể 
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hiện qua sự chuẩn bị chu đáo về chiến trường, về lực lượng, về hậu cần… cũng 

như giữ được yếu tố bất ngờ. Quá trình diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

cũng để lại nhiều bài học lịch sử quý.  

Đó là bài học thấu triệt tư tưởng cách mạng tiến công, kiên định quyết tâm 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; bài học về sự chủ động, sáng tạo, sắc 

bén trong lãnh đạo, chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy trên những địa bàn cụ thể; 

bài học về thời cơ, thời điểm phát động Tổng tiến công và nổi dậy, về nghi binh, 

phân tán lực lượng địch, đánh giá khả năng, sức mạnh của kẻ thù… đã giúp Đảng 

nhận thức sáng suốt hơn về thực tế chiến trường; đề ra chủ trương thích hợp trong 

lãnh đạo kháng chiến trong giai đoạn Mậu Thân, nhất là từ giữa năm 1970 trở đi. 

Sáng mãi ngọn lửa thanh niên 
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, học sinh, sinh 

viên, trí thức trẻ miền Nam nói chung và tuổi trẻ Sài Gòn nói riêng có những đóng 

góp không nhỏ ở nhiều mặt, với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đây là một trong 

những lực lượng chủ công trong các phong trào đấu tranh, nhất là đấu tranh ở đô 

thị bằng hình thức vũ trang chính trị, vũ trang biệt động, chính trị công khai… tiếp 

sức cho lực lượng biệt động Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. 

Lực lượng học sinh, sinh viên, trí thức trẻ miền Nam đã tham gia các nhiệm 

vụ quan trọng như: Tập hợp quần chúng chuẩn bị cho đấu tranh, qua đó khơi dậy 

một cách sâu sắc “tinh thần Quang Trung” trong nhân dân; tham gia chiến đấu vũ 

trang, tổ chức các đội tuyên truyền vũ trang đến từng hẻm, từng nhà trong các xóm 

lao động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu trợ lương thực, thực phẩm, 

thuốc men cho đồng bào bị nạn, duy trì tốt việc sinh hoạt và tập hợp lực lượng 

thanh niên. Sau Mậu Thân, các hoạt động của học sinh, sinh viên, trí thức trẻ bảo 

vệ văn hóa dân tộc, đòi quyền dân sinh, dân chủ, đòi hòa bình, chấm dứt chiến 

tranh tiếp tục được duy trì. 

Với vai trò Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn nữ biệt động LêThị Riêng, cô Đào 

Thị Huyền Nga (bí danh Hồng Quân) không thể nào quên những ngày tháng chiến 

đấu. Nửa thế kỷ đi qua, nhưng tinh thần của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

Mậu Thân 1968 vẫn còn nguyên giá trị. Tất cả những hy sinh của thế hệ đi trước để 

cùng thực hiện một mong ước là có được hòa bình cho đất nước, cho dân tộc. Cô 

Đào Thị Huyền Nga xúc động nhắn nhủ: “Chúng tôi, những người đi trước xin trao 

hết lại niềm tin vào lực lượng trẻ, bởi vì đây là lực lượng bảo vệ xây dựng Tổ 

quốc, của tương lai và hy vọng. Mong các em trui rèn bản lĩnh, có kiến thức và 

năng lực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” 

Phát huy truyền thống yêu nước, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã tiếp nối 

những trang vàng của thế hệ cha anh, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo 

của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gìn giữ ngọn lửa nhiệt huyết của 

tuổi trẻ luôn sáng mãi. Trong thời bình, tinh thần ấy được hiện thực hóa thành 

những hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; những phong 

trào như “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”…; 

xây dựng Việt Nam giàu mạnh, trở thành nước công nghiệp hóa – hiện đại hóa, 

sánh vai với các cường quốc năm châu. 
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Nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước trong đoàn viên, thanh niên, nhân kỷ niệm 

50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Trung ương Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm, tuyên truyền, gắn với các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tại địa 

phương, đơn vị. 

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc 

Lương cho biết: Thông qua các hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng, đoàn viên, 

thanh thiếu niên đã được nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng 

tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa cách 

mạng trong tuổi trẻ hôm nay; bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc 

về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Các hoạt động được 

triển khai với phương thức đa dạng, thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm; chú 

trọng các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua mạng xã hội, clip 

ngắn, tạo khí thế phấn khởi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi như sinh hoạt chuyên 

đề, sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu nhân chứng lịch sử; tổ chức 

hành trình giáo dục truyền thống đến với các địa chỉ đỏ, tham quan, tìm hiểu các 

địa danh, di tích lịch sử gắn với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968... 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các 

hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, người có công với cách 

mạng, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân Mậu Thân 1968, gắn với việc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán 

năm 2018; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền ca khúc cách 

mạng, tiêu biểu là chương trình nghệ thuật và giao lưu nhân chứng lịch sử tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

TTXVN/Báo Tin tức 
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                                          BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

 

SỐ TT               TÊN TÁC GIẢ    SỐ TT  

TÀI LIỆU 

1 Đinh Quang Hải 3 

2 Khuất Biên Hòa 13 

3 Lê Hiếu 15 

4 Lê Quốc Khánh 12 

5 Nguyễn Văn Bạo 4 

6 Nguyễn Vũ 8, 11 

7  Quốc Việt 17, 19 

8 Thanh Long 1 

9 Trường Hoàng 14 
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BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

 
SỐ TT TÊN TÀI LIỆU SỐ TT 

TÀI 

LIỆU 

1 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968: Bài học về thế trận lòng dân 

11 

2 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 

1968: Vành đai lửa - lộ Vòng Cung 

12 

3 Bài viết của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm Xuân 

Mậu Thân 1968 

20 

4 Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968: Bài học lịch sử quý 

báu 

14 

5 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 

trong tiến trình lịch sử Việt Nam 

3 

6 Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết mậu thân 1968, đánh 

thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965-

1968) 

6 

7 Hồi ức về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 

1968 ở Hu 

15 

8 Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc 

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

5 

9 Sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Tổng tiến công và 

nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 

4 

10 Tổng tiến công nổi dậy Mậu Thân 1968: Những ký ức 

không thể quên 

16 

11 Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 1 

12 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bước 

ngoặt của chiến tranh Việt Nam 

2 

13 Tổng tiến công Xuân 1968 - Ký ức về một thời hào hùng 17 

14 Tổng tiến công Xuân 1968: Chiến công của 11 cô gái 

sông Hương 

19 

15 Tổng tiến công Xuân 1968: Đánh địch trên mọi vùng 

chiến lược 

8 

16 Tổng tiến công Xuân 1968: Kinh nghiệm và giá trị vận 

dụng trong hiện tại 

9 

17 Tổng tiến công Xuân 1968: Ký ức của những người anh 

hùng 

18 

18 Tổng tiến công Xuân 1968: Phát huy tinh thần đoàn kết, 

sức mạnh toàn dân 

21 

19 Tổng tiến công Xuân 1968: Xé toang bức “bình phong” 

Đường 9 - Khe Sanh 

 

7 
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20 Tướng Lê Đức Anh kể về cuộc tổng tấn công Tết Mậu 

Thân 1968 

13 

21 Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 

1968 

10 
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