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Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh/0:00 

 

Phía Bắc 

Dân trí Ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ 

huy chiến dịch đặt tên Chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia Định là 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Ngày 14-4-1975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ 

trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn-Gia Định, 

Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch đặt tên Chiến dịch 

tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tin chiến 

dịch được mang tên Bác Hồ kính yêu đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức 

mạnh mới, góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. 

 

Nhấ (Ảnh tư liệu) 

 

“Đồng ý Chiến dịch Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh” 

Sau những thắng lợi to lớn của các chiến dịch Tây Nguyên, Trị Thiên, Huế-

Đà Nẵng, đánh dấu bước trưởng thành mới và toàn diện của quân đội ta, các đơn 

vị bộ độ chủ lực tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm về tổ chức, về chỉ huy tác 

chiến và về kết hợp binh chủng trong các chiến dịch có quy mô lớn. Thu được 

thêm nhiều vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của địch, làm cho sức mạnh chiến đấu 

của các binh đoàn chủ lực của ta tăng lên. Lực lượng vũ trang địa phương của ta 

cũng phát triển về cả số lượng và chất lượng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho trận 

quyết chiến chiến lược cuối cùng. 
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Trong khi đó, quân đội Việt Nam Cộng hòa bị tổn thất nặng về số quân, 

tiêu hao lớn về vật chất trang bị, giảm sút rất nghiêm trọng về tinh thần chiến đấu. 

Chúng ra sức tập hợp số tàn quân của các quân đoàn 1 và 2, củng cố các đơn vị 

của quân đoàn 3 và 4, bố trí lại lực lượng thành nhiều tuyến phòng thủ nhằm ngăn 

chặn quân ta từ xa như: Tây Ninh, Xuân Lộc, Phan Rang là những khu vực phòng 

thủ then chốt của địch. Bộ Chính trị Trung ương Đảng khi đó đã kịp thời đánh giá 

tình hình, so sánh về thế lực giữa ta và địch đã có sự chuyển biến vượt bậc rất có 

lợi cho quân ta.   

Ngày 31-3-1975, Bộ Chính trị đã họp và nhận định: cuộc Tổng tiến công 

chiến lược đã giành được thắng lợi vô cùng to lớn, tiêu diệt và loại khỏi vòng 

chiến đấu 2 quân đoàn, giải phóng 16 tỉnh, đưa số nhân dân vùng giải phóng lên 

8 triệu; thời cơ chiến lược tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sào huyệt 

của địch đã chín muồi. Cần có sự quyết tâm lớn hoàn thành trận quyết định chiến 

lược cuối cùng tốt nhất trong tháng 4-1975. 

Trong cuộc họp ngày 8-4-1975 ở căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), Bộ Chính trị 

quyết định thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định 

gồm các đồng chí: Văn Tiến Dũng (Tư lệnh); Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Lê 

Trọng Tấn (Phó Tư lệnh); Phạm Hùng (Chính ủy); Lê Ngọc Hiển (Tham mưu 

trưởng)… Bộ Chính trị khẳng định: Cuộc tổng tiến công chiến lược của ta đã bắt 

đầu, thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm, quyết tâm 

giải phóng miền Nam. Do đó, cần tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ 

thuật và vật chất để giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. 

Sau đó, có nhiều ý kiến đề nghị nên lấy tên Bác đặt tên cho chiến dịch tiến 

công vào Sài Gòn. Bộ chỉ huy Chiến dịch thấy ý kiến này rất hợp với tình cảm 

của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta đối với Bác nên đã nhất trí điện ra Hà Nội xin 

ý kiến Bộ Chính trị cho đặt tên Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định là Chiến 

dịch Hồ Chí Minh. 

Ngày 14-4-1975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ 

trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn-Gia Định, Bộ 

Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy chiến dịch. 

Bức điện của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp 

hành Trung ương ký gửi Bộ Chỉ huy chiến dịch có nội dung: “Đồng ý Chiến dịch 

Sài Gòn lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh” (1). Tin chiến dịch được mang tên 

Người đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới, thúc đẩy việc chuẩn 

bị, sẵn sàng cho chiến dịch. 

Cũng trong ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông 

qua lần cuối kế hoạch giải phóng Sài Gòn-Gia Định. Kế hoạch xác định cuộc tiến 

công sẽ diễn ra đồng thời trên 5 hướng: Tây bắc, Đông bắc, Đông, Đông nam, 

Tây và Tây nam; thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã 

hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành 

phố. Đòn tiến công quân sự có nhiệm vụ chia cắt, bao vây, tiêu diệt và làm tan rã 
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các sư đoàn địch ở vòng ngoài, không cho chúng co cụm ở nội thành; đánh chiếm 

các cầu lớn mở đường cho các binh đoàn đột kích bằng lực lượng binh chủng hợp 

thành, cùng với bộ đội đặc công, biệt động và quần chúng nổi dậy đánh chiếm các 

mục tiêu chủ yếu, trong đó có 5 mục tiêu quan trọng nhất là: Dinh Độc lập, Bộ 

Tổng tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát. Phát 

động quần chúng nổi dậy phối hợp và phát huy kết quả của đòn tiến công quân 

sự. 

Sau khi thông qua lần cuối kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia 

Định, Bộ Chính trị khẳng định quyết tâm: Thời cơ quân sự và chính trị để mở 

cuộc Tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp 

thời phát động tiến công trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không 

có lợi cả về chính trị và quân sự. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc chắn 

nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. 

Chiến thắng lịch sử 

Ngày 26-4-1975, sau khi chọc thủng tuyến phòng xa của quân đội Mỹ, năm 

cánh quân của quân đội ta gồm 4 quân đoàn chủ lực và Đoàn 232 cùng với binh 

khí đã tập kết đầy đủ tại nơi quy định, hình thành thế trận bao vây Sài Gòn. 17 giờ 

cùng ngày quân ta nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn.  

Đêm 28-4-1975, Bộ Tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân của ta ở 

năm hướng tiến công đồng loạt vào Sài Gòn, đồng thời chỉ thị cho các Quân khu 

8 và 9 ở đồng bằng Nam Bộ phối hợp tiến công giải phóng đồng bằng Nam Bộ. 5 

giờ sáng ngày 29-4-1975, các cánh quân của ta cùng đánh vào các căn cứ phòng 

ngự của địch để tiến vào nội thành Sài Gòn. Những khẩu hiệu động viên ngắn gọn 

và thiết thực như: “chậm trễ là có tội với lịch sử”; “thời cơ là mệnh lệnh” của Bộ 

Chính trị được nêu lên. Tất cả các đơn vị bừng bừng khí thế tiến công, quyết đánh 

chiếm các mục tiêu được phân công. 

Sau 3 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân đội ta đã đánh chiếm được nhiều 

căn cứ, vị trí, đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, tiêu diệt và làm tan rã 

phần lớn các sư đoàn 5, 25,22, 18,7 của quân địch. 

Cả nước hướng về Sài Gòn-Gia Định. Toàn bộ lực lượng tiến công Sài Gòn 

đã sẵn sàng. Cán bộ chiến sỹ sục sôi khí thế quyết thắng. Trên mũ, trên tay áo, 

trên báng súng, trên nòng pháo, trên thành xe đều ghi lời hịch của Bác Hồ “Tiến 

lên! Toàn thắng ắt về ta”. 

Sáng sớm ngày 30-4-1975, từ khắp các hướng quân đội ta ào ạt tiến vào Sài 

Gòn. Quân ta nhanh chóng chiếm được Bộ tư lệnh không quân và Bộ tư lệnh sư 

đoàn dù của địch làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 45 phút cùng ngày, ta 

tiến đánh vào Dinh Độc lập, bắt sống toàn bộ chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng 

thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút, 

lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyến Sài Gòn - Dinh 

Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng! 
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Từ thủ đô Hà Nội đến những bản làng hẻo lánh, các hải đảo xa xôi đều vang 

tiếng reo mừng. Cả dân tộc vang khúc khải hoàn “ Như có bác Hồ trong ngày vui 

đại thắng”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, kết thúc bằng Chiến dịch 

Hồ Chí Minh là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố: Đó là sự lãnh đạo của 

Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, đường lối 

quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập tự chủ; là sức mạnh của  truyền thống bốn 

nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là ý chí kiên cường, bất khuất, ý thức 

làm chủ vận mệnh đất nước của cả dân tộc Việt Nam với tinh thần “Không có gì 

quý hơn độc lập tự do”; là cuộc chiến đấu dũng cảm, thông minh của cả nước mà 

nòng cốt là lực lượng vũ trang ba thứ quân và tính ưu việt của chế độ XHCN ở 

miền Bắc; là tình đoàn kết và liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông 

Dương; là sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các lực lượng cách mạng và hoà bình 

trên thế giới. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là sự kiện quan trọng đánh dấu một mốc 

son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta: 

Từ một đất nước bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm chiếm, từ một dân tộc bị 

nô lệ, Việt Nam đã giành lại nền độc lập dân tộc sau gần một thế kỷ mất nước và 

trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được quốc tế 

thừa nhận. Với đại thắng này, nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của 

các nước đế quốc, đất nước vĩnh viễn thoát khỏi họa bị chia cắt, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả 

nước, bảo vệ những thành quả bước đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 

Bắc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất 

và chủ nghĩa xã hội. 

 

Minh Duyên (tổng hợp) 

(1): Tác phẩm “Đại thắng mùa xuân”, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.183 
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