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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang 

sơn thu về một mối, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân 

tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy hy sinh gian khổ nhưng vô cùng hào hùng và oanh liệt, 

thắng lợi ấy không chỉ mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc: chấm dứt 

ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, đưa đất nước 

bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội; 

mà còn mang tính thời đại sâu sắc: làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 

mới quy mô lớn nhất, dài ngày nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, làm đảo 

lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân 

ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được ghi vào lịch sử dân tộc như 

một trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một 

chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. 

Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của 

quân và dân ta, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu 

nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý chí quật cường, ý thức tự lực, tự cường 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn 

toàn miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Thư viện Bình 

Dương sưu tầm và biên soạn Thư mục chuyên đề “NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ 

LỊCH SỬ” gửi tới quý bạn đọc. 

Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên website có uy tín, nội dung 

chuyển tải một cách chân thật về những sự kiện lịch sử Đại thắng mùa xuân năm 

1975. 

Nội dung Thư mục gồm 2 phần:  

Phần I:  Đại thắng mùa xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng 

Phần II: Ký ức, ý nghĩa và những bài học của Đại thắng mùa xuân 1975 

Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 

sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến. Thư viện 

tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư mục 
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1. Nguyễn Trọng Thành. Chiến dịch Hồ Chí Minh: Trận quyết chiến chiến 

lược / Nguyễn Trọng Thành // http://www.qdnd.vn.– 2014 .–  Ngày 20 tháng 12. 

 

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH: 

TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC 

 

 Trải qua hơn một tháng liên tục tiến công và nổi dậy, quân và dân ta đã 

giành được những thắng lợi cực kỳ to lớn, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ lực 

lượng quân sự và hệ thống chính quyền ngụy ở hai quân khu, quân đoàn địch, 

giải phóng 16 tỉnh, 5 thành phố cùng nhiều quận lỵ, chi khu, yếu khu quân sự. 

Còn địch bị mất lực lượng và phần đất ở quân k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

hu 1, 2, đồng thời bị thu hẹp dần phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ, tổng thống 

ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu gào thét “tử thủ” ở phần đất còn lại, địch tổ chức 

nhiều tuyến phòng thủ bảo vệ Sài Gòn, trong đó tập trung tăng cường hướng 

Bắc và Tây bắc. Về phía ta, với những thắng lợi lớn trong các chiến dịch và sự 

trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam, đây là điều kiện để 

toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện quyết tâm giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, Quân ủy 

Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, ta đã tập trung mọi lực lượng để mở chiến dịch, 

nhằm đánh vào đầu não và lực lượng quan trọng nhất của chín                                             

h quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn – Gia Định, kết thúc thắng lợi 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Trên chiến trường, địch bố trí lực lượng có Quân đoàn 3 (gồm bốn sư đoàn 

bộ binh 22, 25, 5 và 18), sư đoàn thủy quân lục chiến, 2 lữ đoàn dù, 1 lữ đoàn kị 

binh thiết giáp, 3 liên đoàn biệt động quân, 19 tiểu đoàn pháo binh, 800 máy 

bay, 862 tàu hải quân cùng lực lượng bảo an, cảnh sát, phòng vệ dân sự. 

Về phía ta, tham gia chiến dịch có 4 quân đoàn (1, 2, 3, 4) và Đoàn 232 

(tương đương quân đoàn); tổng số lực lượng gồm 15 sư đoàn, 1 lữ đoàn và 4 

trung đoàn bộ binh, 20 lữ đoàn, trung đoàn và 8 tiểu đoàn pháo binh, 3 lữ đoàn, 

trung đoàn và 6 tiểu đoàn tăng thiết giáp, 8 lữ đoàn, trung đoàn và 2 tiểu đoàn 

đặc công, 1 trung đoàn tên lửa, một bộ phận không quân, hải quân cùng lực 

lượng vũ trang địa phương và nhân dân trên địa bàn chiến dịch. Bộ Tư lệnh 

chiến dịch do đồng chí Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm 

Chính ủy. 

Ngày 26–4, ta hình thành thế bao vây Sài Gòn từ 5 hướng: hướng Tây Bắc 

– Quân đoàn 3; hướng Bắc – Quân đoàn 1; hướng Đông Nam – Quân đoàn 2; 

hướng Đông – Quân đoàn 4; hướng Tây và Tây Nam – Đoàn 232 và Sư đoàn 8 

(Quân khu 8). Đúng 17 giờ ngày 26–4, chiến dịch bắt đầu. Từ ngày 26 đến ngày 

28–4, ta đột phá tuyến phòng thủ vòng n/*--+-goài, đánh chiếm nhiều mục tiêu 

quan trọng: Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, thị xã Bà Rịa...; cắt đứt hoàn 

toàn đường 4 từ Sài Gòn đi các tỉnh miền Tây; chế áp, làm tê liệt các sân bay 

Biên Hòa, Tân Sơn Nhất. Ngày 29–4, ta tiêu diệt các tập đoàn phòng ngự chủ 

yếu của địch ở vòng ngoài và vùng ven, đánh chiếm các căn cứ Nước Trong, 

Long Bình, Thành Tuy Hạ, Đồng Dù, thị xã Hậu Nghĩa.... Sáng ngày 30–4, tổng 

công kích vào nội thành Sài Gòn, nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các mục 

tiêu then chốt: Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu, Biệt khu Thủ Đô, 

Tổng nha cảnh sát...; đến 11 giờ 30 phút, ta chiếm Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ 
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nội các chính quyền Sài Gòn, buộc tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu 

hàng vô điều kiện. Cùng với đòn tiến công quân sự, nhân dân nội thành, ngoại 

thành Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền ở 107 điểm. Nắm vững thời cơ chiến 

lược, ngày 1–5, quân và dân Khu 8, Khu 9 tiến công và nổi dậy, tiêu diệt và làm 

tan rã toàn bộ lực lượng còn lại của địch ở đồng bằng sông Cửu Long, giải 

phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 

 
Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập 

 

Kết quả, ta tiêu diệt, làm tan rã khoảng 250.000 tên địch, gồm 7 sư đoàn bộ 

binh, 5 lữ đoàn dù, kị binh thiết giáp, pháo binh, 4 sư đoàn không quân... thu 

500 khẩu pháo, trên 400 xe tăng, xe bọc thép, 800 máy bay, 600 tàu chiến, 3.000 

xe quân sự, 270.000 khẩu súng các loại; giải phóng TP Sài Gòn – Gia Định và 

các tỉnh Tân An, Gò Công, Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Bình Dương, Biên Hòa, Long 

Khánh, Bà Rịa. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh là một điển hình về hiệp đồng chặt chẽ giữa các 

lực lượng, các binh chủng, quân chủng, sự kết hợp trên quy mô lớn giữa tiến 

công quân sự và nổi dậy của quần chúng; đòn quyết chiến chiến lược táo bạo, 

kịp thời, chính xác, kết thúc chiến tranh. Đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước. 

Việc tạo thời cơ, nắm bắt và tranh thủ thời cơ phụ thuộc rất lớn vào thế và 

lực của ta trên chiến trường. Vì thế, trước khi bước vào chiến dịch, ta đã có một 

thế trận chiến tranh nhân dân phát triển đến trình độ cao. Đó là thế trận của hai 

lực lượng, ba thứ quân, thế trận bảo đảm cho thực hiện hai đòn tiến công chiến 

lược là tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng. Bằng một loạt các hoạt 

động quân sự của ta trước chiến dịch, ta đã tạo được thế bao vây chia cắt Sài 

Gòn, lập được hành lang chiến lược nối từ hậu phương trực tiếp đến chiến 

trường, hành lang đó ngày càng được mở rộng và hoàn chỉnh. Các lực lượng ba 

thứ quân của ta đã đứng chân được ở những vị trí xung yếu. Về lực, với thắng 

lợi của các đòn quân sự trước chiến dịch trên toàn miền, ta đã làm suy giảm lực 

lượng địch bằng những trận tiêu diệt lớn (địch đã bị thiệt hại tới 35% quân số, 

40% cơ sở hậu cần, 40% binh khí kỹ thuật). Ta đã thực hiện chia cắt chiến lược 
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giữa đồng bằng Sông Cửu Long và Sài Gòn. Do có ý đồ chuẩn bị cho trận quyết 

chiến chiến lược từ trước nên ta đã xây dựng được các binh đoàn chủ lực mạnh. 

Về so sánh lực lượng địch, lúc này, ta đã đạt tỉ lệ áp đảo 1,7/1 với chủ lực 

và 3/1 với số đơn vị tập trung. Về binh khí kỹ thuật, ta đã tập trung được 516 

khẩu pháo mặt đất, 550 tên lửa và pháo phòng không, 1 đại đội máy bay A37, 

320 xe tăng, xe thiết giáp, 1.600 xe kỹ thuật chiến đấu, hơn 10.000 xe vận tải, 

60.000 tấn vật chất (15.000 tấn đạn). Về lực lượng nổi dậy, ta đã tăng cường 

1.700 cán bộ cho vùng ven và nội thành, có hơn 1.200 đảng viên và 10.000 quần 

chúng nòng cốt, 40 vùng lõm chính trị với 7.000 quần chúng làm chủ có mức 

độ, 400 tổ chức công khai với 25.000 người do ta nắm. Rõ ràng, cả thế và lực ta 

đều áp đảo địch. 

 

 
Nhân dân Sài Gòn nô nức đổ ra đường đón Quân giải phóng 

 

Từ nghiên cứu kỹ thực tế chiến trường, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã đi đến kết 

luận đúng về hai đối tượng tác chiến chủ yếu của chiến dịch là các sư đoàn chủ 

lực của chúng bố trí ở vòng ngoài và cơ quan đầu não về quân sự chính trị ở nội 

đô. Hai đối tượng này có quan hệ mật thiết với nhau, đối tượng thứ nhất bị tiêu 

diệt sáng tạo, đó là kết hợp với thế trận đã được chuẩn bị trước, hình thành thế 

trận hợp vây lớn, chia cắt hiểm, kết hợp chặt chẽ và phát huy cao độ uy lực của 

các binh đoàn chủ lực, của lực lượng vũ trang tại chỗ và nổi dậy của quần 

chúng. Dùng từng bộ phận lực lượng thích hợp trên từng hướng, đủ sức bao vây 

chia cắt, chặn giữ quân địch lại, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn. Tiêu diệt 

và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn bộ binh phòng thủ vòng ngoài của địch; đồng 

thời sử dụng một lực lượng chủ lực cùng lực lượng tại chỗ đánh chiếm các địa 

bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đội được cơ giới hóa và trang 

bị mạnh, đánh địch trong hành tiến, thọc sâu theo các trục đường, nhanh chóng 

đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ tập đoàn phòng 

ngự lớn của địch tại trung tâm đầu não của chúng. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh cũng là một điển hình về sự hiệp đồng chặt chẽ 

giữa các lực lượng, cả binh chủng và quân chủng, sự kết hợp trên quy mô lớn ba 

mũi giáp công, tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. Chiến dịch Hồ 

Chí Minh – chiến dịch tiến công quy mô lớn nhất của ta, thực sự là đỉnh cao của 
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nghệ thuật chiến dịch tiến công hiệp đồng quân binh chủng, bước phát triển 

nhảy vọt lớn nhất về sức mạnh và nghệ thuật chiến đấu của toàn quân và toàn 

dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.  

 

Thạc sĩ  Nguyễn Trọng Thành   
 

 

2. Văn Bình. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – bản hùng ca bất diệt / Văn 

Bình // http://www.mod.gov.vn.  

 

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ 

BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT 

 

Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng của Quân đội nhân dân Việt 

Nam trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, là chiến dịch quân 

sự có thời gian ngắn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ diễn ra trong 6 ngày 

(từ 26/4 đến 30/4/1975) song chiến dịch đã đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch 

sử Việt Nam. 

Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt 

đầu được chuẩn bị theo tư tưởng chỉ đạo “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc 

thắng” với tốc độ “Một ngày bằng 20 năm”. Bộ chính trị xác định : “Từ giờ phút 

này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân dân ta đã bắt đầu”. 

Ngày 14/4/1975, Bộ chính trị phê chuẩn đề nghị của Bộ chỉ huy chiến dịch, 

đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”, 

phương án chiến dịch được thông qua lần cuối. 

Để chắc thắng trong trận quyết chiến chiến lược lịch sử, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định tập trung 

lực lượng lớn chủ lực và binh khí kỹ thuật cho chiến dịch, gồm: Quân đoàn 1 

(thiếu Sư đoàn 308 ở lại bảo vệ miền Bắc), Quân đoàn 2, Quân đoàn 3, Quân 

đoàn 4 và Đoàn 232. Tổng số lực lượng là 15 sư đoàn, một lữ đoàn và 4 trung 

đoàn bộ binh; 20 lữ đoàn, trung đoàn và 8 tiểu đoàn pháo binh; 3 lữ đoàn, trung 

đoàn và 6 tiểu đoàn tăng thiết giáp; 8 lữ đoàn, trung đoàn và 2 tiểu đoàn đặc 

công; 4 trung đoàn và 10 tiểu đoàn thông tin; một trung đoàn tên lửa, hai sư 

đoàn ô tô vận tải, một bộ phận hải quân và không quân, cùng lực lượng địa 

phương trong địa bàn chiến dịch. 

Bộ Tư lệnh chiến dịch gồm các đồng chí Văn Tiến Dũng làm Tư lệnh, đồng 

chí Phạm Hùng làm Chính ủy; các đồng chí Lê Trọng Tấn, Trần Văn Trà, Lê 

Đức Anh làm Phó Tư lệnh, Lê Quang Hòa làm Phó Chính ủy, Lê Ngọc Hiền – 

quyền Tham mưu trưởng. 
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Mít tinh mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 

 

 Chấp hành chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 

ương, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã xác định: “Đánh đòn quyết chiến chiến lược 

cuối cùng, kết thúc cuộc chiến tranh, giành thắng lợi triệt để”. 

Bộ Tư lệnh xác định hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch là hướng bắc 

và tây bắc, trong đó hướng tây bắc là chủ yếu nhất. Hướng đông và tây nam là 

những hướng hiểm yếu và quan trọng. 5 mục tiêu chủ yếu trong nội thành phải 

nhanh chóng đánh chiếm là: Bộ Tổng tham mưu ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, 

Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát, Dinh Độc Lập. 

Ngày 25/4, mọi công tác chuẩn bị của ta cơ bản đã hoàn thành, các lực 

lượng chiến dịch đã vào đến vị trí triển khai và sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. 

Trước đó, ngày 21/4, theo chủ trương của Mỹ, Tổng thống ngụy quyền Sài 

Gòn Nguyễn Văn Thiệu từ chức, Trần Văn Hương lên thay và kêu gọi “ngừng 

bắn để thương lượng”. 

Ngày 26/4, Trần Văn Hương từ chức để nhường chỗ cho con bài chót của 

Mỹ là Dương Văn Minh. Song âm mưu của Mỹ chỉ là ảo tưởng. Giờ chết của 

chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam đã điểm. 

17 giờ ngày 26/4/1975, cuộc tổng công kích đánh chiếm Sài Gòn bắt đầu, 

mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh đã sử dụng đòn tấn công quân sự rất mạnh, áp đảo 

quân địch, đi trước một bước thúc đẩy, hỗ trợ, tạo đà cho đòn nổi dậy của quần 

chúng; tạo uy lực lớn lao và thanh thế vang dội của đòn tiến công quân sự của 

các cánh quân chủ lực; phá vỡ hệ thống ngụy quyền cơ sở, cùng với đòn quân sự 

đập tan ý chí đề kháng của địch. 

Từ ngày 26 đến 28/4, ta tiến công vào tuyến phòng thủ vòng ngoài của 

địch, thực hiện bao vây cô lập triệt để Sài Gòn, tạo thêm thế có lợi để thực hành 

tiến công trên toàn mặt trận. 

Ngày 29/4, đòn quân sự của ta đã chặn đánh và tiêu diệt các sư đoàn 22, 25, 

5, 18, thủy quân lục chiến, các lữ 1 dù, lữ 3 kỵ binh ở tuyến ngoài của địch 

Trong khi đó, các lực lượng đặc công, biệt động, bộ đội địa phương đã phá hủy 

các trận địa pháo, đánh chiếm các đồn bốt, chiếm giữ các cầu vùng ven. 
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Ngày 30/4/1975, các binh đoàn của ta đã thọc sâu hùng mạnh, tiến chiếm 

ngay các mục tiêu chiến lược của địch, bắt toàn bộ nội các bù nhìn của địch, 

buộc Dương Văn Minh phải lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng. 

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ta đã tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ 

lực lượng chủ lực, địa phương, cảnh sát thuộc quân khu 3 địch, lực lượng tổng 

trù bị còn lại và tàn quân của quân đoàn 1, quân đoàn 2. Đập tan hệ thống ngụy 

quyền từ trung ương đến cơ sở, giải phóng hoàn toàn thành phố Sài Gòn/Gia 

Định và các tỉnh Tân An, Gò Công, Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Bình Dương, Biên 

Hòa, Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu… Tạo điều kiện cho Quân khu 8 và 9 

cùng với nhân dân địa phương tiến công nổi dậy tiêu diệt và làm tan rã hoàn 

toàn quân khu 4 địch và giải phóng đồng bằng sông Cửu Long trong hai ngày 

30/4 và 1/5/1975. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh tuy chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng là 

chiến dịch có ý nghĩa chiến lược. Những kinh nghiệm đã phát triển đến đỉnh cao 

của chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm phong phú thêm nền khoa học nghệ thuật 

quân sự Việt Nam, nhất là nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân Việt 

Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc kéo dài gần một phần ba thế kỷ 

đang lùi vào quá khứ. Những những giá trị truyền thống và bài học lịch sử của 

nó thì còn lại mãi mãi với các thế hệ người Việt Nam. 

Văn Bình 

 

 

3. Nguyễn Thị Thuận. Những sự kiện lịch sử chính trong chiến dịch Hồ 

Chí Minh / Nguyễn Thị Thuận // http://www.haiduongdost.gov.vn .– 2012 .– 

Ngày 19 tháng 4. 

 

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH TRONG  

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Kể từ ngày 30–4–1975, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh cũng là ngày kết 

thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Chiến dịch Hồ 

Chí Minh lịch sử được bắt đầu với tư tưởng "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc 

thắng". Trong chiến dịch này quân và dân ta đã huy động một lực lượng lớn hơn 

bất cứ chiến dịch nào trước đây, bao gồm cả lực lượng vũ trang và chính trị. Kết 

qủa sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc, táo bạo, quân và dân ta đã quét sạch 

toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam giành 

lại độc lập hoàn toàn cho đất nước. Với đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước 

ta đã được thống nhất trọn vẹn. Dưới đây chúng tôi xin điểm lại những diễn biến 

chính của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử: 

Những ngày đầu chiến dịch: 

Nhận thấy thời cơ diễn ra đang có lợi cho quân và dân ta trên các mặt trận 

Chính trị–quân sự và ngoại giao, đặc biệt là sau chiến dịch Tây Nguyên (4–

24/3/1975), chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21–29/3/1975) kết thúc thắng lợi, ngày 

31/3/1975, Hội nghị Bộ chính trị đã họp xác định "Từ giờ phút này trận quyết 

chiến chiến lược cuối cùng của quân dân ta đã bắt đầu". 

http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5747:nhng-s-kin-lch-s-chinh-trong-chin-dch-h-chi-minh&catid=411:nhng-vn--chung
http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5747:nhng-s-kin-lch-s-chinh-trong-chin-dch-h-chi-minh&catid=411:nhng-vn--chung
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Ngày 1/4/1975 chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu được chuẩn bị 

theo tư tưởng chỉ đạo "thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng" với tốc độ "một 

ngày bằng 20 năm". Để thực hiện quyết tâm đó, Bộ Chinh trị đã quyết định một 

loạt vấn đề lớn, nhằm đảm bảo cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng toàn 

thắng, trong đó có quyết định thành lập Bộ tư lệnh và Đảng uỷ mặt trận (3–4), 

quyết định tên chiến dịch đánh vào Sài Gòn là "chiến dịch Hồ Chí Minh" ngày 

14–4. 

Như một bức tranh hoành tráng, xe pháo và tàu thuyền đủ loại, bộ đội và du 

kích, dân công và thanh niên xung phong, những ngả đường tấp nập..., cả dân 

tộc từ Bắc chí Nam đang hành quân, hậu phương đang dốc toàn lực ra tiền 

tuyến, nửa miền Nam vừa được giải phóng cũng góp sức vào chuẩn bị giải 

phóng nửa còn lại. 

Đầu tháng 4/1975 Trung ương cục miền Nam ra chỉ thị cho quân dân Nam 

bộ và Nam Trung bộ (B2) hãy "táo bạo đánh các điểm theo chốt... khi có thời 

cơ". Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn quyết định mở chiến dịch chia 

cắt địch trong toàn B2 để bao vây cô lập dịch ở Sài Gòn. Điện của Bộ chính trị 

và Quân ủy trung ương nhắc nhở cần chuẩn bị thêm trước khi làm ăn lớn. Chỉ 

thị của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn căn dặn phải biết tập trung lực lượng đầy đủ vào 

các trận then chốt. 

Ngày 8/4/1975, ta cho ném bom Dinh Độc Lập. Ngày 9/4/1975 ta tiến đánh 

địch ở Xuân Lộc. Ngày 16/4/1975 ta đập tan phòng tuyến phòng thủ từ xa của 

địch ở Phan Rang. Ngày 17/4/1975 Phnôm–pênh giải phóng. Cuộc kháng chiến 

chống Mỹ ở Campuchia đã kết thúc thắng lợi. Trong khi đó ở Lào chính phủ liên 

hiệp đóng cửa sứ quán ngụy Sài Gòn và ngụy Phnôm–pênh, sau đó vua Lào ra 

lệnh giải tán quốc hội, cuộc đấu tranh của quân và dân Lào bước hẳn sang thời 

kỳ chính trị hiệp thương để giành thắng lợi hoàn toàn. 

Chiến thắng của nhân dân Campuchia và những thắng lợi của quân và dân 

Lào đã làm cho quân đội Mỹ càng lâm vào bế tắc tại chiến trường Việt Nam. 

Ngày 23/4/1975 Mỹ tuyên bố chiến tranh kết thúc, không thể giúp chính phủ 

Nam Việt Nam. 

Ngày 18–4, Tổng thống Mỹ ra lệnh di tản người Mỹ khỏi Sài Gòn và đến 

ngày 23–4 Mỹ tuyên bố "Cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã chấm dứt đối với 

Mỹ". 

Ngày 21–4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống của Chính 

phủ Việt Nam cộng hoà. Ngày 26–4, Trần Văn Hương vừa lên thay Nguyễn Văn 

Thiệu làm "Tổng thống" được mấy hôm đã phải tuyên bố nhường chức cho 

Dương Văn Minh. 

Diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh tại Sài Gòn 

Ngày 26–4, sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ từ xa của quân Sài Gòn, 

năm cánh quân của ta, gồm 4 quân đoàn chủ lực và Đoàn 232 cùng với binh khí 

đã tạp 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 cuộc tiến công lớn vào Sài Gòn. 

Quân ta thuộc năm cánh từ các hướng, có sự phối hợp của lực lượng vũ trang địa 

phương và sự nổi dậy của quần chúng, được lệnh vượt qua tuyến phòng thủ 

ngoài của đối phương, tiến thẳng vào trung tâm Sài Gòn. 

17 giờ ngày 28–4, ngay sau khi Dương Văn Minh tuyên bố nhận chức 

Tổng thống và hô hào binh lính của chúng "bảo vệ lãnh thổ", "không buông vũ 
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khí", quân ta tập kích sân bay Tân Sơn Nhất bằng 5 máy bay A37 thu được của 

địch. Tiếp đó, pháo binh ta giội bão lửa lên đầu chúng, làm tê liệt mọi hoạt động 

trên sân bay, khiến cho cuộc di tản người "liều mạng" của Mỹ phải chuyển sang 

bằng máy bay lên thẳng. 

Ngày 29–4, quân ta tổng công kích trên toàn mặt trận. Tất cả các cánh quân 

của ta, gồm 15 sư đoàn quân chủ lực, đồng loạt tiến công và chỉ trong một ngày 

đã đạp vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của quân đội Sài Gòn, ngăn chặn các tiểu 

đoàn chủ lực của chúng ở Tây Ninh, đồng bằng Sông Cửu Long không cho 

chúng co về Sài Gòn, tạo điều kiện cho quân ta tấn công sâu vào nội thành. 

5 giờ 30 phút ngày 30–4, quân ta từ bốn hướng đồng loạt đánh vào năm mục 

tiêu đã lựa chọn: Bộ tổng Tham mưu ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, dinh Ðộc lập, 

Tổng nha cảnh sát đô thành, Biệt khu thủ đô. 

Hướng tây và tây–nam: Sư đoàn 9, đoàn 232 đánh chiếm khu Nhà Bè, cầu 

Nhị Thiên Ðường, cầu Chữ Y, Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, Bộ tư lệnh lục 

quân, chiếm khu Tân Tạo và khu ra–đa Phú Lâm...; Sư đoàn 5 và các trung đoàn 

16, 24, 88 độc lập đánh diệt, làm tan rã sư đoàn 22, giải phóng thị xã Tân An, 

chi khu Thủ Thừa, chiếm cầu Bình Ðiền, An Lạc, phát triển cùng nhân dân giải 

phóng quận 5, 6, phối hợp với Sư đoàn 9 chiếm Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia... 

Bộ đội đặc công phối hợp nhân dân đánh địch, giải phóng quận Tân Bình, quận 

Bình Chánh và đặc khu rừng Sác. 

Hướng tây–bắc: Quân đoàn 3, sau khi đánh chiếm căn cứ Ðồng Dù, Trảng 

Bàng, diệt sư đoàn 25 ngụy, tiến công chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tư lệnh 

sư đoàn 5 không quân, Bộ tư lệnh thiết giáp, Bộ tư lệnh quân dù và phối hợp 

Quân đoàn 1 ở cánh bắc đánh chiếm Bộ tổng tham mưu ngụy. 

Hướng bắc: Quân đoàn 1 diệt căn cứ Phú Lợi, phát triển tiến công diệt và 

làm tan rã sư đoàn 5 ngụy, giải phóng tỉnh Bình Dương. Binh đoàn thọc sâu 

quân đoàn 1 diệt lữ đoàn 3 kỵ binh tại cầu Bình Triệu, qua ngã tư Phú Nhuận, 

theo đường Võ Tánh tiến công vào cổng số 2 và 3 phối hợp với quân đoàn 3 

chiếm Bộ tổng tham mưu. 

Hướng đông: 7 giờ, Quân đoàn 4 tiến công chiếm Bộ tư lệnh quân đoàn 3 

ngụy, Bộ tư lệnh sư đoàn 3 không quân, sân bay Biên Hòa, đánh tan địch ngăn 

chặn ở Hố Nai, sau đó tiến công sang quận Thủ Ðức, phát triển vào nội đô đánh 

chiếm bộ chỉ huy thủy quân lục chiến, căn cứ hải quân, Bộ quốc phòng, cảng 

Bạch Ðằng, Ðài phát thanh... Sư đoàn 3, Quân khu 5 giải phóng Vũng Tàu, phát 

triển tiến công chiếm Cần Giờ. 

Quân đoàn 2 tổ chức vượt sông Sài Gòn tiến công địch, giải phóng quận 9 

và Thủ Thiêm. Binh đoàn thọc sâu Quân đoàn 2 do Sư đoàn 304 và Lữ đoàn xe 

tăng 203 đảm nhiệm đã vượt cầu xa lộ Ðồng Nai, đánh tan quân địch ngăn chặn, 

thần tốc tiến về dinh Ðộc lập. 

10 giờ 45 phút ngày 30–4, các đơn vị của Quân đoàn 2, bằng xe tăng và 

pháo binh, tiến thẳng vào "Dinh Độc Lập", bắt sống toàn bộ chính quyền trung 

ương Sài Gòn, buộc tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng không 

điều kiện. 

11h 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống 

chính quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử. 
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Cùng với đại quân của ta tiến thẳng vào Sài Gòn, lực lượng vũ trang và 

nhân dân các tỉnh còn lại ở Nam Bộ, theo đúng kế hoạch của Trung ương Cục và 

Bộ chỉ huy Miền, với phương châm "xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, 

tỉnh giải phóng tỉnh" đã nhất tề tiến công và nổi dậy chiếm các căn cứ, quân lỵ, 

tỉnh lỵ, bức đối phương phải nộp vũ khí đầu hàng. Đến ngày 2–5–1975, lực 

lượng vũ trang và bộ máy chính quyền của Dương Văn Minh ở Nam Bộ và trên 

khắp miền Nam nước ta đã tan rã hoàn toàn. 

Thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc vẻ vang sự nghiệp 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của toàn dân, toàn quân ta, mở ra kỷ nguyên 

mới trong lịch sử phát triển của đất nước – kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống 

nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Nguyễn Thị Thuận 

 

4. Nguyễn Ngọc. Chiến dịch Hồ Chí Minh: Đỉnh cao trí tuệ và tinh hoa 

nghệ thuật quân sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc // http://www.anninhthudo.vn .– 

2014. – Ngày 30 tháng 4. 

 

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH: ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VÀ TINH HOA 

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM 

 

Sau những thắng lợi vang dội của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch 

Huế – Đà Nẵng, ngày 1/4, Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm chiến lược: Giải phóng 

miền Nam trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng 4/1975. 

Đây là một quyết tâm hết sức đúng đắn và kịp thời của Bộ Chính trị, thể 

hiện trí tuệ của Đảng ta và tư duy quân sự của các tướng lĩnh đã đạt tới đỉnh cao 

của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Miền đã họp, quán 

triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và bàn các giải pháp thực hiện. 

Ngày 8/4/1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định (sau 

đổi tên thành Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh) được thành lập. Tư lệnh là 

Đại tướng Văn Tiến Dũng (Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân 

đội nhân dân Việt Nam); Chính uỷ – Phạm Hùng (Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư 

Trung ương Cục miền Nam). 

Căn cứ vào phương châm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân uỷ 

Trung ương, Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định hướng tiến công chủ yếu là Bắc và 

Tây Bắc, trong đó hướng Tây Bắc là chủ yếu. Hướng Đông và Tây Nam là 

những hướng hiểm yếu và quan trọng. 

http://www.anninhthudo.vn/
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Xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 11h30 ngày 30–4–1975 

 

Bộ Tư lệnh Chiến dịch xác định 5 mục tiêu chủ yếu trong nội thành phải 

nhanh chóng đánh chiếm là: Bộ Tổng tham mưu ngụy, sân bay Tân Sơn Nhất, 

Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, Tổng Nha cảnh sát và Dinh Độc Lập, quy định các 

mũi, các cánh sau khi đánh chiếm các mục tiêu và khu vực được phân công phải 

nhanh chóng đến hợp điểm ở Dinh Độc Lập. 

Từ tháng 4/1975, các binh đoàn chủ lực trên đường hành quân tiến về Sài 

Gòn đã đánh địch trên đường hành tiến, phá toang các tuyến phòng ngự vòng 

ngoài, từ xa của địch nhất là cánh quân phía Đông do Trung tướng Lê Trọng 

Tấn chỉ huy, giải phóng Phan Rang, Bình Thuận, Bình Tuy, Xuân Lộc, Bà Rịa.  

Ngày 9–4, quân ta bắt đầu cuộc chiến đấu tạo thế ở Đông Bắc – Tây Nam 

Sài Gòn và đánh địch ở toàn miền Đông Nam Bộ, đồng thời huy động lực lượng 

gồm 4 quân đoàn và một đơn vị tương đương quân đoàn với đầy đủ binh khí, kỹ 

thuật, hình thành 5 cánh quân theo 5 hướng bao vây Sài Gòn, đợi lệnh đồng loạt 

tấn công. 

Kết hợp với đòn tấn công quân sự, đồng chí Võ Văn Kiệt đã tổ chức và chỉ 

đạo kế hoạch nổi dậy của quần chúng phối hợp với cuộc tiến công của các binh 

đoàn chủ lực của ta và thành phố, phong trào nổi dậy của quần chúng ven đô và 

nội đô cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ dịp vùng lên. 

Ngày 26–4, cuộc Tổng tấn công quy mô lớn vào thành phố Sài Gòn bắt 

đầu. Quân ta đồng loạt nổ súng tiến công mãnh liệt trên toàn mặt trận. Năm cánh 

quân lớn của ta, hiệp đồng với các lực lượng vũ trang địa phương và được sự 

giúp đỡ của quần chúng nhân dân nổi dậy nhất loạt tiền công với sức mạnh vũ 

bão. 

Chỉ trong vài ngày đầu tiên của Chiến dịch, quân ta đã tiêu diệt một bộ 

phận quan trọng lực lượng địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài, cắt đứt giao 

thông thuỷ bộ, chặn đường rút chạy ra biển, xuống vùng đồng bằng sông Cửu 

Long và siết chặt vòng vây xung quanh Sài Gòn, quân địch lúc đó như “cá nằm 

trong rọ”. 

Chiều ngày 28–4, cuộc tập kích sân bay Tân Sơn Nhất lần 2 của không 

quân ta (lần 1 do đồng chí Nguyễn Thành Trung dẫn dắt, diễn ra vào ngày 8–4) 

đã phá huỷ nhiều máy bay địch gây cho địch nhiều thiệt hại lớn, cắt đứt chi viện 
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hỏa lực cho quân đội và cắt đứt cầu hàng không duy nhất của địch, không cho 

chúng chạy ra nước ngoài.  

 
Đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất 

Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng quân ngụy Cao Văn Viên đã chạy thoát 

khỏi Sài Gòn ngay trong ngày 28–4. 

Đêm 28 rạng ngày 29–4, các Binh đoàn chủ lực của ta đã phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng vũ trang địa phương đồng loạt công kích từ nhiều hướng, tiêu 

diệt các tập đoàn phòng ngự và các căn cứ phòng ngự cuối cùng của địch ở các 

căn cứ Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Củ Chi, Hậu Nghĩa, Tân An. Diệt và làm tan rã 

đại bộ phận lực lượng quân sự thuộc Quân đoàn 3 ngụy và các lực lượng cơ 

động còn lại của chúng. 

Ngày 30–4, với sự hợp đồng chiến đấu của các lực lượng đặc biệt tinh 

nhuệ, các lực lượng biệt động tự vệ ở vùng ven và nội đô kết hợp với sự nổi dậy 

của quần chúng trong và ngoài thành phố, các cánh quân hùng mạnh của ta đã 

thần tốc thọc sâu, bỏ qua một số cứ điểm ngoại vi, đánh thẳng vào trung tâm 

thành phố Sài Gòn. 

Lực lượng ta nhanh chóng tiến thẳng vào chiếm các mục tiêu quan trọng, 

đã được phân công trong thành phố Sài Gòn – Gia Định như: Bộ Tổng tham 

mưu, Biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát, sân bay Tân Sơn Nhất, Đài phát thanh, 

Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu ngụy và khu cảng Bạch Đằng. 

10 giờ ngày 30–4, trung đoàn 66 bộ binh, cùng với xe tăng của lữ đoàn 203 

thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tiến công thọc sâu, đập tan toàn bộ lực lượng 

phòng ngự của quân ngụy vượt qua sông Sài Gòn.  

10 giờ 45 phút cùng ngày, quân ta chiếm Dinh Độc Lập (Phủ Tổng thống 

ngụy) giữa lúc ngụy quyền Sài Gòn đang họp các Tổng trưởng để ra mắt “tân 

nội các”. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30–4–1975, lá cờ cách mạng tung bay trên 

nóc Phủ Tổng thống ngụy, Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh phải chấp 

nhận đầu hàng không điều kiện. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

Trên đà chiến thắng, từ ngày 30–4, đồng bào và chiến sỹ các tỉnh Đông 

Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy mạnh 

mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. 
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Lần lượt Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Long An, Hậu Nghĩa, Mỹ Tho, Trà 

Vinh, Bến tre, Kiến Tường, An Giang, Châu Đốc, Sa Đéc, Trà Vinh, Vĩnh Long, 

Cần Thơ, Chương Thiện, Ba Xuyên, Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau đã đứng lên 

giành quyền làm chủ. Ngày 1–5–1975, toàn bộ lãnh thổ trên đất liền miền Nam 

Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng. 

Cùng với các tỉnh ở đất liền, ngày 30–4, các chiến sỹ yêu nước bị địch 

giam giữ ở Côn Đảo đã nổi dậy, làm chủ hoàn toàn đảo này. Ngày 2–5, Quân 

giải phóng phối hợp với nhân dân tiến công và nổi dậy, giành quyền làm chủ 

hoàn toàn đảo Phú Quốc.  

Trước đó, trong tháng 4/1975, quân ta giải phóng các đảo dọc bờ biển trung 

Trung bộ và nam Trung bộ. Trong quần đảo Trường Sa, Quân ta tiến công và 

giải phóng các đảo do quân ngụy chiếm giữ như: đảo Song Tử Tây, đảo Sơn Ca, 

đảo Nam Yết, đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa và đảo An Bang.  

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh (tính từ ngày 9–4 đến ngày 30–4), quân và 

dân ta đã tiêu diệt, làm tan rã hơn 40 vạn tên địch, gồm 10 sư đoàn quân chủ lực 

và tổng động viên, 12 chiến đoàn thiết giáp, 5 sư đoàn không quân, đánh sập 

toàn bộ ngụy quyền trung ương và địa phương gồm 22 vạn tên, giải phóng Sài 

Gòn – Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) và toàn bộ các tỉnh còn lại, kết 

thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh là đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

mùa Xuân năm 1975. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ chí Minh là thắng lợi vĩ đại 

nhất, trọn vẹn nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ, ác liệt nhất 

nhưng cũng vẻ vang nhất trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc 

ta, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.  

Nguyễn Ngọc 

 

  5. M.Tân. Bí mật trận đánh quyết liệt cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí 

Minh / M.Tân // http://nguyentandung.org .– 2013.– Ngày 29 tháng 4. 

 

BÍ MẬT TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG  

TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đứng trước 

thời điểm lịch sử, các cánh quân của ta ở thế chẻ tre tiến thẳng về Sài Gòn. Để 

dọn đường cho đại quân đánh chiếm cơ quan đầu não của địch, ở cửa ngõ phía 

Đông, Bộ chỉ huy chiến dịch xác định cây cầu đặc biệt quan trọng cần phải 

chiếm giữ là cầu Rạch Chiếc, cửa ngõ vào Sài Gòn. Chỉ dài hơn một trăm mét 

nhưng có vị trí trọng yếu nên tại đây địch bố trí lực lượng dày đặc, sẵn sàng tử 

thủ hoặc đánh sập để ngăn bước tiến đại quân. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, trong 

ba ngày đêm, hơn 200 chiến sĩ đặc công, biệt động đã chiến đấu ngoan cường 

làm chủ cây cầu để Lữ đoàn xe tăng 203 hùng dũng tiến vào sào huyệt cuối 

cùng, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập. 

Kế hoạch “tử thủ” của địch 



14 
 

Trong kế hoạch phòng thủ Sài Gòn của địch, cầu Rạch Chiếc (trên xa lộ Sài 

Gòn – Biên Hòa, cách Dinh Độc Lập 7km) là một trong bốn cụm được xây dựng 

khẩn trương nhưng kiên cố, hỏa lực mạnh. Từ cuối tháng 3/1975, ngoài hệ thống 

gần chục lô cốt bao quanh cầu, 400 lính bảo an trang bị đại liên, M16, M79, cối 

61 ly, súng chống tăng, phóng lựu…, địch cho xây dựng hàng loạt công sự dã 

chiến bằng thùng phuy, bao cát ở hai đầu cầu. Dưới gầm, chúng làm sàn gỗ cho 

lính cơ động đi lại, bao quát toàn bộ mặt sông và sẵn sàng chiến đấu. Dưới mố 

cầu, địch đã cho cài sẵn hai quả bom tạ, nếu không giữ được sẵn sàng phá hủy 

để cản bước tiến đối phương. 

Phía tây, cách một cây số là căn cứ giang thuyền 306 với nhiều ca nô chiến 

đấu tuần tiễu ngày đêm trên sông. Pháo tầm xa từ căn cứ Sóng Thần, khu Liên 

Trường, Nhơn Trạch luôn sẵn sàng nhả đạn. Máy bay quần đảo sát mặt sông, thả 

pháo sáng rực vào ban đêm. Đồng bưng 6 xã lân cận địch lập đồn bốt dày đặc, 

ban ngày càn quét, ban đêm oanh kích, tất cả các con lộ lớn nhỏ đều bị kiểm 

soát gắt gao. 

Kể từ khi xây dựng cùng với xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa vào năm 1967, chưa 

bao giờ cầu Rạch Chiếc lại được quân địch coi trọng và phòng thủ chặt chẽ như 

vậy. Chúng âm mưu muốn biến vàm Rạch Chiếc thành chiến hào thép, đồng thời 

là điểm cuối nếu quân ngụy thất trận tháo chạy về Sài Gòn phải co cụm lại để tử 

thủ, chờ lực lượng ra phản kích. 

Những ngày cuối tháng tư, khi năm hướng tiến công về Sài Gòn đã vào 

điểm xuất phát, một phương án mới hình thành trên cơ sở nghiên cứu những khó 

khăn xuất hiện. Đó là địa hình Sài Gòn nằm trên vùng sông nước, có nhiều cây 

cầu trọng yếu như: Đồng Nai, Rạch Chiếc, Sài Gòn, Bình Triệu, Bình Điền… 

Nhiệm vụ đặt ra là phải đánh và chiếm giữ những cây cầu này. Ngày 26/4/1975, 

Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giao trọng trách cho lực lượng đặc công, biệt 

động có thời gian nằm vùng, chiến đấu ở các khu vực ven đô nên thông thuộc 

địa hình. 

Cầu Rạch Chiếc nằm trên mũi tiến công chính với mục tiêu chiến lược là 

đánh chiếm Dinh Độc Lập, càng phải được chiếm giữ và bảo vệ an toàn sớm. 

Nhiệm vụ đánh cầu Rạch Chiếc được giao cho tiểu đoàn 81, Z22 và Z23 thuộc 

lữ đoàn đặc công 316, lúc này đang ém quân ở khu vực Bình Trưng, Giồng Ông 

Tố, Thủ Thiêm. Kế hoạch ban đầu của ba đơn vị này là chiếm các mục tiêu 

trong nội ô như: Dinh Độc Lập, Bộ tư lệnh hải quân ngụy, Quân cảng Bạch 

Đằng, Ngân hàng quốc gia, Đài phát thanh, đài truyền hình đã bị huỷ bỏ. 

 

Ba ngày đêm ngoan cường 

Trước nhiệm vụ đột xuất, trưa 26/4/1975, ba đơn vị D81 (tiểu đoàn 81), 

Z22, Z23 gặp nhau giữa đồng bưng, lập ra Ban chỉ huy gồm các đồng chí Bảy 
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Ân, Tư Một, Tư Thinh và Hai Kiện. Tối cùng ngày, tổ trinh sát lên đường tiếp 

cận vẽ sơ đồ mục tiêu, vị trí lực lượng địch… 

Sáng 27/4, kế hoạch tác chiến được thông qua, phương thức đánh là chiến 

thuật đặc công kết hợp với cường tập. Cụ thể, Z22 và Z23 do đồng chí Tư Thinh 

chỉ huy đảm nhiệm tấn công đầu cầu phía bắc, còn D81 chiếm đầu cầu phía 

nam. Quyết tâm thư được hơn 200 cán bộ chiến sĩ khẳng định: “Toàn thể cán bộ 

chiến sĩ D81, Z22 và Z23 kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ đánh và giữ cầu Rạch 

Chiếc, dù phải hi sinh đến đồng chí cuối cùng”. Giờ nổ súng được ấn định là 3 

giờ 30 phút rạng ngày 28/4. 

Chiều 27/4, cán bộ chiến sĩ bắt tay vào công tác chuẩn bị. Ông Mai Thế 

Vinh, cựu chiến sĩ thuộc Z23 nhớ lại: “Mỗi người tự gói cho mình 16 qủa thủ 

pháo, hai trái lựu đạn, những đồng chí bắn B40, B41 mang 10 trái đạn, ai sử 

dụng súng AK và các loại vũ khí khác cũng phải mang thêm ba quả đạn B40, 

B41. Hậu cần lo cho mỗi người hai nắm cơm, hai hộp sữa, một túi thuốc cá 

nhân”. Nửa đêm trời tối như mực, các chiến sĩ đặc công mặc độc chiếc quần xà 

lỏn, người trát đầy bùn, súng đạn cuốn quanh mình âm thầm vượt sông, băng 

qua đồng bưng tiếp cận trận địa. 

Chú Trần Xuân Kiện (Hai Kiện), nguyên tiểu đoàn trưởng D81 kể: “3 giờ 

sáng, các chiến sĩ đã áp sát mục tiêu chờ giờ khai hỏa, bỗng nhiên một chiến xa 

của quân ngụy từ hướng Sài Gòn lao đến sát nơi ém quân, buộc lòng ta phải 

dùng AK bắn chặn. Trước tình huống bất ngờ, tôi hạ lệnh cho 60 khẩu B40, B41 

đồng loạt tập kích vào các mục tiêu của địch”. Các chiến sĩ tấn công ào ạt vào 

bót gác, lô cốt, trại lính, hàng chục tên địch bị tiêu diệt, số sống sót hoảng loạn 

bỏ chạy tán loạn. Đầu cầu phía nam trở thành biển lửa và nằm trong sự kiểm 

soát của quân ta. Hai qủa bom địch cài dưới gầm cầu bị các chiến sĩ vô hiệu hóa. 

 
Ông Trần Xuân Kiện (thứ hai từ phải qua), nguyên Tiểu đoàn trưởng D81, chỉ huy đánh 

đầu cầu phía nam, trong một lần gặp mặt đồng đội thuộc Lữ đoàn đặc công 316 
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Lúc này, cầu phía Bắc, Z22 và Z23 cũng đã tiếp cận. Ông Nguyễn Đức 

Thọ, chiến sĩ thuộc Z23, người được phân công bắn quả đạn đầu tiên diệt tháp 

canh, nói: “Tôi bắn qủa B40 đầu tiên nhưng do sợ vướng lưới thép gai nên 

hướng nòng lên quá cao, trật mục tiêu. Sau đó tôi đứng thẳng dậy bắn tiếp qua 

thứ hai làm sập một góc tháp canh, khẩu đại liên trên đó im bặt”. Các mũi tiến 

công đồng loạt dùng thủ pháo, lựu đạn ném vào lô cốt. Địch chống trả quyết liệt, 

các chiến sĩ D81 ào lên mặt cầu đánh sang phía bắc hỗ trợ. Đến gần 4 giờ sáng 

chúng ta đã chiếm được cầu Rạch Chiếc. 

Ngay sau khi làm chủ cầu, quân ta tiến hành đào công sự, củng cố trận địa, 

chuẩn bị đánh địch phản kích. Bị tấn công bất ngờ và để mất cầu, địch điên 

cuồng dùng pháo tầm xa từ căn cứ Sóng Thần, khu liên trường Thủ Đức, Nhơn 

Trạch bắn như giã gạo với đủ loại đạn chụp, đạn xuyên, đạn đinh… Trên trời, 

từng bầy trực thăng kéo đến thi nhau bắn như vãi trấu. Dưới sông ca nô chạy xé 

sóng xả đạn vào đội hình của ta. Cuộc chiến đấu giằng co đến gần trưa, quân 

địch phía Thủ Đức kéo vào, từ Sài Gòn ào ra với sự hỗ trợ của xe tăng, thiết giáp 

ngày một đông. Quân ta rơi vào tình thế khó khăn: vũ khí, lương thực cạn kiệt, 

tiếp tế không có, nhiều chiến sĩ thương vong cần cứu chữa, Ban chỉ huy ra lệnh 

tạm thời lui quân về củng cố lực lượng, chỉ để lại một ít bí mật bám trận địa. 

Quyết phải chiếm lại bằng được cầu Rạch Chiếc, đêm 28/4, hơn 100 cán bộ 

chiến sĩ tiếp tục bí mật tiến vào. Rút kinh nghiệm, lần này ngoài dùng hỏa lực 

đánh các mục tiêu địch án ngữ, ta triển khai đánh trên cả ba hướng: bắc, nam và 

tây, nơi có giang thuyền của ngụy quân, đồng thời bảo đảm thông suốt để tuyến 

sau chi viện thuận lợi. 

Sau khi chiếm lại được cầu Rạch Chiếc, địch bố trí lực lượng rất đông với 

hỏa lực cực mạnh, nhưng trước sự phản công như vũ bão của quân ta, chúng 

hoảng loạn bỏ chạy, ta nhanh chóng làm chủ cầu. Công sự, vũ khí, chiến lợi 

phẩm của địch lập tức biến thành của ta để bảo vệ trận địa. Suốt ngày và đêm 

29, địch tổ chức bảy lần phản công nhưng hơn 100 chiến sĩ đặc công, biệt động 

đã chiến đấu xuất sắc đẩy lùi. 

Sáng sớm 30/4 quân địch thảm bại ở các chiến trường dồn về xa lộ Sài Gòn 

– Biên Hòa, đến cầu Rạch Chiếc bị ách lại, địch cố gắng phản công để về Sài 

Gòn nhưng trước sự kiên cường của Z22 và Z23, chúng phải vứt vũ khí, trút bỏ 

nón áo tìm đường tháo chạy. 

Khoảng 7 giờ 30 sáng 30/4, nghe tiếng xe tăng từ xa vọng lại, các chiến sĩ 

đặc công nghĩ địch phản công nên chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tiếng 

máy nổ ngày một gần, trên tháp pháo của chiếc xe tăng đi đầu hiện ra ngôi sao 

năm cánh và lá cờ quân giải phóng. Không ai bảo ai, các chiến sĩ đồng loạt nhảy 

lên mặt cầu ôm nhau sung sướng hô vang: “Quân ta tới rồi, quân ta tới rồi”. 

Chiếc xe tăng dừng lại, đồng chí Tư Thinh bước đến báo cáo đồng chí Tống Viết 
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Dương chỉ huy Lữ đoàn 316 vừa từ xe tăng bước xuống: “Báo cáo, đơn vị đã 

hoàn thành nhiệm vụ”. 

 
Hai người đồng đội Mai Thế Vinh (trái) và Nguyễn Đức Thọ 

Đoàn xe tăng rầm rập lao qua cầu Rạch Chiếc trực chỉ Dinh Độc Lập. 

Nhiều cán bộ chiến sĩ D81 tiếp tục nhận lệnh theo đại quân tiến vào Sài Gòn. 

Z22, Z23 bố trí thành từng tiểu đội bảo vệ Nhà máy xi măng Hà Tiên, Nhà máy 

Nhiệt Điện Thủ Đức. 11 giờ 30, cờ quân giải phóng phấp phới bay trên Dinh 

Độc Lập. Cầu Rạch Chiếc đã đi vào huyền thoại… 

Giờ đây, cầu Rạch Chiếc đang xây dựng lại to đẹp, đàng hoàng. Xung 

quanh, những khu dân cư mới với nhà cao tầng đua nhau mọc lên biến vùng quê 

đồng bưng xưa thành đô thị hiện đại. Tại nơi này, 38 năm trước, sau ba ngày 

đêm chiến đấu kiên cường, hơn 200 chiến sĩ đặc công, biệt động đã làm nên 

thắng lợi giòn giã, chiếm giữ và bảo vệ an toàn cây cầu huyết mạch, mở thông 

cánh cửa phía Đông đón đại quân tiến vào Dinh Dộc Lập. 

Để có được thắng lợi ấy, 52 chiến sĩ đã hi sinh, nhiều người còn nằm lại 

vàm Rạch Chiếc, hàng chục chiến sĩ bị thương. Trận đánh cầu Rạch Chiếc đã đi 

vào lịch sử, là trận đánh quyết liệt cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

M.Tân  

 

 

6. Bí ẩn cánh quân “thứ 6” trong chiến dịch Hồ Chí Minh //   

http://kienthuc.net.vn .– 2013.– Ngày 28 tháng 4. 

 

BÍ ẨN CÁNH QUÂN “THỨ 6”  

TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Không quân Nhân dân Việt Nam chỉ tham gia vào những ngày cuối cùng 

của cuộc chiến khốc liệt kéo dài 21 năm của dân tộc. Nhưng đó được xem là một 



18 
 

trong những trận đánh độc đáo của lực lượng không quân, thay vì sử dụng 

những chiếc MiG truyền thống, chúng ta lại dùng chính “máy bay địch đánh 

địch”.  

Sau khi chiến dịch Huế – Đà Nẵng kết thúc thắng lợi và thành phố Đà 

Nẵng hoàn toàn giải phóng vào chiều 29/3 . Quân chủng Phòng không – Không 

quân nhanh chóng tổ chức đưa đoàn cán bộ (từ trước đó) vào tiếp quản, thu hồi 

các loại vũ khí của Quân đội Sài Gòn để lại.  

Ngay trong những ngày đầu tháng 4, đoàn cán bộ không quân do Trung tá 

Phạm Ngọc Lan chỉ huy đã được trực thăng đưa vào sân bay Đà Nẵng làm 4 

nhiệm vụ chính: hoàn thành cầu hàng không trung chuyển; quản lý khai thác sân 

bay đưa vào hoạt động; khai thác và quản lý nhân viên, phi công Quân đội Sài 

Gòn theo giải phóng; khai thác đưa vào sử dụng vũ khí chiến lợi phẩm.  

Tại đây, quân ta đã thu giữ được một vài chiếc máy bay cường kích A–37 

của Không quân Quân đội Sài Gòn và chọn được 3 phi công chính quyền cũ 

gồm: Trần Văn On; anh Sanh và anh Nghiệp (không rõ họ).  

Trên cơ sở những vũ khí chiến lợi phẩm thu giữ được, ngày 19/4, Bộ tư 

lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lệnh cho Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không – 

Không quân chuẩn bị cho không quân tham gia chiến dịch. Bộ tư lệnh quyết 

định “sử dụng máy bay mới thu được của địch để đánh địch” (loại A–37) và 

giao cho bên không quân gấp rút tổ chức thực hiện. 

Làm chủ “chuồn chuồn” A–37  

Máy bay cường kích hạng nhẹ A–37 Dragonfly (chuồn chuồn) là một trong 

hai loại chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Quân đội Sài Gòn. Loại máy bay 

này do hãng Cessna (Mỹ) nghiên cứu phát triển từ những năm năm 1960 dựa 

trên máy bay huấn luyện phản lực T–37 Tweet.  

A–37 dài 8,62m với chiều cao thấp 2,7m, sải cánh 10,93m, trọng lượng cất 

cánh tối đa chỉ 6,35 tấn. Máy bay thiết kế với buồng lái 2 người ngồi, nhưng một 

người có thể điều khiển và chiến đấu.  

Máy bay trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực J85–GE–17A cho phép đạt 

tốc độ cận âm 816km/h, bán kính chiến đấu 740km, trần bay hơn 12.000m.  

Về vũ khí, A–37 thiết kế với một pháo nòng xoay GAU–2B/A (6 nòng cỡ 

7,62mm) chứa trong đầu máy bay và 8 giá treo trên cánh mang được 1,23 tấn vũ 

khí gồm: súng máy M134 7,62mm hoặc pháo tự động 20mm hoặc 4 cụm ống 

phóng rocket 70mm (7 đạn/cụm) hoặc 4 bom Mk.82 nặng 241kg (hoặc bom 

Napalm). Máy bay cũng có thể trang bị 2 tên lửa đối không tầm nhiệt AIM–9 để 

tự phòng vệ trên không.  

Việc phải chuyển loại sang máy bay A–37 không dễ dàng đối với phi công 

Không quân Nhân dân Việt Nam. Một phần vì phi công ta quen với việc lái máy 

bay chiến đấu Liên Xô, ngoài ra buồng lái A–37 đều dùng ngôn ngữ tiếng Anh 

nên phi công ta không quen.  

Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa các phi công Quân đội Sài Gòn theo cách 

mạng, chỉ trong một thời gian rất ngắn, phi công ta đã nhanh chóng làm chủ 

“chuồn chuồn” A–37.  

11h ngày 21/4, Trung tá phi công Phạm Ngọc Lan (phi công Việt Nam bắn 

rơi máy bay chiến đấu phản lực Mỹ đầu tiên) đã điều khiển một chiếc A–37 cất 

cánh. Tuy nhiên, khi sắp rời mặt đất, cấp trên đã đình chỉ bay thử do chưa thông 
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báo kịp cho lực lượng phòng không ta ở 2 đầu sân bay Đà Nẵng về chuyến bay 

này.  

Ngày 22/4, máy bay vận tải An–24 chở một số phi công chọn từ Trung 

đoàn tiêm kích 923 (gồm Thượng úy Nguyễn Văn Lục, Trung úy Từ Đễ, Hán 

Văn Quảng và Hoàng Mai Vượng) hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Tất cả các 

phi công cùng các đồng chí Phạm Ngọc Lan, phi công Trần Văn On, Sanh, 

Nghiệp khẩn trương học chuyển loại từ ngày 23–26/4. 

 

Phi công Phạm Ngọc Lan (trên buồng lái) chuyển loại thành công A–37. 

Tiếp đó, ngày 25/4, lực lượng ta đưa phi công Nguyễn Thành Trung từ 

trong phía Nam ra sân bay Đà Nẵng. Phi công Nguyễn Thành Trung trước đó đã 

lái tiêm kích F–5E của địch oanh tạc Dinh Độc Lập ngày 8/4 và bay ra hạ cánh 

an toàn ở vùng giải phóng Phước Long.  

Cánh quân thứ 6 “tiến về Sài Gòn” 

 Sau khi tỉnh Bình Định được giải phóng, bộ đội không quân khẩn trương 

vào tiếp quản sân bay Phù Cát. Tại đây, ta đã thu giữ được toàn bộ vũ khí khí tài 

địch bỏ lại và một số phi công A–37, nhân kỹ thuật theo cách mạng. Với sự hỗ 

trợ từ số này, ta đã có thêm được 5 máy bay A–37 còn tốt.  

Để chuẩn bị cho cuộc tập kích vào Sài Gòn, ngày 27/4, máy bay An–24 

đưa toàn bộ phi công lái chuyển loại A–37 từ Đà Nẵng vào Phù Cát. Chiếc A–37 

ở Đà Nẵng được phi công Trung đoàn 923 Hoàng Mai Vượng và phi công Trần 

Văn On điều khiển vào.  

Tại Phù Cát, toàn bộ 5 A–37 được các phi công Sanh và On bay thử, nhưng 

không may một chiếc bị hỏng động cơ. Như vậy, tại Phù Cát ta đã tập hợp được 

phi đội 5 A–37 sẵn sàng chiến đấu.  

10h04 phút ngày 28/4, đội hình 5 chiếc A–37 lại cất cánh từ Phù Cát bay 

vào hạ cánh tại sân bay Phan Rang. Lúc này, Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí 

Minh đã chỉ thị cho không quân chuẩn bị cuộc tập kích đường không vào sân 

bay Tân Sơn Nhất, thời gian từ 16–18h tối ngày 28/4.  

Lúc 16h15 phút ngày 28/4, phi đội 5 A–37 do phi công Nguyễn Thành 

Trung bay số 1 (dẫn đường) đồng loạt cất cánh hướng về phía Nam. Vượt qua 

sông Sài Gòn khoảng 30 giây, các phi công đã nhìn rõ mục tiêu sân bay Tân Sơn 
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Nhất. Lần lượt, các phi công bổ nhào cắt bom. Chỉ trong ít giây, khói lửa đã 

trùm kín khu vực máy bay địch đang đổ, tiếng bom nổ rung chuyển các thành 

phố. Cuộc tập kích diễn ra một cách bất ngờ, quân địch hoàn toàn bất ngờ không 

kịp phản ứng.  

Toàn bộ phi đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếc A–37 cuối cùng hạ 

cánh an toàn xuống sân bay Phan Rang lúc 18h05. Kết quả, ta đã phá hủy hoàn 

toàn 24 máy bay địch cùng hàng trăm tên.  

 

Các phi công phi đội 5 A–37 trở về trong niềm vui chiến thắng. 

Trận đánh ngày 28/4 được ví như “mũi tiến công thứ 6” trong chiến dịch 

Hồ Chí Minh lịch sử cùng với 5 cánh quân trên bộ đã tiến vào giải phóng thành 

phố Sài Gòn – Gia Định. Trận đánh đã góp phần thúc đẩy nhanh sự tan rã của 

Quân đội Sài Gòn, buộc Mỹ khẩn trương thực hiện kế hoạch di tản.  

 

 

7. Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam // http://www.chinhphu.vn. 

 

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN 1975, GIẢI PHÓNG 

HOÀN TOÀN MIỀN NAM 

 

Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được 

ký kết, Mỹ buộc phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Song, chúng không từ 

bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam, tiếp tục viện trợ, tạo điều kiện cho chính quyền 

Sài Gòn phá hoại Hiệp định Pari. 

Mỹ ra sức xây dựng quân đội ngụy Sài Gòn thành một đội quân tay sai 

“mạnh nhất ở Đông – Nam Á”, với số quân trên 1 triệu 10 vạn tên, được tổ chức 

thành 4 quân đoàn gồm 13 sư đoàn và nhiều lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, với 

1.850 máy bay các loại, 1.588 khẩu pháo, 2.074 xe tăng, 1.611 tàu chiến; với 

hàng triệu tấn vật tư chiến tranh được đưa vào miền Nam trước và sau khi ký 

Hiệp định Pari. Ngoài ra còn có lực lượng bảo an, dân vệ được trang bị đầy đủ. 
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Chúng liên tiếp đưa ra nhiều kế hoạch chiến tranh với mục tiêu trong 3 năm (từ 

1973–1975), chiếm hết tất cả các vùng giải phóng và đặt toàn bộ miền Nam dưới 

quyền kiểm soát của chúng. 

Sau Hiệp định Pari, ở miền Nam Việt Nam đã hình thành hai vùng kiểm 

soát, hai quân đội, hai chính quyền. Lực lượng vũ trang cách mạng đang đứng 

vững trên các địa bàn chiến lược quan trọng. Uy tín của Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được 

nâng cao trên trường quốc tế. Hội nghị cấp cao của gần 80 nước Không liên kết 

họp tại Angiê, tháng 9–1973 đã công nhận Cộng hoà miền Nam Việt Nam là 

thành viên chính thức của Phong trào Không liên kết, công nhận Chính phủ 

Cách mạng lâm thời là người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền 

Nam Việt Nam. 

Về phía địch, sau khi rút khỏi miền Nam, đế quốc Mỹ đã lún sâu vào một 

cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nước Mỹ chìm ngập trong“cuộc khủng hoảng 

lòng tin”, kinh tế bị suy thoái, nạn lạm phát và nạn thất nghiệp tăng, xã hội bị rối 

loạn, nội bộ chính quyền và các đảng phái bị chia rẽ sâu sắc. Vụ bê bối Oatơghết 

lại càng đẩy nước Mỹ vào cảnh bi đát. Níchxơn buộc phải từ chức Tổng thống 

Mỹ. Viện trợ quân sự của Mỹ cho nguỵ quyền Sài Gòn đã bị cắt giảm dần, từ 

1.614 triệu USD năm 1972–1973, phải giảm xuống 1.026 triệu USD năm 1973–

1974 và 701 triệu USD năm 1974–1975. 

Ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu vấp phải những khó khăn chồng chất 

không thể khắc phục được. Đạn thiếu, hoả lực chi viện giảm gần 60%, máy bay, 

xe tăng và nhiên liệu thiếu, sức cơ động giảm 50% buộc Thiệu phải kêu gọi 

quân ngụy chuyển sang tác chiến theo“kiểu con nhà nghèo”. Chiến lược “chiến 

tranh diện địa” với mục đích “bảo vệ đến mức tối đa an ninh lãnh thổ” làm cho 

lực lượng của địch dàn ra trên những địa bàn quá rộng. Với thế trận bố trí phân 

tán như vậy, quân địch không thể chống đỡ nổi sức mạnh tiến công và nổi dậy 

đều khắp của quân và dân miền Nam trên các chiến trường. 

Tháng 7–1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 

xác định nhiệm vụ cách mạng miền Nam sau khi Hiệp định Pari được ký kết. 

Nghị quyết Hội nghị nêu rõ: “Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong 

giai đoạn mới là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Nhiệm vụ 

trước mắt của cách mạng miền Nam là: Đoàn kết toàn dân, đấu tranh trên cả ba 

mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao một cách chủ động, linh hoạt, tuỳ theo 

từng lúc, từng nơi mà kết hợp ba mặt đấu tranh buộc địch phải thi hành nghiêm 

chỉnh Hiệp định Pari về Việt Nam, đồng thời chuẩn bị khả năng tiến lên phản 

công để giành thắng lợi hoàn toàn”. 

Nghị quyết nhấn mạnh: bất kể trong tình huống nào con đường giành thắng 

lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, do đó phải nắm vững 

chiến lược tiến công. 

Trong hai năm 1973–1974, quân và dân miền Nam đã đánh bại hầu hết các 

cuộc hành quân lấn chiếm của địch, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, đẩy 

địch vào thế phòng ngự bị động, phải co về giữ các vùng đô thị và đường giao 

thông quan trọng. 

Cho đến cuối năm 1974, tình hình đã có những chuyển biến căn bản. 

Những điều kiện cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam đang chín muồi. Lực 

lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân đã lớn mạnh không ngừng về số 
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lượng và chất lượng. Những binh đoàn cơ động gồm nhiều binh chủng hợp 

thành ra đời, đã tạo nên những quả đấm mạnh và những mũi nhọn sắc trên các 

địa bàn chiến lược quan trọng. Các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam đang 

giữ quyền chủ động tiến công địch trên chiến trường, không những có thể đánh 

bại được kế hoạch “bình định” lấn chiếm mà còn có sức mở ra những chiến dịch 

lớn, tiêu diệt những binh đoàn lớn của địch, giải phóng được nhiều vùng đất 

rộng, đông dân, cả ở vùng đồng bằng và thành phố. Những mạng đường vận tải 

chiến lược và chiến dịch dài hơn 2 vạn ki lô mét, chạy dọc dải Trường Sơn đến 

tận vùng Đông Nam Bộ và các chiến trường, những khối lượng rất lớn lương 

thực, vũ khí, xăng dầu, trang bị được vận chuyển vào chiến trường bảo đảm 

nhiệm vụ hậu cần cho cuộc chiến tranh giải phóng cuối cùng. Thành tích khôi 

phục kinh tế trong 2 năm 1973–1974 tạo cho nhân dân miền Bắc khả năng chi 

viện cao về người và của. Phong trào đấu tranh chính trị ở các vùng đô thị miền 

Nam đòi đánh đổ chế độ phát xít hiếu chiến độc tài Nguyễn Văn Thiệu, đòi hoà 

bình, độc lập, dân chủ, dân sinh phát triển mạnh. 

Trước tình hình mới, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 

họp tháng 10–1974 và tháng 1–1975 quyết định mục tiêu giải phóng hoàn toàn 

miền Nam trong hai năm 1975–1976, và dự kiến nếu thời cơ đến sớm sẽ giải 

phóng miền Nam trong năm 1975. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giành được thắng lợi vang 

dội đầu tiên bằng Chiến dịch Tây Nguyên (từ 10–3–1975 đến 24–3–1975). Mở 

đầu chiến dịch này là cuộc tiến công táo bạo, bất ngờ giải phóng hoàn toàn thị 

xã Buôn Ma Thuột (11–3–1975). Bị choáng váng và sau khi các cuộc điều quân 

phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột đều bị đánh bại, ngày 14–3–1975, 

Nguyễn Văn Thiệu và Bộ Tổng tham mưu ngụy đã hốt hoảng đi tới quyết định 

rút khỏi các tỉnh Plâycu, Kon Tum. Cuộc rút quân của địch đã biến thành cuộc 

tháo chạy hỗn loạn. Đến ngày 24–3–1975, vùng chiến lược Tây Nguyên rộng 

lớn với hơn 60 vạn đồng bào các dân tộc đã được giải phóng, 12 vạn quân địch 

đã bị tiêu diệt. 

Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên là thắng lợi của chiến dịch Huế–

Đà Nẵng (từ 19 đến 29–3–1975). 

Từ lúc chiến dịch Tây Nguyên mở đầu, quân và dân Trị–Thiên đã phối hợp 

hoạt động mạnh, tiến công và nổi dậy ở nhiều nơi. Ngày 19–3–1975 toàn bộ tỉnh 

Quảng Trị được giải phóng. Tiếp đó, quân và dân Thừa Thiên–Huế đã hình 

thành thế bao vây Huế bằng nhiều mũi và khống chế chặn đường rút chạy ra 

biển và vào Đà Nẵng. Ngày 24–3, Tam Kỳ và Quảng Ngãi được giải phóng. 

Ngày 26–3–1975, các lực lượng vũ trang nhân dân đã tiến hành hợp vây và cùng 

với đông đảo lực lượng quần chúng cách mạng nổi dậy tiêu diệt tập đoàn phòng 

ngự Thừa Thiên–Huế gồm 4 vạn tên địch, làm chủ thành phố Huế và toàn bộ 

tỉnh Thừa Thiên. 

Ngày 28–3–1975, pháo binh quân giải phóng mở đầu cuộc tấn công giải 

phóng Đà Nẵng bằng đòn tập kích hoả lực mãnh liệt vào các vị trí quân sự địch 

trong thành phố và bán đảo Sơn Trà. Từ các hướng bắc, tây bắc, tây nam và 

đông nam, các binh đoàn thọc sâu có xe tăng dẫn đầu đã ào ạt tiến vào trung tâm 

thành phố. Cuộc tiến công Đà Nẵng của các binh đoàn chủ lực, kết hợp với lực 

lượng vũ trang địa phương và quần chúng nổi dậy đúng lúc kịp thời đã kết thúc 

sau 33 giờ chiến đấu giành thắng lợi rực rỡ, giải phóng Đà Nẵng–thành phố lớn 
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thứ hai ở miền Nam–tiêu diệt và làm tan rã hơn 10 vạn quân địch, trong đó có cơ 

quan Bộ tư lệnh quân đoàn 1 ngụy, đập nát căn cứ liên hợp quân sự mạnh nhất 

của địch ở miền Trung. Quân khu 1 ngụy bị xoá sổ. Kế hoạch co cụm chiến lược 

hòng giữ vùng đồng bằng ven biển của địch vừa triển khai đã bị đập tan. 

Thắng lợi của chiến dịch Huế–Đà Nẵng và của chiến dịch Tây Nguyên, 

cùng những thắng lợi trên khắp chiến trường đã đẩy quân địch vào tình thế tuyệt 

vọng, tinh thần bị suy sụp, tổ chức bị tan rã, chiến lược bị bế tắc. Chính đế quốc 

Mỹ cũng phải thừa nhận rằng, đây là những đòn hiểm không có cách gì chống 

đỡ và không có phép gì hồi phục được. Tuy nhiên, với bản chất cực kỳ phản 

động và ngoan cố, Mỹ–ngụy vẫn tìm mọi cách cố thủ. 

Dưới sự đôn đốc của tướng Mỹ Uâyen và với một khối lượng vũ khí do Mỹ 

viện trợ cấp tốc bằng một cầu hàng không mới từ Băng Cốc (Thái Lan) sang, 

chúng gấp rút xây dựng phòng tuyến từ Phan Rang trở vào, hòng cố giữ đến mùa 

mưa, và đề ra một kế hoạch khẩn trương củng cố và tăng cường lực lượng để 

chuẩn bị cho những trận đọ sức mới. Ở khu vực Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng, 

địch bố trí những lực lượng lớn khống chế các đường dẫn vào thành phố; trên 

mọi hướng dày đặc các sư đoàn, lữ đoàn bộ binh, các đơn vị thiết giáp, lính 

dù,v.v...Chúng còn đặt những vật chướng ngại ngăn cản bộ binh, xe tăng quân 

giải phóng và huy động 3 sư đoàn không quân trực tiếp chi viện. 

Tiếp theo cuộc họp ngày 25–3–1975, trong đó có nêu nhiệm vụ cụ thể giải 

phóng Sài Gòn trước mùa mưa, ngày 31–3–1975, Bộ Chính trị đã họp nhận 

định: cuộc Tổng tiến công chiến lược đã giành được thắng lợi cực kỳ 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 hoàn toàn chín muồi. Cần có quyết 

tâm lớn hoàn thành trận quyết định chiến lược cuối cùng tốt nhất trong tháng tư 

năm 1975. Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Bộ chỉ huy và 

Đảng ủy Mặt trận Sài Gòn do một tập thể các ủy viên Bộ Chính trị tại chiến 

trường (Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng) lãnh đạo, chỉ đạo. Đại tướng 

Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng, trực tiếp làm Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến 

dịch.Ông Phạm Hùng làm Chính ủy. Trước đó, ngày 25–3–1975, Hội đồng chi 

viện chiến trường đã được thành lập, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ 

tịch. 

Bộ Chính trị cũng đã quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn 

lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 9–4 đến ngày 30–4–1975). 

Từ đầu tháng 4–1975, các binh đoàn chủ lực trên đường hành quân tiến về 

Sài Gòn đã đánh địch, giải phóng Phan Rang, Bình Thuận, Bình Tuy, Xuân Lộc, 

đánh chiếm Bà Rịa. Ngày 26–4–1975, cuộc tiến công lớn vào Sài Gòn bắt 

đầu.Những trận chiến đấu quyết liệt và những trận bão lửa dữ dội diễn ra trước 

hết ở hướng đông là hướng địch tập trung nhiều lực lượng và tổ chức chống cự 

rất điên cuồng.Từ khắp các hướng, năm cánh quân lớn phối hợp với các lực 

lượng vũ trang địa phương và được sự giúp sức của quần chúng nổi dậy, nhất 

loạt tấn công địch với sức mạnh vũ bão.Từ ngày 26 đến ngày 28–4, một bộ phận 

quan trọng lực lượng địch trên tuyến phòng thủ vòng ngoài bị tiêu diệt.Các binh 

đoàn chủ lực của quân giải phóng xiết chặt vòng vây xung quanh Sài Gòn. 
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Hoảng sợ trước nguy cơ sắp bị tiêu diệt hoàn toàn, từ ngày 18–4–1975, 

Tổng thống Mỹ G.Pho ra lệnh di tản gấp người Mỹ ở Sài Gòn bằng một lực 

lượng không quân và hải quân Mỹ. 

Ngụy quyền tay sai, sau khi Trần Văn Hương lên thay Thiệu (21–4) rồi 

Dương Văn Minh lên thay Hương (28–4) đã thực sự lâm vào cảnh tuyệt vọng. 

Ngày 30–4, với sự hiệp đồng chiến đấu rất anh dũng của các lực lượng đặc 

biệt tinh nhuệ, các lực lượng biệt động, tự vệ vùng ven và nội đô, cùng với sự 

nổi dậy đều khắp và rất kịp thời của quần chúng trong và ngoài thành phố, các 

cánh quân hùng mạnh đã thần tốc thọc sâu, tiến thẳng vào chiếm các mục tiêu 

quan trọng trong thành phố Sài Gòn–Gia Định: Dinh Độc lập (tức Phủ Tổng 

thống ngụy), Bộ Tổng tham mưu và Khu Bộ tư lệnh các binh chủng của địch, 

sân bay Tân Sơn Nhất, Đài phát thanh, Biệt khu thủ đô và Tổng nha cảnh sát. 

Nhân dân thành phố Sài Gòn hân hoan chào đón các lực lượng vũ trang, con em 

của mình và cùng bộ đội truy lùng địch, tước vũ khí của chúng, dẫn đường cho 

bộ đội, bảo vệ các cơ sở kinh tế và văn hoá. Tổng thống ngụy quyền Dương Văn 

Minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 

Đúng 11 giờ 30 ngày 30–4–1975, lá cờ Cách mạng được cắm trên nóc Dinh 

Độc lập. Đây là thời điểm đánh dấu thành phố Sài Gòn–Gia Định hoàn toàn giải 

phóng.Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

Trên đà chiến thắng, từ ngày 30–4–1975, đồng bào và chiến sĩ các tỉnh 

Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tiến công và nổi dậy 

mạnh mẽ, lần lượt giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 1–5–1975, toàn bộ lãnh thổ 

đất liền miền Nam đã được giải phóng. 

 Cùng với các tỉnh ở đất liền, ngày 30–4–1975, các chiến sĩ yêu nước bị 

địch giam giữ ở đảo Côn Sơn nổi dậy làm chủ hoàn toàn đảo này. Ngày 2–5–

1975, quân giải phóng phối hợp cùng nhân dân tiến công và nổi dậy, giành 

quyền làm chủ hoàn toàn đảo Phú Quốc. Trước đó, từ những ngày đầu tháng 4–

1975, trong quá trình giải phóng các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, quân 

và dân miền Nam đã giải phóng một loạt các đảo ở dọc bờ biển. Ngày 14–4, 

Quân khu 5 phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân giải phóng các đảo thuộc quần 

đảo Trường Sa do quân ngụy Sài Gòn chiếm giữ. 

Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, 

quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân ngụy gồm 

hơn 1 triệu tên, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân 

sự Mỹ–ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở, xoá bỏ ách 

thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tiếp theo chiến 

công vĩ đại “đánh cho Mỹ cút”, quân và dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn Di 

chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho ngụy nhào”, kết thúc 

thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Ngày 15–5–1975, trên toàn miền Nam đã diễn ra các cuộc mít tinh, diễu 

hành mừng chiến thắng. Ở Sài Gòn, hàng triệu nhân dân đã xuống đường và 

tham dự cuộc mít tinh lịch sử. Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Đoàn đại biểu Đảng 

Lao động Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có mặt trong cuộc mít tinh trọng thể tại Sài Gòn. 

Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ mừng chiến thắng sáng 15–5–1975, Luật 

sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã kêu gọi công nhân, nông dân, các nhà trí 
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thức và đồng bào miền Nam hãy nêu cao tinh thần làm chủ, lao động sáng tạo, 

xây dựng đất nước, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu 

mạnh. 

Ngày 6–8–1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt 

Nam ra Tuyên bố nêu rõ Cộng hoà miền Nam Việt Nam xúc tiến việc tìm kiếm 

và khai thác dầu mỏ trên lãnh thổ của mình và sẵn sàng thảo luận với Chính phủ 

và các công ty nước ngoài muốn tham gia việc này. 

Ngày 10–9–1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời ra Tuyên bố về một số 

chính sách khôi phục và phát triển kinh tế công thương nghiệp, bài trừ hành 

động lũng đoạn đầu cơ tích trữ, phá rối thị trường của bọn tư sản mại bản. 

Ngày 22–9–1975, hoàn thành việc thu đổi tiền“Chính quyền Sài Gòn cũ”, 

phát hành tiền Ngân hàng Việt Nam trên toàn miền Nam. 

Từ ngày 20 đến ngày 22–12–1975, Hội nghị Đại biểu nhân dân miền Nam 

đã họp tại thành phố Sài Gòn–Gia Định để nghe báo cáo và phê chuẩn kết quả 

Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc. 

Ngày 28–1–1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời công bố chính sách 

khoan hồng, độ lượng đối với những binh sĩ ngụy quân, nhân viên ngụy quyền 

và đảng viên các đảng phái phản động đã đăng ký trình diện và học tập cải tạo 

tốt. 

Tháng 2–1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt 

Nam đã ra Nghị định về việc giải thể Khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam. Theo 

Nghị định này, ở miền Nam có 20 tỉnh và 1 thành phố lớn là thành phố Hồ Chí 

Minh. Địa giới và tên các tỉnh mới như sau:  

1– Tỉnh Bình Trị Thiên (gồm 3 tỉnh cũ là: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên và thành phố Huế). 

2– Tỉnh Quảng Nam–Đà Nẵng (gồm tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 

Nẵng). 

3– Tỉnh Nghĩa Bình (gồm 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định cũ). 

4– Tỉnh Phú Khánh (gồm 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà cũ). 

5– Tỉnh Gia Lai–Kon Tum (gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cũ). 

6– Tỉnh Đắc Lắc (gồm 2 tỉnh Đắc Lắc và Quảng Đức cũ). 

 7– Tỉnh Thuận Hải (gồm 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy cũ). 

8– Tỉnh Lâm Đồng (gồm 2 tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng cũ và thành phố 

Đà Lạt). 

9– Tỉnh Đồng Nai (gồm 3 tỉnh Bà Rịa, Long Khánh và Biên Hoà cũ). 

10– Tỉnh Sông Bé (gồm 2 tỉnh Thủ Đầu Một và Bình Phước cũ). 

11– Tỉnh Long An (gồm 2 tỉnh Long An và Kiến Tường cũ). 

12– Tỉnh Tiền Giang (gồm 2 tỉnh Mỹ Tho và Gò Công cũ và thành phố Mỹ 

Tho). 

13– Tỉnh Cửu Long (gồm 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh cũ). 

14– Tỉnh Hậu Giang (gồm 2 tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng cũ và thành phố 

Cần Thơ). 

15– Tỉnh Đồng Tháp (gồm 2 tỉnh Sa Đéc và Kiến Phong cũ). 

16– Tỉnh An Giang (gồm một số huyện của tỉnh Long Châu Hà, hai huyện 

của tỉnh Long Châu Tiền, một huyện của tỉnh Sa Đéc và toàn bộ tỉnh An Giang 

cũ trước chia ra nay nhập lại giữ tên An Giang). 
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17– Tỉnh Kiên Giang (gồm tỉnh Rạch Giá và ba huyện của tỉnh Long Châu 

Hà cũ). 

18– Tỉnh Minh Hải (gồm 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ). 

19– Tỉnh Tây Ninh. 

20– Tỉnh Bến Tre. 

 

 

8. Trần Văn Hòa. Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc 30 năm chiến tranh 

giải phóng dân tộc / Trần Văn Hòa // http://truongchinhtribentre.edu.vn .– 2013 

.– Ngày 6 tháng 5. 

 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 KẾT THÚC 30 NĂM  

CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

 

Lần đầu tiên, nhân dân cả nước Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc và 

làm chủ hoàn toàn đất nước mình sau 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. 

Qua đại thắng mùa Xuân năm 1975, nhân dân và các lực lượng vũ trang nước ta 

đã phát triển cao độ và có điều kiện để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp hơn, đàng 

hoàng hơn. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã mở sang một trang mới đó là “độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. 

Đó là thắng lợi to lớn, toàn diện và triệt để của 30 năm chiến tranh giải 

phóng, một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta. Thắng lợi của sự nghiệp 

chống Mỹ, cứu nước là sự kế tục và phát triển cao độ thắng lợi vĩ đại của Cách 

mạng Tháng tám và của cuộc kháng chiến chống Pháp, là thắng lợi triệt để của 

nhân dân ta trong cuộc đấu tranh quyết liệt để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” 

giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta.(khẳng định 

của cố Tổng bí thư Trường Chinh). 

 Thắng lợi hoàn toàn của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc là một 

thắng lợi có tính chất thời đại, một cống hiến rất quan trọng của cách mạng Việt 

Nam đối với cách mạng thế giới. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và 

dân ta đã xóa bỏ bộ máy chính quyền thân Mỹ và tiêu diệt đội quân đánh thuê 

của đế quốc Mỹ, chấm dứt hẳn sự can thiệp quân sự của Mỹ vào nước ta. Không 

chỉ giáng một đòn chí tử vào chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ mà còn phá vỡ 

một phòng tuyến quan trọng của chúng, làm phá sản học thuyết Nichxơn – chiến 

lược toàn cầu phản cách mạng của tên đế quốc đầu sỏ. Thắng lợi của nhân dân ta 

là sự cổ vũ sâu rộng và mạnh mẽ đối với nhân dân tiến bộ trên thế giới góp phần 

tăng thêm sức mạnh của cả 3 dòng thác cách mạng, so sánh lực lượng trên thế 

giới thay đổi có lợi cho cách mạng nước ta;  tạo thêm điều kiện thuận lợi cho 

cách mạng trên thế giới tiếp tục phát triển và tiến công ngày càng mạnh mẽ vào 

chủ nghĩa đế quốc, thực dân; trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình diệt vong tất 

yếu của chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn thế giới. 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 không chỉ gây bất ngờ lớn 

cho Mỹ mà còn làm cho dư luận nước Mỹ thấy rằng việc đưa quân tham chiến 

với nỗ lực cao không chỉ làm căng thẳng trong xã hội Mỹ, phúc lợi giảm sút, gây 

nhiều hệ lụy xấu cho xã hội,...mà vẫn không đánh bại nổi được quân đối 

phương, trong tương lai chiến tranh không biết đến bao giờ kết thúc! Điều này 

đủ cơ sở đưa đến kết luận là quân xâm lược Mỹ không thể thắng được trong 
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cuộc chiến ở Việt Nam. Các chính trị gia trong Quốc hội Mỹ gây sức ép lên 

chính phủ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, đòi huỷ bỏ uỷ quyền cho chính 

phủ tiến hành chiến tranh không cần phê chuẩn, thúc ép giải quyết chiến tranh 

bằng thương lượng. Quy mô của cuộc tiến công làm dư luận ở nước Mỹ mất 

kiên nhẫn và sự tin tưởng với giới quân sự. 

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc 

đã nâng dân tộc ta lên hàng các dân tộc tiên phong trong cuộc đấu tranh vì hòa 

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, là kết quả tất yếu của những 

nhân tố tạo thành sức mạnh thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. 

Với thắng lợi đó, trước hết là thắng lợi của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, 

đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, một bộ phận kiên cường của 

phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng ta tiêu biểu cho ý chí quật 

cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng và tinh thần cách mạng triệt để 

của giai cấp công nhân Việt Nam. Thấm nhuần sâu sắc học thuyết Mác – lênin, 

Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo học thuyết đó vào hoàn cảnh thực tế của 

nước ta để vạch ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng nước ta từ thắng lợi này 

đến thắng lợi khác. 

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc 

là thắng lợi của sự đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi, 

dựa trên cơ sở liên minh công nông vững chắc, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 

công nhân. Tinh thần đoàn kết của nhân dân ta là điều kiện rất quan trọng để 

động viên toàn dân đánh giặc, tạo nên một lực lượng có khả năng chiến thắng kẻ 

thù dù chúng đông người và trang bị vũ khí hiện đại đến mấy đi nữa. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 chính là biểu hiện 

sinh động sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân từ Nam chí Bắc, từ nông thôn 

đến thành thị, từ đồng bằng đến rừng núi, bao gồm mọi giai cấp cách mạng, mọi 

tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng. Với sức 

mạnh đoàn kết ấy, quân và dân ta đã đập tan mọi lực lượng của kẻ thù, quét sạch 

cả bọn cướp nước và bọn bán nước, giải phóng hoàn toàn Tổ quốc thân yêu. 

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để của 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc 

là thắng lợi của sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, đủ 

sức chiến thắng quân đội xâm lược đế quốc Mỹ. 

Lực lượng vũ trang nhân dân là công cụ bạo lực sắc bén của cách mạng để 

đập tan bạo lực phản cách mạng của kẻ thù là lực lượng nòng cốt của toàn dân 

đánh giặc. Đảng ta đã xây dựng thành công lực lượng vũ trang nhân dân, hùng 

hậu vô địch. Lực lượng vũ trang nhân dân của ta có bản chất cách mạng tốt đẹp, 

có tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời, có kỷ luật tự giác, nghiêm minh, có tổ 

chức vững mạnh, có trang bị phương tiện kỹ thuật quân sự ngày càng hiện đại, 

nắm vững khoa học và nghệ thuật quân sự tiên tiến. 

Thắng lợi to lớn của quân và dân ta chính là thắng lợi của cuộc chiến tranh 

nhân dân mang đầy đủ tính cách mạng triệt để và tính khoa học sâu sắc. Đó là 

một cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện và lâu dài. Mỗi người dân là một chiến 

sĩ. Mỗi thôn xóm, mỗi đường phố là một pháo đài. Toàn quốc là một chiến 

trường quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Cả nước một lòng, toàn dân 

đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Đánh địch trên tất cả các mặt 

trận: Quân sự, chính trị và ngoại giao. Đó là một cuộc chiến tranh nhân dân 

được tiến hành theo phương châm chiến lược đánh lâu dài, giành thắng lợi từng 
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bước,...Tư tưởng nhất quán là tư tưởng tiến công, phải tiến công địch trên cả ba 

vùng chiến lược: Rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Kết hợp đấu tranh 

vũ trang với đấu tranh chính trị, tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng. 

Kết hợp vũ trang với ba mũi giáp công, đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị 

và binh vận để chiến thắng kẻ thù xâm lược... 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của ngọn 

cờ độc lập dân tộc, thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước được hun đúc qua hàng 

nghìn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt, ngày nay được Đảng của giai cấp 

công nhân bồi dưỡng và phát huy lên đến đỉnh cao mới “không có gì quý hơn 

độc lập tự do”, chân lý đó là tiếng kèn xung trận cổ vũ nhân dân ta, hết thế hệ 

này đến thế hệ khác, xông lên đánh đuổi bè lũ cướp nước và bán nước, là sức 

mạnh vô địch của nhân dân ta đã từng đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân 

cũ và giờ đây, đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân mới. 

Thắng lợi này là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, lý tưởng cao đẹp nhất của 

loài người, khát vọng sâu xa nhất của nhân dân lao động, ngày nay đã trở thành 

hiện thực trên đất nước ta và cũng đã trở thành hiện thực đối với một bộ phận 

của nhân loại. Một chế độ mà trong đó mọi người sống trong độc lập, tự do, có 

cơm ăn áo mặc, được học hành, có cuộc sống tinh thần phong phú và cao đẹp, 

chế độ đó chính là nguồn sức mạnh vô tận, là nguồn cổ vũ của nhân dân cả nước 

làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

Năm tháng đã trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp 

chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những 

trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến 

công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có 

tính thời đại sâu sắc” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCH TƯ 

Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, trang 5, 6). 

 Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta 

đã thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 

nhào, giải phóng miền Nam giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc, kết thúc 30 

năm chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước đi lên xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. 

Tóm lại, toàn bộ tiến trình cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 

có thể nói đây là sự mẫu mực về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của Đảng ta 

trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược. Sự kiện lịch sử này là đỉnh cao của 

nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam, điển hình trực tiếp nhất là 

nghệ thuật nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm chính xác, kịp thời; 

phân tích đánh giá đúng thế trận phòng ngự chiến lược của địch; chọn hướng 

tiến công chiến lược và mục tiêu chiến lược mở đầu chính xác. Chỉ đạo sâu sát, 

nhạy bén phát hiện thời cơ mới, chuyển từ tiến công chiến lược sang tổng tiến 

công và nổi dậy giành thắng lợi nhanh nhất, lớn nhất; nghệ thuật tạo sức mạnh 

ưu thế áp đảo bằng tổng hợp sức mạnh của cả lực lượng và thế trận; nghệ thuật 

chọn cách đánh chiến lược – chiến dịch đúng đắn, sáng tạo, mưu lược cao. Đây 

cũng là những nét phát triển sáng tạo và độc đáo của nghệ thuật chỉ đạo chiến 

tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thế kỷ XX./. 

 

Trần Văn Hòa 
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1975 – Nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam / Nguyễn Huy Hiệu // 

http://mod.gov.vn . 

 

CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1975 

NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM 

 

Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi 

nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng. Từ thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, 

chúng ta có thể rút ra một số vấn đề cơ bản sau: 

Nghệ thuật tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc 
Nghệ thuật quân sự của ta là nghệ thuật tổ chức toàn dân đánh giặc. Nó 

khác hẳn với nghệ thuật quân sự của kẻ xâm lược – nghệ thuật tổ chức lực lượng 

quân sự nhà nghề với những cỗ máy chiến tranh khổng lồ, chuyên nghiệp. 

Đối tượng của nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng của ta là toàn dân. Ta 

tổ chức lực lượng theo cấu trúc toàn dân đánh giặc; bao gồm lực lượng vũ trang 

ba thứ quân gắn liền với lực lượng kháng chiến của từng huyện, tỉnh, thành phố; 

kết hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực. Đó là nghệ thuật tổ chức có tính khoa học, 

tính thống nhất và chặt chẽ, làm cho toàn dân ta triệu người như một, tạo sức 

mạnh tổng hợp lớn nhất để đánh địch, thắng địch. 

 
Xe tăng Quân Giải phóng chiếm Dinh Độc Lập vào 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975.  

Đi đôi với nghệ thuật tổ chức lực lượng, ta xác định hai hình thức đấu tranh 

chủ yếu: Đấu tranh quân sự kết hợp đấu tranh chính trị; hai phương thức tác 

chiến cơ bản: Tác chiến tập trung và tác chiến du kích. Với nghệ thuật tổ chức 

và vận dụng các hình thức, phương thức tác chiến như thế, ta đã xây dựng được 

thế trận chiến tranh nhân dân “thiên la địa võng”, rộng khắp, vững chắc, nhưng 

mạnh ở trọng điểm. Điều đó lý giải vì sao ta có thể “Mở mặt trận ở bất cứ nơi 

nào có bóng địch, đánh ngay ở cả sau lưng địch, trong trung tâm phòng ngự của 

địch” và “Kéo địch ra khỏi hang ổ mà đánh, căng địch ra mà đánh, luồn sâu vào 

hậu phương địch mà đánh...”. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 
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năm 1975, ta luôn đánh địch ở thế chủ động, càng đánh càng mạnh. Ngược lại, 

địch luôn ở thế bị động, càng đánh càng bộc lộ sơ hở, càng đánh càng bị dồn vào 

nguy cơ thất bại. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhờ nghệ thuật tổ chức 

toàn dân đánh giặc mà ta vừa có điều kiện tập trung đánh lớn ở các thành phố 

lớn, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch; đồng thời, vừa có điều kiện đánh 

địch rộng khắp, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm nghìn tên địch ở các chiến 

trường khác. 

Nét độc đáo của nghệ thuật tác chiến chiến lược 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, ta tiến hành 3 

chiến dịch lớn với 3 đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch chiến 

lược Huế – Đà Nẵng và chiến dịch quyết chiến chiến lược Hồ Chí Minh. Ba đòn 

chiến lược đó thể hiện được phương thức nghệ thuật tác chiến chiến lược hay 

của ta. Xuất hiện từ đường lối chiến tranh nhân dân toàn diện, với hai lực lượng, 

ba thứ quân, tác chiến cài xen kẽ với địch không phân tuyến của ta, làm cho địch 

bị phân tán, chia cắt, bị động; còn ta thì chủ động tập trung, cơ động linh hoạt. 

Trên cơ sở của đường lối chiến tranh đó, nghệ thuật tác chiến chiến lược 

của ta là nghệ thuật của chiến tranh nhân dân, là kết hợp chặt chẽ giữa chiến 

tranh du kích với chiến tranh chính quy, giữa quân sự với chính trị; tiến hành tác 

chiến trên toàn bộ chiến trường; đánh địch trên toàn bộ chiến tuyến, đánh cả ở 

phía trước mặt địch và đằng sau lưng địch, trên cả 3 vùng chiến lược. 

Tiến công chiến lược là phải phá vỡ chiến lược, tiêu diệt lực lượng tiến 

công chiến lược của địch, giải phóng những vùng đất đai quan trọng, đánh bại 

biện pháp chiến lược của địch, làm suy sụp ý chí chiến đấu của chúng, làm lung 

lay quyết tâm chiến lược của địch. Tổng tiến công chiến lược là phá vỡ nhiều 

mảng chiến lược của địch, đi đến phá vỡ toàn bộ chiến lược của địch, tiêu diệt 

các lực lượng chiến lược chủ yếu của chúng, giải phóng phần lớn lãnh thổ, đánh 

chiếm thủ phủ, sào huyệt cuối cùng của địch, đánh bại mọi biện pháp thủ đoạn 

chiến lược của địch, làm mất ý chí đề kháng của địch, đi đến kết thúc chiến 

tranh. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, ta đã bố trí được 2 

tập đoàn chiến lược ở 2 đầu chiến tuyến và 1 tập đoàn chiến dịch ở giữa chiến 

tuyến. Tập đoàn chiến lược thứ nhất gồm Quân đoàn 2 cùng các sư đoàn, trung 

đoàn và LLVT địa phương của 2 quân khu Trị – Thiên và quân khu vùng Huế – 

Đà Nẵng. Tập đoàn chiến lược thứ 3 vũ trang địa phương của Quân khu 7 đứng 

chân ở chung quanh Sài Gòn. Tập đoàn chiến dịch thứ 3, gồm 2 sư đoàn, các 

trung đoàn của Mặt trận Tây Nguyên cùng Sư đoàn 3 Sao Vàng của Quân khu 5 

và lực lượng vũ trang địa phương của các tỉnh Tây Nguyên và Bình Định, Phú 

Yên, Nha Trang đứng chân ở địa bàn Tây Nguyên. 

Tuy vậy, ta cũng chưa có đủ khả năng sử dụng phương pháp tiến công 

chiến lược đồng thời trên toàn bộ chiến tuyến của địch, mà mới nhằm vào điểm 

yếu sơ hở, bất ngờ, tiến công phá vỡ chiến lược ở Tây Nguyên, còn các chiến 

trường khác chỉ đánh nhỏ để phối hợp, bảo đảm cho Chiến dịch Tây Nguyên 

giành thắng lợi. 

Tạo lập thế trận tác chiến để giành thắng lợi quyết định 
Trong giai đoạn tổng tiến công chiến lược, ta tổ chức từ 2 tập đoàn quân 

chiến lược trở lên là rất cần thiết để tạo lập và chuyển hóa thế trận tác chiến 

chiến lược đẩy mạnh nhịp độ tiến công với tốc độ cao và làm cho kẻ địch khó có 
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bề chống cự rồi bị đánh bại nhanh chóng. Tạo lập thế trận tác chiến chiến lược 

phải theo quyết tâm đánh vào đâu trước, hướng tiến công chủ yếu và mục tiêu 

chủ yếu đánh vào đâu? Các hướng tiến công khác ở đâu để phối hợp? Và các 

bước tiếp theo đánh vào vị trí chiến lược nào để phát triển nghệ thuật quân sự 

trong tác chiến chiến dịch, rồi từ mưu kế mà chuyển hóa thế trận. Tạo lập thế 

trận linh hoạt, hợp lý có lợi để thực hiện thắng lợi mưu kế và quyết tâm. 

Nét độc đáo trong tạo lập thế trận của ta là thế trận của chiến tranh nhân 

dân đã được xây dựng từ đầu cuộc chiến tranh. Ta tiến công địch bằng 2 lực 

lượng, 3 thứ quân, trên cả 3 vùng chiến lược và tác chiến cài xen kẽ với địch 

trên toàn bộ chiến tuyến. Do chiến tranh nhân dân phát triển cao, nên các binh 

đoàn chủ lực của ta đã đứng chân ở phía nam Vĩ tuyến 17, lập thế tiến công ở 

phía tây chiến tuyến của địch từ Vĩ tuyến 17 đến Sài Gòn, đến Đồng bằng sông 

Cửu Long. Các binh đoàn chủ lực của ta không tiến công địch từ phía bắc Vĩ 

tuyến 17. Không đánh vào chiều dọc chiến tuyến của địch có chiều sâu lớn mà 

từ các bàn đạp chiến tuyến của địch, chỉ cách Huế – Đà Nẵng có ba bốn chục ki–

lô–mét ở phía Tây, thậm chí các binh đoàn chủ lực của ta cũng có mặt sát gần 

ngay Sài Gòn, chỉ cách phía Tây Sài Gòn khoảng 50 đến 60 km. Nếu các binh 

đoàn chủ lực của ta phát động cuộc tiến công từ phía Bắc Vĩ tuyến 17, đánh theo 

dọc chiến tuyến có độ dày lớn của địch từ Quảng Trị đến Huế, Đà Nẵng, Nha 

Trang thì đến bao giờ ta mới đánh tới Sài Gòn – tuy là có mũi vu hồi chiến dịch 

và chiến lược. 

Thế trận chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 

1975 là một thế trận triển khai từ Quảng Trị qua Tây Nguyên đến Sài Gòn và 

đồng bằng Nam Bộ. Một thế trận không đánh từ phía Bắc, từ Quảng Trị qua 

Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tây Nguyên, mà đánh thẳng vào trận 

tuyến của địch trên đường số 1 rồi cùng với Tập đoàn chiến lược phía Nam đã 

đứng chân sẵn ở phía Bắc Sài Gòn, tập trung một lực lượng lớn giáng một đòn 

sấm sét vào Sài Gòn, giải phóng nhanh gọn Sài Gòn. 

Nghệ thuật tạo lập thế trận tác chiến chiến lược mùa Xuân 1975 là một 

nghệ thuật độc đáo, tài tình và cũng đầy sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt 

Nam, ít thấy trong chiến tranh. Do đó, chỉ trong 56 ngày đêm ta đã giải phóng 

được miền Nam một cách ít tổn thất, thương vong. Đây là nét độc đáo, sáng tạo 

nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam được phát triển cao trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất Tổ quốc. 

 

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu 

 

 

  10.  “Kỳ tích” trong chiến dịch Hồ Chí Minh  // http://nguyentandung.org 

.– 2013 .– Ngày 28 tháng 4. 

 

“KỲ TÍCH” TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Vào tháng 4/1975, thay vì mất 3 tháng, những đoàn quân Việt Nam chỉ mất 

10 ngày để đi hết con đường Trường Sơn huyền thoại. 

Bước chân thần tốc 
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Bước vào mùa xuân 1975, quân đoàn 1 – quân đoàn đầu tiên của Việt Nam 

vẫn còn đóng ở miền Bắc. Nhằm mục đích tạo thế mạnh áp đảo đối với quân 

địch, Quân ủy trung ương quyết định điều động quân đoàn 1 vào tham gia chiến 

dịch Hồ Chí Minh. 

Ngày 18/3/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm quân đoàn 1 tại trụ 

sở đóng tại Tam Điệp – Ninh Bình. Tại đây, Đại tướng đã ra lệnh cho quân đoàn 

1 sẵn sàng lên đường hành quân vào miền Nam tham gia chiến đấu trong trận 

đánh cuối cùng. Ngoại trừ sư đoàn 308 ở lại miền Bắc làm dự bị chiến lược, đề 

phòng Mỹ phản ứng quân sự, còn lại 2 sư đoàn bộ binh (320B và 312) và toàn 

bộ các lực lượng binh khí kỹ thuật lên đường. Đội hình hành quân của quân 

đoàn 1 đi theo đường Trường Sơn từ miền Bắc vào thẳng khu vực Tây Bắc Sài 

Gòn. 

Trước đây, mỗi đoàn quân hành quân trên đường Trường Sơn phải mất từ 3 

đến 6 tháng mới vào đến Đông Nam Bộ. Nhưng trong chiến dịch cuối cùng này, 

các đoàn quân đi trong đội hình lớn, với xe tăng, pháo lớn cồng kềnh nhưng chỉ 

trong 10 đến 20 ngày đã vào đến chiến trường. 

Theo ghi chép của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên trong cuốn Đường xuyên 

Trường Sơn, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng vận tải của Đoàn 559 đã 

sử dụng một lực lượng lớn ô tô vận tải để chuyển quân đoàn 1 từ Bắc vào tham 

gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Tướng Nguyên viết: “Ngày 19 tháng 4, toàn bộ đội 

hình Quân đoàn 1 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đã tập kết đủ ở Đồng Xoài, 

Lộc Ninh. Trong vòng 20 ngày, một sư đoàn huy động hơn 1.000 đầu xe, cơ 

động gọn đội hình quân đoàn binh chủng hợp thành với trang bị khí tài mạnh, 

vượt 1.200 cây số đường Trường Sơn, tới đích sớm hơn 6 ngày so với thời gian 

quy định. Đây thực sự là một chiến công, một kỳ tích của bộ đội vận tải Trường 

Sơn”. 

Đi cháy bánh xe, long bánh pháo 

Trong cuộc hành quân này, sư đoàn 312 là đơn vị đi xa nhất. Lúc nhận 

lệnh, toàn sư đoàn đang đóng ở Hà Trung – Thạch Thành – Thanh Hóa. Tuy 

nhiên, với khí thế thần tốc, chỉ mất 10 ngày, cả sư đoàn đã vào đến vị trí tập kết 

ở Đồng Xoài, vượt gần 2.000 km. Tuy lúc này đi trên Trường Sơn không còn bị 

bom pháo của địch cản đường nhưng hành quân trên con đường này cũng không 

kém phần vất cả. 

Thiếu tướng Nguyễn Chuông (sư đoàn trưởng sư đoàn 312 năm 1975) 

trong cuốn Đường binh nghiệp của tôi kể: “ Đã cuối mùa khô mà thời tiết vẫn 

như lửa đốt. Chưa bao giờ chúng tôi lại gặp cảnh bụi đường khủng khiếp như 

trên đường Trường Sơn. Có đoạn xe chạy như chui vào ống khói khổng lồ. Xe 

chạy ngày, xe trước xe sau chỉ cách nhau vài mét cũng không nhìn thấy nhau, cứ 
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phải bấm còi liên tục, phải bật cả đèn pha để khỏi húc nhau. Bộ đội mỗi người 

một chiếc khăn mặt, che kín mũi, kín miệng”. 

Vào ngày thứ 5 của cuộc hành quân, Thiếu tướng Nguyễn Chuông nhận 

được bức điện “Thần tốc, thần tốc hơn nữa…” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Từ đây, sư đoàn 312 hành quân không nghỉ bất kể ngày đêm. Việc nấu ăn được 

thực hiện trong lúc chờ xe nguội máy, chiến sĩ ngủ ngay trên thùng xe. Đoàn 

quân miệt mài tiến tới phía trước đến nỗi cháy bánh xe long bánh pháo. Trước 

đây, đơn vị chỉ đi một cung có 80 đến 100 km. Sau nâng dần lên 100 đến 150 

km. Đến lúc cao điểm, có lúc đã đi được 250 đến 300 km một ngày. Đúng ngày 

12/4, toàn sư đoàn đã đến địa điểm tập kết tại Đồng Xoài. Sư đoàn xuất phát từ 

Thạch Thành – Thanh Hóa ngày 2/4, tính ra chỉ mất 10 ngày đã vào đến nơi với 

toàn bộ chiến sĩ mạnh khỏe, trang bị vũ khí đầy đủ. Thiệt hại chỉ có cháy 1 bánh 

xe và long 1 bánh pháo do đi quá nhanh. 

Ngay chính Thiếu tướng Nguyễn Chuông, một người trưởng thành từ chiến 

sĩ trong kháng chiến chống Pháp, đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc hành 

quân, nhưng cũng bất ngờ với kỳ tích mà đơn vị mình đã làm nên: “Tôi rất vui 

mừng: sư đoàn tôi từ Thanh Hóa hành quân đến Đồng Xoài miền Đông Nam Bộ, 

vượt gần 2.000 km chỉ mất 10 ngày. Là cán bộ chỉ huy sư đoàn, tôi ở sư đoàn từ 

khi thành lập, rất nhiều lần hành quân đi chiến dịch chưa có cuộc hành quân nào 

đường dài 2.000 cây số đi qua nhiều tỉnh, nhiều vùng, địa hình, thời tiết khác 

nhau, đi từ miền Bắc đến tận chiến trường Đông Nam Bộ, toàn sư đoàn tới vị trí 

chỉ mất 10 ngày, vượt quy định của trên 12 ngày. Đi nhanh như vậy, đến địa 

điểm tập kết gọn và an toàn, bộ đội phấn khởi, đầy khí thế. Đúng là cuộc hành 

quân thần tốc, cuộc hành quân lịch sử”. 

Sự di chuyển thần tốc của sư đoàn 312 và Quân đoàn 1 nói chung đã góp 

phần tạo ra thế mạnh áp đảo khiến binh lính chính quyền Sài Gòn đã rệu rã, lại 

càng mất tinh thần và kết quả là mau chóng tan rã hoàn toàn vào ngày 

30/4/1975. 

11. Kim Hùng. Chiến thắng 30–4, cái nhìn từ báo chí thế giới / Kim Hùng 

// http://www.cadn.com.vn .– 2014.– Ngày 28 tháng 4. 

   

CHIẾN THẮNG 30–4, CÁI NHÌN TỪ BÁO CHÍ THẾ GIỚI 

 

Trong không khí rộn ràng kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, 

thống nhất đất nước, Báo Công an TP Đà Nẵng xin gửi đến bạn đọc những đánh 

giá thực tế của dư luận thế giới xung quanh sự kiện có một không hai trong lịch 

sử thế giới này. Đặc biệt đó là cái nhìn của những người trực tiếp, gián tiếp ủng 

hộ cuộc đấu tranh trường kỳ và vĩ đại của dân tộc chúng ta. 

Báo chí Nhật – “khâm phục, kính nể” 
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Mặc dù chiến tranh Việt Nam qua đi gần 4 thập kỷ, nhưng “dư chấn” về 

cuộc chiến tranh này vẫn được báo chí Nhật nhắc đến với sự khâm phục, kính 

nể. Mở đầu, tờ Asahi Shimbun số ra ngày 1–5–1975 có bài xã luận nóng tính 

thời sự: “Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc với thắng lợi của lực lượng giải 

phóng, điều đó có thể khẳng định, thời mà các nước lớn dùng sức mạnh để bóp 

nghẹt chủ nghĩa dân tộc đã chấm dứt “. 

30 năm sau, tờ Nikkei, ấn phẩm chuyên đề kinh tế lớn nhất Nhật Bản số ra 

ngày 28–4 đăng lại hình ảnh chiếc xe tăng đầu tiên của Quân giải phóng tiến vào 

Dinh Độc lập, kèm theo bình luận: “Việt Nam sau 30 năm chiến tranh”. Bài báo 

nhấn mạnh: “Cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm và đầy ấn 

tượng trong tâm thức người Mỹ, tạo hiệu ứng dây chuyền trong toàn khu vực 

Đông Dương”. 

Theo bài báo: “Ngày nay Việt Nam đang tiến hành công cuộc Đổi mới dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giành được nhiều thành tựu rất đáng 

tự hào”. Báo này dẫn chứng, năm 2000, Tổng thống B.Clinton sang thăm Việt 

Nam và sau đó Thủ tướng Phan Văn Khải “đáp lễ” bằng chuyến thăm Mỹ. 

Trong khi đó, tờ Asahi số ra ngày 29–4–2005 có bài viết “Việt Nam: Vinh 

quang và thiện ý”, tái hiện lại chiến tranh qua lời kể của các nhân chứng, những 

người đã trực tiếp tham gia trong cuộc chiến ở cả hai chiến tuyến. 

Trong đó có đoạn văn cảm động nói về sự nhân đạo của một nữ du kích 

Việt Nam: “Tháng 4–1966, tại khu vực Củ Chi, nữ du kích mới 18 tuổi, phát 

hiện một nhóm lính Mỹ lọt vào bãi mìn của quân giải phóng. Nữ du kích này tận 

mắt chứng kiến cảnh lính Mỹ ngồi ngay trên bãi mìn đọc thư nhà, xem ảnh 

người thân và khóc, chị không nỡ nhấn nút phát hỏa. Toán lính Mỹ thoát chết 

mà không hề hay biết nữ du kích này đã không nỡ giết họ”. 

Báo chí Lào – “anh dũng, kiên cường” 

Ngày 29–4–2010, tờ Pasason, tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng 

Lào đã có bài viết tựa đề “Truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt 

Nam”, ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và tinh thần 

chiến đấu ngoan cường và anh dũng của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân cũ và mới, tạo ra Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy tháng 5–

1954 và Đại thắng mùa Xuân 1975. 

Theo bài viết, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã trở thành giây phút 

lịch sử của cuộc đấu tranh anh dũng của quân đội và nhân dân Việt Nam. Chiến 

thắng mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và thống nhất. 

Báo chí Mỹ – “các đồng chí” 

Phải nói ngay rằng, chiến tranh Việt Nam tốn nhiều tâm trí, sức lực, tiền 

của và thời gian của người Mỹ. Riêng về những năm cuối của cuộc chiến tranh, 

báo chí Mỹ có rất nhiều bài viết về cuộc chiến hao người tốn của này. 

Hãng UPI, ngày 30–4–1975 viết: “Quân đội phía chiến thắng cưỡi xe tăng 

vào Dinh Tổng thống với nét mặt phấn khởi như vào chỗ không người, thậm chí 
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còn xưng hô “các đồng chí” với những người đang đứng hai bên đường cũng 

như đối với các nhà báo. 

 
Phản đối chiến tranh Việt Nam diễn ra tại Washington ngày 21–10–1967. 

Họ thật sự không để ý sự có mặt của các nhà báo đang tác nghiệp, đang ghi 

lại những khoảnh khắc hiếm hoi của lịch sử, sự đầu hàng lịch sử của chính 

quyền Sài Gòn trước những người cộng sản. 3 lá cờ trắng được kéo lên sở chỉ 

huy cảnh sát, một lúc sau khi ông Minh nói trên đài. Nhiều cờ trắng cũng treo 

lên ở ngoại ô phía bắc Sài Gòn. Dân chúng đi lại bình thường trên các đường 

phố”. 

Với tựa đề “Sài Gòn sụp đổ”, tờ NewYork Times ngày 1–5–1975 chạy tít 

lớn suốt 8 cột trang nhất kèm theo hàng loạt tin, ảnh về sự sụp đổ của chính 

quyền ngụy và chiến thắng của các lực lượng cách mạng. Theo bài viết, ngày 

30–4–1975 là ngày “lịch sử của thế giới”. 

Cũng trong số ra ngày 1–5–1975, hãng tin AP đăng một bài viết có đoạn 

“Xe tăng, xe bọc thép và xe tải ngụy trang của Quân Giải phóng tiến nhanh vào 

Dinh Tổng thống. Cũng trong thời gian này tướng trung lập, Dương Văn Minh 

đã lên đài phát thanh và truyền hình công bố lệnh đầu hàng”. 

Bên cạnh những tờ báo lớn, hầu hết các chương trình thuộc 3 hệ thống vô 

tuyến truyền hình Mỹ tối 1–5–1975 đều dành cho những đoạn phim về cuộc di 

tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn ngày 29–4–1975 và các tin về giây phút cuối cùng 

của chế độ được gọi là Việt Nam Cộng hòa, cùng với việc ra đời một chế độ mới 

tại miền Nam Việt Nam. 

Và đánh dấu kỷ niệm 30 năm Việt Nam thống nhất, tờ Washington Time ra 

đặc san về Việt Nam, trong đó nêu bật những nỗ lực của nước ta trên đường đổi 

mới, hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc san đem đến cho độc giả những thông tin 

chân thực và sinh động về đất nước, con người và sự nghiệp đổi mới ở Việt 

Nam. 

         Báo chí Anh – “giây phút bước ngoặt” 
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Hãng tin Reuters danh tiếng của Anh cũng đã có bài viết lớn và liên tục cập 

nhật về cuộc chiến Việt Nam vào giờ phút bước ngoặt đó. Một nhà báo Reuters 

có mặt tại Sài Gòn 30–4–1975 viết: “Là phóng viên có mặt tại Phủ Tổng thống, 

tôi chứng kiến chiếc xe tăng đi đầu của quân giải phóng húc đổ cột bằng thép 

vững chắc và cán cờ ngụy rơi xuống đất, rồi vượt qua. 

Gần 10 xe tăng khác nhanh chóng tiến vào theo. Bộ đội Chính phủ Cách 

mạng tỏa ra khắp khu vực Phủ tổng thống. Lính gác Nam Việt Nam lập tức giơ 

tay xin hàng và tập hợp thành hàng ngũ chờ lệnh mới. Cờ Chính phủ cách mạng 

lâm thời tung bay trong không khí chiến thắng ở lan can tầng hai ngay cả trong 

khi lá cờ ba sọc vẫn còn bay trên nóc mái nhà”. 

Báo chí Trung Quốc – “thắng lợi mãi mãi” 

Cũng trong năm 2005, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử của dân 

tộc Việt Nam, tờ People Daily – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung 

Quốc số ra ngày 30–4 có bài bình luận dài về “Thắng lợi mãi mãi ghi vào sử 

sách” của chúng ta. Trong đó, tờ báo nhấn mạnh, ngày 30–4 là ngày lễ lớn của 

nhân dân Việt Nam và cũng là ngày đáng được những người yêu chuộng hòa 

bình, chính nghĩa trên toàn thế giới kỷ niệm. 

Trong khi đó, Tân Hoa Xã số ra ngày 30–4 dành gần hết trang quốc tế cho 

chủ đề về chiến thắng 30–4 và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt 

Nam. Giật tít: “30 năm thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh 

người cựu chiến binh Việt Nam”, báo này đăng hai bức ảnh chụp hai cựu chiến 

binh Việt Nam ngực đầy huân chương, được nhân nhân thành phố Hồ Chí Minh 

trân trọng tặng hoa. 

Báo chí Pháp – “chấn động địa cầu” 

Một ngày sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 1–5–1975, hãng 

tin Pháp AFP viết “Trong năm 1975, sự kiện nổi bật nhất Châu Á là sự kiện 30–

4 của Việt Nam, “dư chấn” rúng động địa cầu. 

Theo hãng tin này, không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện trên sẽ có ảnh 

hưởng không nhỏ đến khu vực và thế giới trong tương lai gần”. Năm 2010, nhân 

kỷ niệm 35 năm sự kiện 30–4, AFP cùng với hãng tin AP của Mỹ và nhiều hãng 

tin khác tham gia một cuộc triển lãm ảnh mang tên “Việt Nam, 35 năm sau”, 

giới thiệu hàng trăm ấn phẩm ảnh đặc sắc liên quan đến chiến tranh Việt Nam. 

Theo AFP, đây là những khoảnh khắc trung thực của chiến tranh, hồi chuông 

cảnh tỉnh nhân loại hãy làm hết sức mình để không xảy ra một cuộc chiến tương 

tự, cho dù là bên thắng cuộc. 

Ông Alain Rusco nhà sử học người Pháp, kiêm chuyên gia chuyên nghiên 

cứu về lịch sử Đông Dương, cho rằng, sự kiện 30–4 “gây tiếng vang lớn trên 

trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù”. 

Sự kiện 30–4–1975 có ý nghĩa trọng đại không chỉ đối với dân tộc Việt 

Nam mà còn cả với cộng đồng thế giới. Ông cũng có bài viết cho biết, để có 

được chiến thắng này hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong trong 
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nhiều thập kỷ đầy cam go, quyết liệt. Gần như gia đình người Việt Nam nào 

cũng có đóng góp và mất mát, cho cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại này. 

Kim Hùng 

 

 

12. Nguyễn Thị Ninh. Chiến thắng 30/4/1975 khẳng định sức mạnh to lớn 

của sự kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế / Nguyễn Thị Ninh // 

http://truongchinhtribentre.edu.vn .– 2014 .– Ngày 29 tháng 4. 

 

CHIẾN THẮNG 30/4/1975 KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH TO LỚN 

CỦA SỰ KẾT HỢP ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

 

Chiến thắng 30/4/1975 là mốc son lịch sử sáng ngời của dân tộc Việt Nam, 

là khúc khải hoàn ca mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mong đợi hơn 30 

năm qua (1945–1975), song chiến thắng đó luôn luôn sống mãi trong ký ức của 

mỗi người dân Việt Nam. Bài học về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sự ủng hộ 

to lớn của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây của Đảng 

ta vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế hiện nay, 

do vậy chúng ta phải vận dụng một cách sáng tạo trong tình hình hiện nay. 

Trước đây, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta diễn ra 

trong bối cảnh quốc tế phức tạp. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới lúc này đang 

ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, có tác động to lớn đến quá trình phát triển của thế 

giới. Cùng với sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, phong trào 

giải phóng dân tộc dâng cao mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. 

Cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và hoà bình ở các nước tư bản chủ nghĩa 

phát triển rộng khắp và liên tục. 

 Cách mạng Việt Nam đã hoà được vào trào lưu chung của cách mạng thế 

giới, khai thác những nhân tố thuận lợi cho cách mạng. Song, chúng ta cũng gặp 

nhiều khó khăn. Kẻ thù của ta là một đế quốc có sức mạnh kinh tế, kỹ thuật, 

quân sự hàng đầu thế giới, âm mưu của chúng là chiếm miền Nam, tiến tới xâm 

chiếm cả nước ta; thực hiện chia rẽ Bắc – Nam và các nước xã hội chủ nghĩa, 

nhằm hạn chế dòng thác cách mạng XHCN đang phát triển và lan rộng trên 

phạm vi toàn thế giới. Do đó, cuộc đấu tranh giữa nhân nhân Việt Nam bảo vệ 

Tổ quốc với đế quốc Mỹ xâm lược đã trở thành “cuộc đụng đầu lịch sử” vô cùng 

quyết liệt giữa hai lực lượng: Cách mạng và phản cách mạng. Đảng ta vận dụng 

đúng quy luật kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế tạo nên sức mạnh 

tổng thể để đánh thắng kẻ địch là bài học lớn, vô cùng quý báu của Đảng và 

nhân dân ta. 

Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã 

nhận định, phân tích toàn diện và sâu sắc tình hình thế giới và khu vực, xu thế 

phát triển của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó, xác định đúng 

đắn, sáng tạo đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vấn đề cốt lõi là tiến 

hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: Cách mạng xã hội chủ 

nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam trên cơ 

sở phát huy cao độ truyền thống đoàn kết của dân tộc. Quân dân đoàn kết một 

lòng, toàn dân một ý chí với tinh thần “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt 
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Nam là một”, tất cả vì mục tiêu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Cả 

miền Bắc hướng về miền Nam “mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột 

thịt”. Dưới khói lửa đạn bom của máy bay, tàu chiến Mỹ, nhân dân vẫn không 

nao núng quyết tâm vừa sản xuất vừa chiến đấu, vừa dồn sức chi viện mạnh mẽ, 

liên tục, ngày càng tăng cho tiền tuyến miền Nam. 

Các phong trào thi đua như phong trào thanh niên “ba sẵn sàng’, phụ nữ 

“ba đảm đang”, nông dân “tay cày tay súng”, công nhân “tay búa tay súng”, học 

sinh “làm nghìn việc tốt chống Mỹ cứu nước’,…đã  thu hút mọi tầng lớp, mọi 

thành phần, mọi lứa tuổi. Trong khi đó, tại miền Nam, quân và dân đẩy mạnh 

tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, bằng ba mũi giáp công, kết hợp chặt 

chẽ giữa đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị. Chính vì vậy, dù ở đâu, Mỹ, 

ngụy cũng không tránh khỏi sự tiến công mạnh mẽ của quân và dân ta. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có 

lực lượng đoàn kết của cả quốc dân”. Hơn bao giờ hết, đoàn kết là chất keo 

dính mỗi người Việt Nam trong khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên sức mạnh 

thiêng liêng của toàn dân tộc. Nếu đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định thắng 

lợi của cách mạng dân tộc thì đoàn kết quốc tế góp phần làm tăng thêm sức 

mạnh cho dân tộc. Do vậy, song song với chủ trương tập hợp sức mạnh dân tộc 

thì Đảng ta chủ trương tăng cường đoàn kết quốc tế, coi đó là bộ phận hợp thành 

của đường lối chống Mỹ cứu nước. 

Phát huy truyền thống láng giềng gắn bó, Đảng và nhân dân ta đã hiệp 

đồng liên minh với quân đội Lào, Campuchia tạo thế chiến lược tiến công chung 

cho cả ba nước, đánh bại từng kế hoạch, từng biện pháp chiến lược lớn của địch 

trên toàn Đông Dương “Tăng cường khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba 

nước Đông Dương trở thành một khối thống nhất có một chiến lược chung kiên 

trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ba nước chống đế 

quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. 

Lúc này, Liên Xô và Trung Quốc tiếp tục đối kháng gay gắt. Mỹ đang đẩy 

mạnh hòa hoãn với hai nước. Đảng kiên trì tranh thủ cả hai nước, nắm chắc và 

vận dụng mẫu số chung của mỗi nước trong vấn đề Việt Nam là chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, làm nghĩa vụ quốc tế đối với một nước xã hội chủ nghĩa, góp 

phần vào an ninh chung của cả cộng đồng và bảo vệ hòa bình. Chúng ta giữ 

vững độc lập tự chủ, lấy lợi ích đại cuộc làm trọng, thực hiện chính sách nhất 

quán đoàn kết, tranh thủ tất cả các nước, chống và làm thất bại âm mưu của Mỹ 

chia rẽ Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. Nếu miền Bắc là hậu phương 

trực tiếp cho cách mạng miền Nam thì hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới lúc 

này nối liền với miền Bắc xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là hậu phương rộng 

lớn đáng tin cậy, một thuận lợi chưa bao giờ có đối với cách mạng nước ta. 

Trước những luận điệu xuyên tạc đánh lạc hướng dư luận, biện hộ cho hành 

động đưa quân vào xâm lược nước ta của Mỹ, chúng ta đã đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền đối ngoại, vạch rõ âm mưu và những tội ác của đế quốc Mỹ với 

nhân dân Việt Nam, làm cho nhân dân và chính phủ nhiều nước ở Á, Phi, Mỹ 

Latinh đồng tình, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta, phản đối chính 

sách hiếu chiến, xâm lược của đế quốc Mỹ. Ngay chính tại nước Mỹ, phong trào 

phản đối chiến tranh tại Việt Nam ngày càng lan rộng, phong trào mạnh mẽ đến 

mức báo chí thế giới phải thừa nhận “Đây là một phong trào chống chiến tranh 

không những chưa từng có ở Mỹ cũng như chưa từng có trong lịch sử nhân 
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loại”. Một số nước đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam như 

Australia, New Zealand,...cũng phản ứng gay gắt trước hành động lấn chiếm, vi 

phạm Hiệp định Paris của chính quyền Thiệu. 

Như vậy, cùng với mặt trận đoàn kết dân tộc, mặt trận đoàn kết quốc tế đã 

góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân 1975. Đánh giá về những nhân tố làm 

nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại hội IV của Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã nhận định“Nhờ kết hợp sức mạnh của nhân dân ta với 

sức mạnh của thời đại, nhờ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng, chúng ta đã 

tranh thủ được sự ủng hộ rất lớn về tinh thần và vật chất của các nước xã hội 

chủ nghĩa anh em, của tất cả các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới, 

tạo thành một mặt trận quốc tế rộng lớn chưa từng có ủng hộ Việt Nam chống 

đế quốc Mỹ xâm lược”. Chúng ta đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng giành 

độc lập dân tộc với bao thử thách, hy sinh. 

Ngày nay, trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa cũng gặp không ít 

khó khăn, thách thức:Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế 

lớn nhưng có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Những 

tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, căng thẳng xung đột tôn giáo, sắc tộc, ly khai, 

chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra 

gay gắt, các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao 

trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, điện tử viễn thông, sinh học, môi 

trường,...còn tiếp tục gia tăng. Xu hướng toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế 

thương mại, tranh giành các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công 

nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao,…giữa các nước ngày càng 

gay gắt, đan xen nhau. 

Ở trong nước, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ: Sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã và 

đang trở thành lực cản việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, gây bất bình và giảm sút niềm tin trong nhân dân; các thế 

lực phản động không ngừng tìm mọi cách thực hiện âm mưu “diễn biến hòa 

bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, các thế lực thù địch ra 

sức phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng các vấn đề nhân quyền, tôn giáo 

hòng ly gián, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Đứng trước tình hình đó, đoàn kết quốc tế, đoàn kết toàn dân, tăng cường 

đồng thuận xã hội để tiến thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, 

dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” trở thành vấn 

đề bức thiết hơn bao giờ hết. Trải qua 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất 

đất nước nhưng hào khí của chiến thắng 30/4/1975 vẫn là ngọn đuốc sáng dẫn 

đường cho toàn dân tộc Việt Nam chung sức chung lòng, đoàn kết dân tộc và 

đoàn kết quốc tế cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm thực hiện 

thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./. 

 

Nguyễn Thị Ninh 
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13. Lê Ngân. Sống mãi ký ức ngày 30 tháng 4/ Lê Ngân // 

http://vungtau.baria–vungtau.gov.vn.– 2014.– Ngày 21 tháng 4. 

 

SỐNG MÃI KÝ ỨC CỦA NGÀY 30 THÁNG 4 

 

Chiến tranh đã lùi xa 40 năm, đối với mỗi người con đất Việt thì lịch sử 

ngày 30/4 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Ngày 30/4/1975 ấy mãi mãi là mốc 

son chói lọi trong lịch sử nước nhà. Không như lớp cha ông đã trực tiếp tham gia 

chiến đấu để đi đến thống nhất nước nhà, chúng tôi – những người con được 

may mắn sinh ra trong thời bình, tuy không bị chứng kiến chiến tranh nhưng qua 

các trang sử được học trong trường phổ thông thì ngày 30/4 quả là một ngày 

trọng đại của đất nước. Chiến thắng 30/4 làm rung chuyển địa cầu, đã chôn vùi 

vĩnh viễn một chế độ thực dân ngụy quyền hại dân. Để rồi chúng hiểu rằng, trên 

mảnh đất mang hình chữ S không còn chỗ cho chúng dung thân, nước Việt Nam 

anh hùng bất khuất vẫn giữ vững màu cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời xanh 

hòa bình và độc lập. 

 11 giờ 30 phút ngày 30–4–1975 bỗng tiếng loa phát thanh từ đài công cộng 

vang lên bản tin hùng hồn của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam thông báo: 

“Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng”.  

Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử 

dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con 

người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 

thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn 

“đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”… 

Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống 

văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các 

nước Xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó 

có nhân dân Mỹ. 

 Với mỗi người Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. 

Đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng quân thù xâm 

lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu 

về một mối, Bắc – Nam liền một dải từ địa đầu Lũng Cú đến chót mũi Cà Mau. 

Vĩ tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời… 

 Ngày 30/4 là ngày hoà hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp 

dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung 

một con đường… Hoà hợp dân tộc đã hoá giải xung đột, xoá bỏ hận thù, giải 

phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hoà bình, 

thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng 

hoàng hơn, to đẹp hơn… 

 Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai 

miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết 

giá trị của những năm tháng hoà bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Vì 

cuộc sống hoà bình và toàn vẹn lãnh thổ mà cả dân tộc tiến hành cuộc kháng 

chiến 30 năm. Vì thế, hơn ai hết, người Việt Nam càng quý trọng những ngày 
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tháng hôm nay, càng trân trọng những thành quả có được sau 28 năm (1986–

2014) đất nước đổi mới trong bối cảnh đất nước hoà bình, xã hội ổn định. 

Tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta 

khôg cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Tính sáng tạo, táo bạo, 

bất ngờ, tranh thủ thời cơ giúp chúng ta biến thách thức thành cơ hội, xoay 

chuyển tình thế, vượt lên khó khăn, ổn định nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn 

hiện nay… Và nữa, bài học từ phát huy sức mạnh hoà hợp và đoàn kết toàn dân 

tộc mách bảo chúng ta tiếp tục có những chính sách khuyến khích hiền tài, khơi 

nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn nữa những vấn đề an sinh xã hội… 

 30 – 4 – 1975 đã lùi xa, nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang cựa 

mình lớn mạnh. Có thể trong chiến thắng 30/4 ấy ngẫm lại mỗi chúng ta có 

nhiều cảm xúc khác nhau trộn lẫn, song chiều nay nắng về vàng tươi trên thành 

phố biển Vũng Tàu trẻ trung và trên đất nước yên bình đang từng bước phát 

triển đi lên. Tôi chắc một điều ký ức về ngày chiến thắng sẽ còn mãi trong lòng 

tôi, trong các thế hệ đi trước và hôm nay viết ra để các bạn trẻ có thể hình dung 

những khoảnh khắc xúc động của dân tộc mình khi thời gian đã quá xa xôi.../. 

  

Lê Ngân 
 

 

14. Ngọc Chi. 30/4 – Dấu son đã được khắc ghi / Ngọc Chi // 

http://www.tuyengiao.vn.– 2014.– Ngày 30 tháng 4. 

  

30/4 – DẤU SON ĐÃ ĐƯỢC KHẮC GHI 

 

40 năm đã trôi qua đủ để chúng ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa và cái giá 

của thắng lợi. Hơn lúc nào hết, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày 

nay đòi hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, trí tuệ 

30/4, sức mạnh 30/4… 

Dấu son lịch sử đã được khắc ghi bằng sự kiện Đại thắng của 40 năm trước 

mà dân tộc Việt Nam vẫn thường gọi là Đại thắng mùa Xuân 1975. Mỗi năm, cứ 

vào độ này, cả dân tộc lại có dịp ôn lại trang sử hào hùng và ý nghĩa của dấu son 

lịch sử; chúng ta càng thấy rõ hơn những thành tựu đạt được, sức mạnh của khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc... Để thấy và tự hào và tin tưởng với tài trí của quân, 

dân và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định dân tộc ta, 

đất nước ta sẽ lập nên những kỳ tích vĩ đại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam luôn đầy ắp những chiến công, chiến 

thắng oanh liệt, vẻ vang chống ngoại xâm, nhưng Đại thắng mùa Xuân 1975 lại 

mang ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh – đưa 

dải đất hình chữ S về mội khối thống nhất. Đại thắng được mở ra bằng chiến 

dịch mang tên vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng 

hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối. Rất nhiều 

nhà phân tích quân sự trong và ngoài nước đã khẳng định Đại thắng mùa Xuân 

là đỉnh cao của nghệ thuật dụng binh, là thắng lợi rực rỡ của tư tưởng Hồ Chí 
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Minh và đường lối quân sự của Đảng, sự thống nhất của khối đại đoàn kết dân 

tộc Việt Nam. 

40 năm đã trôi qua, nhìn lại sự phát triển toàn diện của đất nước, đây là 

chặng không dài so với lịch sử nghìn năm văn hiến, bước ra khỏi chiến tranh với 

bộn bề khó khăn đặt ra đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta vừa phải khắc phục 

hậu quả chiến tranh vừa xây dựng đất nước, vừa chống chiến tranh biên giới 

Tây–Nam, biên giới phía Bắc và những âm mưu thâm độc của các thế lực phản 

động. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách toàn diện về mọi mặt để phát triển kinh tế – 

xã hội và hội nhập quốc tế... Khó khăn dường như chỉ là "lửa thử vàng" với dân 

tộc Việt Nam. Cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã 

vượt qua nhiều chông gai gặt hái được không ít thành công trong đổi mới, phát 

triển kinh tế – xã hội, hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế cao trên trường quốc 

tế như ngày hôm nay. 

Rõ ràng: 

Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thắng ngày 30/4/1975 là sự khẳng định 

với toàn thể thế giới: Dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đủ 

sức đánh bại bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù giàu có và hùng mạnh đến đâu. 

Khát vọng thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước là một sức mạnh vô 

song có thể giúp một dân tộc nhỏ, với chính nghĩa trong tay làm nên những 

chiến công hiển hách và vĩ đại, khiến nhân loại phải ngả mũ kính phục. 

40 năm đã trôi qua đủ để chúng ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa và cái giá của 

thắng lợi. Hơn lúc nào hết, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay đòi 

hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, trí tuệ 30/4, sức 

mạnh 30/4 vào cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, chống tham nhũng, lãng 

phí và tiêu cực xã hội, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

40 năm đã trôi qua và đây càng không phải là lúc chúng ta được phép “ngủ 

quên” trên chiến thắng, gặm nhấm hào quang quá khứ. Trong những năm qua, 

chúng ta đã tiến những bước dài trong tiến trình hòa hợp dân tộc. Tuy nhiên, sự 

kiện ngày 30/4 cần phải được nhìn nhận là cơ hội để những người Việt Nam 

đang sinh sống trên khắp năm châu hướng về đất mẹ Tổ quốc. Đây là lúc công 

cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh phải bước sang một chặng đường mới 

nhằm tập trung được hết trí tuệ, tài năng, tiềm lực của cộng đồng người Việt ở 

nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước đang nhiều cơ hội 

nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. 

40 năm đã trôi qua, so với lịch sử dân tộc thì thật ngắn ngủi nhưng so với 

cuộc đời mỗi con người là khá dài. Một phần thế hệ làm nên chiến thắng 30/4 

vẫn đang gánh vác nhiều trọng trách của đất nước nhưng thế hệ sinh ra và lớn 

lên sau ngày 30/4/1975, được tạo điều kiện chăm sóc và đào tạo bài bản hơn, đã 

và đang ở độ chín của tài năng. Họ đang mang trong mình những nhiệt huyết và 

hoài bão lớn để đưa đất nước lên một tầm cao mới, nhất là trong hội nhập quốc 

tế, trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh 

vai cùng bè bạn năm châu. Đảng và Nhà nước ta đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ 

nối tiếp xứng đáng sự nghiệp cha ông trong điều kiện mới, vươn tới những đỉnh 

cao của trí tuệ loài người, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng..., đi đầu gánh vác trọng 

trách trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 
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Mừng ngày thắng lợi vẻ vang, thống nhất Tổ quốc là cơ hội để thế hệ 

chúng ta ngày nay tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công – những 

người đã hy sinh quên mình cho thắng lợi của dân tộc. Hơn lúc nào hết, công 

cuộc phát triển kinh tế ngày nay phải đi đôi với những hoạt động "uống nước 

nhớ nguồn" thiết thực. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với an sinh xã 

hội, đảm bảo công bằng xã hội, để xứng đáng với thành quả mà chiến thắng vẻ 

vang ngày 30/4/1975 đã đem lại cho dân tộc, đất nước./. 

Ngọc Chi 

 

 

15. Nhìn lại chiến thắng lịch sử vẻ vang 30/4/1975 // 

http://nguyentandung.org .– 2013.– Ngày 27 tháng 4. 

 

NHÌN LẠI CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ VẺ VANG 

 

Năm tháng đã đi qua, nhưng chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Xuân 

1975 đã để lại mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc ta, kết thúc 21 năm 

chia rẽ Bắc – Nam, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài trên 100 năm 

của chủ nghĩa đế quốc, thực dân trên đất nước ta, nước nhà độc lập, non 

sông thu về một mối, mở ra một trang sử mới của dân tộc. 

Chiến thắng mùa xuân 1975 đã thể hiện tinh thần đồng tâm nhất trí một 

lòng của Đảng và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh là “đánh cho Mỹ cút, đánh 

cho ngụy nhào”, sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta; là sự thắng lợi của nước ta 

trên vòng đàm phán quốc tế, để bạn bè năm châu biết về đất nước Việt Nam nhỏ 

bé nhưng đầy anh hùng, đã đánh bại một đế quốc hùng mạnh để giành lại độc 

lập chủ quyền cho đất nước. Đồng thời, chiến thắng còn là bài học kinh nghiệm 

để bạn bè thế giới noi theo trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách 

thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Để hiểu rõ hơn về chiến thắng lịch sử này, 

chúng ta sẽ quay trở lại với bối cảnh và diễn biến của chiến dịch này. 

Sau thất bại trong việc dùng máy bay B52 đánh phá Miền Bắc của Mỹ và 

thắng lợi của ta trong chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, ta đã 

buộc Mỹ phải ngồi vào vòng đàm phám và ký hiệp định Paris năm 1973 về 

chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đồng thời, rút toàn bộ quân 

đội Mỹ ra khỏi Miền Nam Việt Nam trở về nước một cách vô điều kiện. 

Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng 

ở Miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng ta, Bộ Chính trị Trung 

ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 

1975 và 1976. Nhưng Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ 

rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn 

toàn Miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ 

thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn 

tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. 

Sau khi họp quyết định kế hoạch, ta đã mở cuộc tổng và nổi dậy Xuân 

1975, cuộc tiến công diễn ra trong gần hai tháng (từ ngày 4/3 đến ngày 2/5) qua 

http://nguyentandung.org/
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ba cuộc chiến lớn : chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế – Đà Nẵng và chiến 

dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. 

Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 đến ngày 24/3): 

Theo nhận định của ta, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta 

và địch đều cố gắng nắm giữ. Nhưng do địch nhận định sai về hướng tấn công 

của ta nên địch cho quân chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở. 

Căn cứ vào đó Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên 

làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975. Thực hiện kế hoạch, ta tập trung 

chủ lực mạnh với vũ khí, kỹ thuật hiện đại,mở một chiến dịch quy mô lớn ở Tây 

Nguyên. Trận then chốt ta đánh mở màn ở Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 và 

đã giành được thắng lợi (trước đó, ngày 4/3, quân ta đa đánh nghi binh ở Plâyku 

va Kon Tum nhằm thu hút quân địch vào hướng đó). Tới ngày 12/3/1975, quân 

địch phản công nhằm chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng đã thất bại. 

Sau thất bại ở Buôn Ma Thuột, hệ thống phong thủ của địch ở Tây Nguyên 

rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hoang mang rối loạn. Ngày 14/3/1975, 

Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút toàn bộ quân ra khỏi Tây Nguyên về vùng duyên 

hải miền Trung. Trên đường rút chạy chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt. Đến 

ngày 24/3/1975, ta đã làm chủ hoàn toàn Tây Nguyên rộng lớn. 

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển 

thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường Miền Nam. 

Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (từ ngày 21/3 đến ngày 29/3): 

Ta đã nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh và hết súc thuận lợi ngay khi 

chiến dịch Tây Nguyên đang tiếp diễn, Bộ Chính trị đã có quyết định kịp thời 

cho kế hoạch cho giải phóng Sài Gòn và toàn Miền Nam, trước tiên là tiến hành 

giải phóng Huế–Đà Nẵng. Ta phát hiện địch co cụm ở Huế,ngày 21/3,quân ta 

đánh vào căn cứ địch, chặn các đường rút lui của chúng, hình thành thế bao vây 

trong thành phố. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 25/3, quân ta đánh vào cố đô Huế, 

đến ngày hôm sau thì ta đã giải phóng hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa 

Thiên. Đà Nẵng thành phố thứ hai ở Miền Nam, căn cứ quân sự liên hợp lớn 

nhất của Mỹ và quân đội Sài Gòn đã rơi vào thế cô lập. Tới Sáng 29/3, quân ta 

từ ba phía: Bắc, Tây, Nam tiến thẳng vào thành phố, tới 3giờ chiều thì giải 

phóng hoàn toàn Đà Nẵng. 

Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26/4 đến ngày 30/4): 

Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế–

Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện 

hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: 

“phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng 

Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn–Gia Định 

được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi 

tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Răng–đây 

là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. 

17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân 

của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh 

chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ 
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binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương 

Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta 

không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên 

Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng 

ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh 

thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến 

thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở 

nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, 

đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. 

Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói 

lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc. 

 

 

16. Vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử của Thượng tướng 

Nguyễn Huy Hiệu // http://nguyentandung.org .– 2013 .– Ngày 29 tháng 4. 

 

VẸN NGUYÊN KÝ ỨC VỀ NGÀY THÁNG TƯ LỊCH SỬ CỦA THƯỢNG 

TƯỚNG NGUYỄN HUY HIỆU 

 

Những đoàn quân nối dài trùng điệp, bụi bazan phủ kín mặt mũi, những tiếng 

reo vang ngày đại thắng… Từng ấy hình ảnh về những ngày tháng Tư lịch sử 

vẫn chưa bao giờ nhạt phai trong tâm thức Thượng tướng – Viện sỹ Nguyễn 

Huy Hiệu. 

Gần bốn thập kỷ đã qua đi, trong không gian bình dị và thanh thản của một 

buổi chiều mùa hạ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chậm rãi ôn lại những kỷ 

niệm về cuộc hành quân thần tốc, trận đánh quyết tử đập tan tuyến phòng thủ 

cuối cùng của quân Ngụy, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 

Chỉ lộ hai khóe mắt! 

Bên khung cửa sổ, với nụ cười hiền hậu, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu 

trầm ngâm: “Mới đó mà đã 38 năm trôi qua! Tôi còn nhớ như in ngày nào cả 

Trung đoàn 27 Triệu Hải hành quân vượt 1.700 kilômét hướng về miền Nam 

ruột thịt.” 

Ngày đó, ông là Trung đoàn trưởng chỉ huy Trung đoàn 27 thuộc Quân 

đoàn 1 (Binh đoàn Quyết thắng) – Quân đoàn cơ động đầu tiên của quân đội ta. 

Thượng tướng kể, ngày 16/3/1975, Trung đoàn 27 đang thực hiện nhiệm vụ 

đắp đê ở Ninh Bình thì được lệnh hành quân thần tốc bằng tất cả các phương 

tiện vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngày 18/3 năm đó, cả Trung đoàn 

lên đường. 

“Bên tai lúc nào cũng văng vẳng mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 

‘Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng 
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phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng.’ Ngày 

đó, tôi 28 tuổi. 

Không khi nào tôi quên được không khí khẩn trương, những bước chân rầm 

rập của bộ đội trên đường mòn Hồ Chí Minh những ngày ấy. Ngày đầu Trung 

đoàn đi được 150 kilômét, ngày sau tăng dần 150–200 kilômét, có ngày đạt kỷ 

lục 300 kilômét,” Thượng tướng nói, ánh mắt rạng ngời niềm tự hào. 

Ký ức ùa về, ông kể lại câu chuyện về một thời gian khó nhưng anh hùng 

cho lớp trẻ nghe, giọng đầy hào hứng: “Trường Sơn ‘bên nắng đốt, bên mưa 

dầm.’ Từng đoàn người và xe nối hàng dài trùng trùng điệp điệp, hành quân 

không nghỉ. Đường đất đỏ, những ngày nắng, bụi phủ ngập không gian; những 

ngày mưa, bùn lầy ngập tới nửa bánh xe.” 

Trong hồi ức của vị tướng già, khi ấy, trên gương mặt mỗi chiến sỹ chỉ còn 

lộ hai khóe mắt; còn lại tất cả đều phủ bụi đỏ bazan. “Cháu biết không, chỉ khi 

ăn, các chiến sỹ mới lấy tay chùi qua cái miệng đi thôi, tuyệt đối không được dụi 

mắt vì nếu bụi đó dính vào, rất dễ làm hỏng mắt,” hướng ánh nhìn đầy bao dung 

về phía người trẻ ngồi đối diện, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu giải thích. 

 

 
 

Đêm 26/3/1975, Trung đoàn 27 đến Huế khi thành phố này vừa được giải 

phóng. Sau đó, cả Trung đoàn quay ra Đông Hà (Quảng Trị) nhận nhiệm vụ 

mới. 

Đến ngày 4/4/1975, Trung đoàn được lệnh xuất phát theo đường Hồ Chí 

Minh–Tây Trường Sơn nhằm hướng Nam thẳng tiến. 

Trận đánh quyết tử 

“Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn tôi được giao nhiệm 

vụ đánh mũi thọc sâu từ cánh Bắc theo trục đường 13, chiếm cầu Vĩnh Bình và 
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các cây cầu trọng yếu, bằng mọi giá phải mở được cánh cửa phía Bắc để đại 

quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn,” người chỉ huy năm xưa nhớ lại. 

Cuộc hành quân luồn sâu trong lòng địch diễn ra với nhiều khó khăn. “Còn 

nhớ, khi đi đến đèo Bun, tôi đã phải huy động cả một đại đội xuống mở một con 

đường vòng để tránh đụng độ với địch,” Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho 

hay. 

Những năm tháng quá khứ như cuốn phim quay chậm mở ra trước mắt 

người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông kể: “Để đến được chốt tử thủ 

của quân ngụy, trên đường đi, đơn vị đã đánh tan mặt trận pháo địch ở Biên 

Hòa, đập tan hai đại đội bảo an của địch ở Thuần Giáo, chốt vòng ngoài Lái 

Thiêu–Bình Dương.” 

Tất cả đều diễn ra với một nhịp độ khẩn trương, sục sôi khí thế cách mạng. 

Đến 17 giờ ngày 29/4, Trung đoàn 27 dừng lại ở ngã tư Búng, chuẩn bị tấn công 

địch ở Lái Thiêu (Bình Dương). 

Theo lời kể của Thượng tướng, cả đơn vị hừng hực khí thế, biết chắc rằng 

sắp giải phóng hoàn toàn miền Nam rồi, toàn thắng sắp về ta rồi! “Lúc đó, 

dường như ai cũng mong chờ trời sáng để được ra trận! Những ánh mắt rạng 

ngời như muốn lan truyền niềm tin và sức mạnh cho nhau; những cái nắm tay 

thật chặt để thể hiện quyết tâm chiến đấu,” Tướng Nguyễn Huy Hiệu hồi tưởng. 

Đúng 5 giờ sáng ngày 30/4/1975, Trung đoàn 27 phát lệnh tấn công. Nhớ 

lại trận đánh quyết tử ấy, Thượng tướng bồi hồi xúc động: “Địch bị đánh bất 

ngờ, dẫn đến tình trạng hoảng loạn, vỡ trận nhanh chóng. Sau hai tiếng chiến 

đấu liên tục, cánh cửa phía Bắc Sài Gòn mở rộng, đội hình xe tăng, thiết giáp bộ 

binh cơ giới của ta tiến thẳng qua Lái Thiêu, hướng về Sài Gòn.” 

“Sẽ không bao giờ tôi quên hình ảnh Đại đội trưởng Hoàng Thọ Mạc khi 

đó. Anh cầm khẩu B40 nhảy xuống khỏi xe chỉ huy, bắn cháy xe bọc thép của 

địch. Đến lúc bị trúng đạn, anh vẫn xách súng lao lên. Bất ngờ, một tiếng nổ 

vang trời, xe của anh bị bắn cháy, anh xô ngã người đồng đội rồi nằm đè lên. 

Khói đạn phủ kín hai người. Đến phút cuối, anh vẫn cố gắng che chở cho đồng 

đội. Hòa bình ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng bao xương máu của chiến sỹ, 

đồng bào ta,” hướng ánh nhìn xa xăm, giọng trầm ngâm, Thượng tướng chia sẻ. 

Thời khắc lịch sử 

Mất chỗ dựa, quân địch trên chốt giữ trên cầu Vĩnh Bình đầu hàng. Vượt 

qua cầu, cả Trung đoàn vỡ òa niềm hạnh phúc khi nhìn thấy tấm biển chỉ đường 

“Sài Gòn 10km.” Không khí cách mạng sục sôi, rền vang tiếng nổ của các loại 

đạn cỡ lớn. 

Thừa thắng xông lên, “khoảng 9 giờ 30 sáng ngày hôm đó, Trung đoàn 27 

đánh thẳng vào Bộ tư lệnh Thiết giáp–một trong những đơn bị trọng yếu của 

địch. Các xạ thủ B40, B41 vượt qua làn đạn, xông thẳng đội hình xe tăng địch. 
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Quân địch bất ngờ trước lối đánh táo bạo, cảm tử của ta nên quay đầu tháo 

chạy,” Thượng tướng nói giọng quả quyết, bàn tay nắm chặt như một lần nữa 

khẳng định sức mạnh và tinh thần chiến đấu của quân đội ta. 

Chớp thời cơ, Trung đoàn trưởng Nguyễn Huy Hiệu khi đó ra lệnh cho bộ 

binh, xe tăng tiến thẳng vào. Địch chống cự rất yếu ớt rồi nhanh chóng đầu 

hàng. 

Lá cờ quân giải phóng tung bay trên cột cờ Bộ tư lệnh Thiết giáp của quân 

Ngụy. “Cùng thời điểm trưa hôm đó, lá cờ chiến thắng của quân ta được kéo lên 

dinh Độc lập và nhiều nơi khác ở Sài Gòn. Cả thành phố ngập sắc cờ đỏ sao 

vàng, những nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má 

chiến sỹ, đồng bào. Những tiếng reo ‘Thắng rồi,’ ‘Giải phóng rồi’ vang lên khắp 

nơi,” Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bồi hồi nhớ lại. 

Nghe câu chuyện xúc động của vị tướng già lão thành, tôi bỗng nhớ tới lời 

hát “Việt Nam! Hồ Chí Minh!” trong ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui 

đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên. Giữa thời bình hôm nay, những câu 

chuyện, bài hát về ngày giải phóng ấy vẫn cứ vang ngân, nhắc nhớ về một thời 

kỳ “lửa và hoa” hào hùng của dân tộc./. 

 

 

17. Nguyễn Mạnh Hà. Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bản lĩnh, trí tuệ Việt 

Nam / Nguyễn Mạnh Hà // http://baotintuc.vn .– 2013 .– Ngày 27 tháng 4. 

 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 – BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ VIỆT NAM 

 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử kháng chiến chống 

ngoại xâm của dân tộc ta như một trong những trang vẻ vang nhất. Thắng lợi 

của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 là thắng lợi to lớn, nhanh 

chóng và toàn diện nhất trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, thể hiện một cách rõ ràng nhất bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ 

Chí Minh. 

Từ điển tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học, Nxb Giáo dục, H, 1994, 

tr.28 định nghĩa: Bản lĩnh: “Là đức tính tự quyết định một cách độc lập thái độ 

và hành động của mình, không bị áp lực bên ngoài mà thay đổi quan điểm”. 

 Đó là khái niệm chung, còn đề cập đến bản lĩnh trong trường hợp cụ thể là 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 có lẽ và cần hiểu đó là bản lĩnh 

của dân tộc ta, nhân dân ta, của Đảng ta, của các lực lượng vũ trang đã góp phần 

làm nên thắng lợi vẻ vang đó. Theo suy nghĩ của chúng tôi, bản lĩnh Việt Nam 

đó thể hiện trên mấy điểm cơ bản sau: 

Bản lĩnh trước kẻ thù 

Trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt, phải đương đầu và đánh thắng 

từng bước hơn 1 triệu quân Mỹ, quân đồng minh của Mỹ và quân đội Sài Gòn, 

quân và dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là 
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Trung ương Cục miền Nam, đã rèn đúc được bản lĩnh kiên định, vững vàng, một 

quyết tâm không lay chuyển, sẵn sàng vượt mọi hiểm nguy, khắc phục gian khó, 

không chịu khuất phục trước sức mạnh tàn bạo của kẻ thù. 

Tuy đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại 

hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi miền Nam 

Việt Nam, trong khi lực lượng của ta ở miền Nam vẫn ở lại, nhưng so sánh lực 

lượng về quân số, vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của quân đội Sài Gòn 

vẫn lớn hơn khá nhiều. Mặc dầu vậy, Đảng ta vẫn hạ quyết tâm “đánh cho ngụy 

nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Quyết tâm này được xác định thể hiện bản lĩnh của Đảng ta, dựa trên cơ sở 

phân tích đánh giá sức mạnh khả năng đối phó của Mỹ và chính quyền, quân đội 

Sài Gòn. Một là, Đảng ta nhận định khả năng Mỹ đưa quân trở lại miền Nam rất 

khó xảy ra khi Quân giải phóng miền Nam đánh lớn do phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố chủ quan, khách quan; Hai là, tuy quân đội Sài Gòn còn có số lượng đông, vũ 

khí trang bị dồi dào nhưng không mạnh bởi đã mất chỗ dựa chủ yếu là hơn nửa 

triệu quân chiến đấu Mỹ; bên cạnh đó, viện trợ quân sự của Mỹ cho chính quyền 

và quân đội Sài Gòn đã và sẽ bị quốc hội Mỹ hạn chế nhiều, nên vũ khí, đạn 

dược, trang bị sẽ sụt giảm mạnh so với trước; tinh thần chiến đấu của đội quân 

này ngày càng đi xuống bởi họ nhận thức khá rõ chiều hướng và kết cục của 

cuộc chiến tranh sau khi quân Mỹ rút. Ba là, thế và lực của cách mạng miền 

Nam ngày càng phát triển lớn mạnh cả về vật chất và tinh thần. Quân và dân 

miền Nam, có hậu phương lớn miền Bắc là chỗ dựa vững chắc, giờ đây chỉ phải 

đối phó với chính quyền và quân đội Sài Gòn, đã hiểu rõ đối tượng tác chiến này 

và khẳng định có thể đánh thắng chúng trong thời gian trước mắt. 

Bản lĩnh trước tình hình quốc tế 

Năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang vào giai đoạn 

gay go, ác liệt, cách mạng miền Nam vừa ra khỏi thời kỳ khó khăn kéo dài từ 

sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, bước vào thời kỳ hồi phục, 

thì lại gặp phải một tình thế bất lợi từ bên ngoài. Đó là việc Tổng thống Mỹ 

Ních Xơn triển khai cái gọi là Học thuyết Ních Xơn về châu Á, mà trọng tâm là 

chủ trương “Việt Nam hóa chiến tranh”. Ních Xơn đã thực hiện có kết quả việc 

chia rẽ mối quan hệ và hạn chế sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô cho cuộc 

kháng chiến của Việt Nam, đổi lại, Mỹ đã thỏa thuận dành một số lợi ích và mối 

quan tâm của Trung Quốc, Liên Xô trên cơ sở lợi ích của hai nước này cũng như 

trên bình diện khu vực và thế giới. 

Sau chuyến đi của Ních Xơn đến Bắc Kinh (2/1972) và Mátxcơva (5/1972), 

sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc và Liên Xô đối với Việt Nam giảm sút 

nhiều. Tuy nhiên, đứng trước tình hình bất lợi đó, Đảng ta và quân dân cả nước 

đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị của mình, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, hạn 

chế đến mức thấp nhất có thể được sự bất lợi do thỏa thuận Mỹ – Trung Quốc – 

Liên Xô tác động, quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn 

toàn. 

Mặc dù có những tác động, lãnh đạo Việt Nam vẫn quyết định có những 

nhân nhượng cần thiết với Mỹ trong đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định Pari 

(27/1/1973) để mở ra khả năng giành thắng lợi hoàn toàn. 
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Mặc dù viện trợ vật chất sụt giảm mạnh, khó khăn về vũ khí, đạn dược 

trang bị, lương thực, thuốc men… nhưng lãnh đạo Việt Nam vẫn quyết định xây 

dựng sớm kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, tập trung toàn bộ sức 

người, sức của của cả nước, trong đó có phần rất quan trọng từ miền Bắc, cho 

trận đánh quyết định cuối cùng. 

Sau gần hai năm chuẩn bị mọi mặt, trên cơ sở đánh giá, phân tích, nhận 

định tình hình, thế và lực của hai bên, Đảng ta đã quyết định mở cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mở đầu là đòn đánh điểm huyệt vào thị xã 

Buôn Ma Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên ngày 10/3/1975, giành thắng lợi. 

Bản lĩnh trong quá trình chỉ đạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy 

Buôn Ma Thuột thất thủ, Tổng thống Việt Nam cộng hòa đã phạm một sai 

lầm chiến lược là vội vã rút bỏ địa bàn trọng yếu Tây Nguyên. Điều đó ngay lập 

tức gây nên cơn hoảng loạn không gì ngăn chặn nổi trong hàng ngũ viên chức 

chính quyền và quân đội Sài Gòn cùng một bộ phận lớn người dân sống trong 

vùng họ đang kiểm soát. Một cuộc rút chạy quy mô chưa từng có, không được 

trù tính trước, đã báo hiệu sự sụp đổ nhanh chóng và không tránh khỏi của chế 

độ Việt Nam cộng hòa. Sớm nhận thấy thời cơ chiến lược xuất hiện, Trung ương 

Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã họp (ngày 18/3/1975), quyết 

định chuyển từ kế hoạch giải phóng miền Nam trong thời gian 2 năm sang kế 

hoạch thời cơ (kế hoạch này cũng đã được dự liệu từ đầu năm 1975), quyết tâm 

dồn sức hoàn thành giải phóng miền Nam trong năm 1975. Ngày 25/3/1975, Bộ 

Chính trị họp nhận định: Trong suốt 20 năm chống Mỹ, cứu nước chưa bao giờ 

thuận lợi bằng lúc này; do đó cần nắm vững thời cơ chiến lược mới, tranh thủ 

thời gian cao độ, nhanh chóng tập trung lực lượng vào hướng chủ yếu, hành 

động táo bạo, bất ngờ, làm cho địch không kịp dự kiến và không kịp trở tay. Bộ 

Chính trị quyết tâm hoàn thành giải phóng Sài Gòn và miền Nam trước mùa 

mưa (5/1975). 

Sau khi quân và dân ta mở hai chiến dịch tiến công liên tiếp giải phóng 

thành phố Huế (25/3), thành phố Đà Nẵng (29/3), về cơ bản, toàn bộ Quân khu 

II và Quân khu I của chính quyền, quân đội Sài Gòn đã bị xóa sổ. Ngày 

31/3/1975, Bộ Chính trị họp đánh giá tình hình, nhận định: Về chiến lược, về lực 

lượng quân sự, chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo, địch đang đứng trước nguy 

cơ sụp đổ và diệt vong. Mỹ tỏ ra hoàn toàn bất lực, dù có tăng viện cũng không 

cứu vãn được tình thế của ngụy. Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam 

không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà thời cơ để mở cuộc 

tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn – Gia Định đã chín muồi. Từ giờ phút này, 

trận quyết chiến chiến lược của quân và dân ta đã bắt đầu. Bộ Chính trị quyết 

định: Nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi 

dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian sớm nhất. Tốt hơn 

cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, không để chậm. 

Tiếp ngay sau đó là quyết định thành lập Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận 

Sài Gòn, chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh diễn ra và nhanh chóng 

giành thắng lợi hoàn toàn, triệt để trong 4 ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. 

Sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh 

trong không khí ra trận chiến đấu và chiến thắng thần tốc “một ngày bằng hai 

mươi năm”, với những nhận định, phân tích, quyết định nhanh chóng, táo bạo, 
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đúng đắn, kịp thời, đưa đến thắng lợi to lớn, là sự thể hiện, sự minh chứng rõ 

ràng nhất về bản lĩnh đồng thời cũng là trí tuệ của tập thể lãnh đạo xuất sắc, đại 

diện cho ý chí, tinh thần, nguyện vọng và quyết tâm chiến đấu, hy sinh của các 

tầng lớp nhân dân, của dân tộc Việt Nam. 

Bản lĩnh của những người làm nên chiến thắng còn thể hiện trong những 

ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn. Gác sang một bên những hoạt động trung 

gian hối hả của các phe nhóm, lực lượng, kể cả của nước ngoài hòng xoay 

chuyển kết cục theo ý của họ; gác sang một bên những câu nói bóng gió mang 

hàm ý ngăn đe, tập thể lãnh đạo Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, giành chính quyền về tay nhân dân, thực hiện thống nhất đất 

nước. 

Trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện trên nhiều 

mặt, có thể nêu lên mấy điểm sau: 

Trí tuệ trong nhận định và kế hoạch 

Một là trí tuệ trong nắm địch, hiểu rõ tình hình, trong vạch kế hoạch tác 

chiến tổng thể và kế hoạch thời cơ 

Như trên đã trình bày, mặc dù Mỹ phải rút hết quân sau Hiệp định Pari, 

nhưng Đảng ta không loại bỏ hoàn toàn khả năng Mỹ đưa quân trở lại miền Nam 

khi có tình hình bất lợi đối với chế độ Sài Gòn. Bên cạnh tin tức của tình báo 

chiến lược, Đảng ta quyết định “nắn gân Mỹ” bằng việc mở chiến dịch Đường 

14 – Phước Long vào cuối tháng 12/1974 đầu tháng 1/1975, giải phóng hoàn 

toàn tỉnh Phước Long với hơn 50 vạn dân. Tuy bị mất Phước Long, nhưng Mỹ 

và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu chỉ phản ứng hạn chế. Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn 

Ma–tin thông báo cho Tổng thống Việt Nam cộng hòa biết việc Mỹ không thể 

sử dụng không quân yểm trợ cho quân đội Sài Gòn tái chiếm Phước Long. Tổng 

thống Mỹ Giê–rôn Pho tuyên bố Mỹ không có hành động nào ngoài việc viện 

trợ bổ sung cho Sài Gòn và sẽ không can thiệp vào miền Nam Việt Nam nếu xét 

thấy không phù hợp với Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Tổng thống Nguyễn 

Văn Thiệu cũng tuyên bố trong một cuộc họp nội các ngay khi Phước Long 

chưa thất thủ là quân đội Sài Gòn sẽ không tăng viện cho Phước Long hay cố 

gắng lấy lại tỉnh này nếu rơi vào tay Việt cộng. 

Như vậy là “đòn trinh sát chiến lược” đã cho ra đáp số đúng với nhận định 

của Đảng ta: Mỹ không còn khả năng quay trở lại. Nhận định này là cơ sở rất 

quan trọng để Bộ Chính trị hạ quyết tâm: Nắm vững thời cơ lịch sử, mở nhiều 

chiến dịch tổng hợp liên tiếp, đánh những trận quyết định, kết thúc thắng lợi 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân 

chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. 

Về việc xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, ngay từ tháng 

8/1973, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã giao Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng 

tham mưu nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chiến lược. Kế hoạch này đã được các 

đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, quân đội góp ý, bổ sung tới 8 lần để có 

bản kế hoạch hoàn chỉnh trình cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng vào cuối tháng 

12/1974 đầu tháng 1/1975 thông qua, nhằm đạt được yêu cầu: tạo ra sức mạnh 

tổng hợp, kết hợp quân sự với chính trị, khởi nghĩa với chiến tranh, phối hợp ba 

mũi giáp công, ba vùng chiến lược, tiêu diệt địch để làm chủ, làm chủ để tiêu 
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diệt địch, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy, đánh thắng địch tại sào huyệt quan 

trọng nhất là Sài Gòn, để kết thúc chiến tranh. 

Quyết tâm của Bộ Chính trị được thể hiện trong kế hoạch chiến lược cơ bản 

hai năm 1975 – 1976: năm 1975 tranh thủ bất ngờ, tiến công rộng khắp tạo điều 

kiện để năm 1976 tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam. Bên cạnh kế hoạch hai năm, Bộ chính trị còn dự kiến một kế 

hoạch khác: nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng 

miền Nam trong năm 1975. Khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy diễn ra thuận 

lợi, Đảng ta đã nhanh chóng chỉ đạo chuyển sang thực hiện kế hoạch thời cơ và 

đã giành toàn thắng trong thời gian chưa đầy 60 ngày. 

Trí tuệ trong chỉ đạo thực hành 

Điều đặc biệt đầu tiên cần nói đến là việc chọn hướng tiến công và mục 

tiêu tiến công mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Việc 

chọn địa bàn chiến lược Tây Nguyên và đánh trận mở màn vào thị xã Buôn Ma 

Thuột là sự thể hiện rõ nhất trí tuệ của tập thể lãnh đạo Việt Nam trong điều 

hành chiến tranh trong giai đoạn cuối có tính quyết định. Ta đã giữ được bí mật, 

bất ngờ đến phút cuối cùng, đã tập trung được một lực lượng quân sự lớn, áp 

đảo đánh vào nơi kẻ địch không ngờ tới. Đòn điểm huyệt Buôn Ma Thuột đã gây 

choáng váng cho chính quyền Sài Gòn, làm rung động toàn bộ thế bố trí chiến 

lược của chúng, khiến kẻ thù lại phạm tiếp một sai lầm chiến lược là rút chạy 

khỏi Tây Nguyên, mở ra cho quân và dân ta thời cơ lớn, thuận lợi để thực hiện 

tổng tiến công và nổi dậy. 

Sau khi chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng, Bộ thống soái của ta đã có chủ 

trương đúng, phù hợp với tình hình thực tế chiến trường là vừa tiến hành truy 

kích quân địch rút chạy, vừa thực hiện chia cắt chiến lược thế bố trí của địch 

bằng cách mở liên tiếp hai chiến dịch tiến công giải phóng Huế và chiến dịch 

tiến công giải phóng Đà Nẵng, đẩy lùi và cô lập kẻ thù về phía Nam. 

Bộ Chính trị chỉ đạo các cánh quân: phải hành động thần tốc, táo bạo, bất 

ngờ, phải tiến công lúc địch hoang mang, suy sụp, phải tập trung lực lượng lớn 

hơn nữa vào những mục tiêu chủ yếu trên từng hướng, trong từng lúc; kết hợp 

tiến công với nổi dậy, nổi dậy của quần chúng nhân dân với tiến công quân sự 

của các lực lượng vũ trang. 

Để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng – chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – 

Đảng ta đã tập trung cao độ sự lãnh đạo bằng việc cử 3 đồng chí Ủy viên Bộ 

Chính trị tham gia chỉ đạo chiến dịch. Đây là sự tập trung trí tuệ chỉ đạo trực tiếp 

trên chiến trường. Đồng thời, Bộ thống soái cũng quyết định tập trung toàn bộ 

lực lượng quân sự có thể huy động được cho chiến dịch cuối cùng mang tính 

quyết định này, đồng thời tiến công Sài Gòn – Gia Định từ 5 hướng nhằm tạo 

thế áp đảo kẻ thù, giành thắng lợi to lớn nhất, trong thời gian sớm nhất. Bên 

cạnh đó, một lực lượng quân chủng Hải quân, Đặc công đã được sớm điều động 

ra giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhằm giành thắng lợi toàn 

diện, triệt để, tránh những phức tạp nảy sinh trong bối cảnh tình hình khu vực và 

quốc tế có những điểm không thuận lợi. Các lực lượng vũ trang ở đồng bằng 

sông Cửu Long cũng đã phối hợp giải phóng khu vực này cùng thời gian. 

Trí tuệ thể hiện trong phối hợp 
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Trí tuệ Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975 còn thể hiện rõ trong 

việc phối hợp giữa tiến công và nổi dậy, giữa tiến công quân sự và giải quyết 

vấn đề chính trị – chính quyền trong những ngày cuối cùng của chiến tranh; giữa 

giành thắng lợi mau chóng, triệt để với giữ gìn được gần như nguyên vẹn các 

khu vực nông thôn và thành thị vốn do chính quyền Sài Gòn kiểm soát, hạn chế 

tổn thất máu xương của nhân dân và của cả hai bên tham chiến. 

Điều này được thể hiện trong suốt quá trình Bộ thống soái lãnh đạo, chỉ đạo 

một cách đúng đắn, sáng tạo cuộc tổng tiến công và nổi dậy; được các cấp, các 

đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương thực hiện nghiêm túc nhưng mềm 

dẻo, có hiệu quả. Ta đã giải phóng và tiếp quản hầu như nguyên vẹn toàn bộ cơ 

sở vật chất quân sự, kinh tế, hạ tầng cơ sở của chế độ Sài Gòn, đã thực hiện đánh 

chiếm và lật đổ các cấp chính quyền địch, đặc biệt là chính phủ và quân đội Việt 

Nam cộng hòa, một cách ít đổ máu nhất. 

Thắng lợi trọn vẹn, to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã thể hiện 

và minh chứng rõ rệt nhất Bản lĩnh và Trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 

 

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà 

 

 

18. Mai Hồng. Chiến thắng 30/4 và bài học cho hôm nay / Mai Hồng  // 

http://baodientu.chinhphu.vn .–2013 .– Ngày 30 tháng 4. 

 

CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ BÀI HỌC CHO HÔM NAY 

 

Trí tuệ, bản lĩnh, ý chí Việt Nam, niềm tin mãnh liệt về chiến thắng và đoàn 

kết vì lý tưởng thiêng liêng của cả dân tộc..., tất cả được thể hiện rõ ràng, sinh 

động trong chiến thắng 30/4. 

Những dấu son lịch sử, sự kiện lẫy lừng của dân tộc phải được truyền tải 

cho hậu thế bằng niềm kiêu hãnh. 

Qua Chiến thắng lịch sử này, chúng ta cũng rút ra được nhiều bài học về 

việc tạo dựng niềm tin về lịch sử dân tộc và trách nhiệm của giới trẻ với nhân 

dân, với Tổ quốc. Đó là khẳng định của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, 

Trưởng khoa Việt Nam học (Trường Đại học Bình Dương). 

Theo nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, Chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 

1975, như nhiều tư liệu đã tổng kết, là “chiến thắng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí 

Việt Nam”. Đây là kết luận khoa học, phản ánh công phu lao động và trí tuệ của 

rất nhiều nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. 

Chiến thắng 30/4 đã thể hiện trí tuệ của người VN, trí tuệ phục vụ cho lý 

tưởng cao đẹp, lý tưởng phản ánh tính nhân văn của cả cộng đồng rộng lớn. 

Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, nhiều cuốn sách, các nhà khoa học, 

nhân chứng lịch sử nhấn mạnh về sức mạnh của niềm tin trong Chiến thắng lịch 

sử 30/4, tạo nên sự quyết định của chiến thắng vĩ đại. Chúng ta đã có niềm tin 
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mãnh liệt rằng chúng ta sẽ thắng lợi. Cả dân tộc có một niềm tin rằng nếu chúng 

ta đồng tâm, hiệp lực, nhất định chúng ta sẽ thắng. 

Gần 40 năm trôi qua kể từ chiến thắng lịch sử 30/4. Nhưng dường như thời 

gian càng lùi xa, chúng ta càng thấm thía nhiều bài học quí giá của chiến thắng 

này. 

Theo nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, những bài học nêu trên rất thiết thực 

với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Chúng ta đang nỗ lực đi lên bằng trí tuệ mới, bằng ý chí mới, bằng quyết tâm để 

đưa Việt Nam lên ngang hàng với các nước phát triển. 

Hôm nay, một bài học nữa mà chúng ta càng cần phát huy khi nhìn lại 

Chiến thắng 30/4. Đó là bài học về sự đoàn kết, đồng lòng. Ngày nay cũng vậy, 

muốn đi lên, chúng ta phải đoàn kết. Mỗi người một đóng góp, mỗi người một vị 

trí, nhưng tất cả tập hợp lại thành một trí tuệ Việt Nam trong xây dựng và phát 

triển đất nước. 

Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần cho rằng, để giới trẻ hiểu về những dấu 

son trong lịch sử như Chiến thắng 30/4, thì cách dạy và học lịch sử rất cần đổi 

mới, để thổi bùng lên niềm kiêu hãnh về lịch sử hàng nghìn năm để tất cả đều tự 

hào. Việc dạy sử phải cho giới trẻ thấy xuyên suốt các sự kiện lẫy lừng, dân tộc 

này đã để lại cho hậu thế niềm kiêu hãnh gì và với niềm kiêu hãnh đó họ làm gì 

để xứng đáng với tiền nhân. 

Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần nhấn mạnh, tham gia truyền bá lịch sử và 

những giá trị của dân tộc rất cần vai trò của văn học– nghệ thuật. Chúng ta đã 

thấy, giới trẻ đón nhận rất nồng nhiệt với các cuốn nhật ký chiến tranh như "Mãi 

mãi tuổi hai mươi", "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", các bộ phim "Đừng đốt", "Mùi 

cỏ cháy"... 

Chúng ta nên sử dụng văn học, nghệ thuật và phim ảnh để góp phần thổi 

bùng tình yêu đối với lịch sử dân tộc. Một bộ phim hay, một kịch bản hay, một 

tác phẩm hay sẽ có tác động mạnh mẽ đối với cả một dân tộc, đối với cả một thế 

hệ. Chúng ta cần huy động tất cả trí tuệ của những người hoạt động trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau, từ điện ảnh, âm nhạc, cho đến hội họa, sân khấu... để tạo 

được niềm tin vào dân tộc này trong quá trình đi lên đầy thử thách như hôm nay. 

Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần lưu ý, chúng ta không nên hiểu sự huy 

động như là trách nhiệm của những người quản lý quốc gia, mà trước hết từ mỗi 

người và tất cả, nhận thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước, trách 

nhiệm của mình đối với lịch sử, không chỉ hôm nay mà mãi mãi mai sau. 

Mai Hồng 

 

 

19. Huyền Trang. Đại thắng mùa Xuân 1975, giá trị lịch sử vô cùng quý 

báu của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc / Huyền 

Trang // http://tennguoidepnhat.net .– 2013 .– Ngày 7 tháng 6. 
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ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975, GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÔ CÙNG QUÝ BÁU 

CỦA QUÂN VÀ DÂN TA TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG  

VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đã cách xa 40 

năm, nhưng với đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn còn vang mãi như là một 

trong những chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam chống ngoại xâm. Với 

chiến thắng oanh liệt và hào hùng năm ấy, quân và dân ta đã “Đánh cho Mỹ cút, 

đánh cho ngụy nhào” thống nhất non sông, quét sạch hoàn toàn bóng quân thù 

xâm lược, giang sơn thu về một mối, cả nước sống trong hòa bình độc lập, thống 

nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội theo lời Bác Hồ dạy. 

Từ cuộc tiến công mau lẹ, chớp nhoáng và giành thắng lợi hết sức ngoạn 

mục vào rạng sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975 tại thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk 

Lắk), quân và dân ta đã mở màn cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 

1975. Chiến dịch “Hồ Chí Minh lịch sử” đã kết thúc thắng lợi bằng cuộc tổng 

công kích vào Sài Gòn – Gia Định, sào huyệt cuối cùng của bè lũ xâm lược và 

tay sai. Quân và dân ta đã giành thắng lợi huy hoàng; kết thúc cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước sau hai mươi mốt năm chiến đấu gian khổ hy sinh, quật 

cường và anh dũng. Thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta cũng là một thất bại 

thảm hại, nhục nhã đối với bè lũ cướp nước và bán nước. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước của dân tộc nói chung, mãi mãi để lại cho dân tộc Việt Nam 

những bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá về phát huy sức mạnh của khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, quyết chiến và quyết thắng kẻ thù xâm lược, gìn giữ non 

sông đất nước, cho dù kẻ thù đó mạnh đến đâu, có tiềm lực kinh tế, quân sự to 

lớn đến chừng nào và hung hãn hiếu chiến đến bao nhiêu. 

Trong khí thế hào hùng hôm nay, chúng ta tự hào ôn lại những kinh nghiệm 

đó để củng cố niềm tin vào tương lai và mãi mãi ghi nhớ. Khẳng định vị trí, tầm 

vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất 

Tổ quốc 30/4/1975; những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước và những bài học kinh nghiệm về truyền thống đấu tranh 

kiên cường bất khuất; anh dũng của nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ độc 

lập chủ quyền, thống nhất đất nước. 

Một trong những yếu tố quyết định tạo nên thắng lợi của cách mạng và 

cuộc chiến tranh nhân dân đó là sự lãnh đạo sáng tạo, năng động và tài tình của 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ kính yêu sáng lập và dìu dắt. Đối với lực 

lượng vũ trang nhân dân nói chung và đặc biệt đối với quân đội nói riêng, sự 

lãnh đạo của Đảng càng sâu sắc và toàn diện để làm nên sức mạnh trăm trận, 

trăm thắng của Quân đội nhân dân anh hùng. 
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Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội còn thể hiện ở sự kiên định và tăng 

cường bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta, sự trung thành với Đảng với 

tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự gắn bó chặt chẽ và phục vụ tận tụy nhân 

dân của quân đội ta thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Trung với Đảng, 

hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ 

nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua; kẻ 

thù nào cũng đánh thắng”. 

Để có được chiến thắng vĩ đại mùa Xuân năm 1975, không thể không nói 

đến nghệ thuật quân sự độc đáo của văn hóa Quân sự Việt Nam với sự kết tinh 

truyền thống quân sự của mấy nghìn năm lịch sử. Trước hết, đó là việc xây dựng 

quân đội hùng mạnh, đủ sức mạnh đảm đương nhiệm vụ của mình. Khi thời cơ 

đến chuyển hóa thành sức mạnh vô địch. Với sức mạnh tổng hợp của nhiều quân 

chủng, binh chủng hợp thành, nhiều thứ quân kết hợp chặt chẽ, khai thác hết mọi 

địa hình, địa thế, vũ khí, trang bị, kỹ thuật, kết hợp hiện đại và thô sơ, đặc biệt là 

coi trọng yếu tố con người, quân đội ta có sức chiến đấu rất cao và khả năng 

chiến thắng rất lớn. Nhưng điều quan trọng hơn là, sự vận dụng năng động nghệ 

thuật quân sự một cách tài tình của Đảng và quân đội trong việc quyết chiến và 

quyết thắng kẻ thù. 

Với đại thắng mùa Xuân năm 1975, một thế mạnh phi thường của quân đội 

ta khi tiến vào giải phóng Sài Gòn – Gia Định như một thế nước lũ, thế chẻ tre, 

lấn át kẻ thù. Chúng ta hành quân thần tốc tiến thẳng vào Sài Gòn, đây chính là 

thế của sức mạnh chính nghĩa, thế trận của sức mạnh lòng dân, của chiến tranh 

toàn dân, toàn diện mà chúng ta đã dày công vun đắp. 

Để có được những ngày tháng hào hùng náo nức như hôm nay, chúng ta 

càng thấm thía công lao to lớn của Đảng đã lãnh đạo dân tộc, quân đội làm nên 

bao chiến thắng vô cùng lớn lao. Với nhiều phương pháp, nhiều hình thức phong 

phú và những bước đi biến hóa khôn lường, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc kháng 

chiến toàn dân, toàn diện với những chiến lược, sách lược năng động một cách 

tuyệt vời. 

Có được thắng lợi của đại thắng mùa Xuân năm 1975 thống nhất Tổ quốc 

nói riêng, của 30 năm chiến tranh giải phóng của dân tộc ta nói chung, chúng ta 

biết ơn nhân dân lao động yêu nước trên đất nước ta đã sản sinh ra quân đội, 

đùm bọc, cưu mang quân đội, cùng quân đội đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Bên cạnh đó, để đóng góp vào chiến thắng lịch sử này, phải nói đến thế hệ trẻ 

Việt Nam, lớp trước tiếp lớp sau luôn là lực lượng nòng cốt của quân đội và 

luôn luôn tỏ rõ bản chất anh hùng, hoàn thành tốt vai trò xung kích cách mạng 

của mình, thực hiện lời dạy của Bác “đào núi và lấp biển” một cách xuất sắc. 

Giáo dục thế hệ trẻ, đặt niềm tin vào họ và tạo cho họ thể hiện mình sẽ là tiền đề 

của mọi thắng lợi. Đây cũng có thể nói là bài học quý giá mà chúng ta rút ra từ 

chiến tranh giữ nước, tiếp tục phát huy trong hôm nay mai sau. 
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Nhớ lại một thời hào hùng, với những chiến công lẫy lừng của dân tộc ta, 

chúng ta vô cùng biết ơn nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới đã 

hết lòng ủng hộ, động viên quân dân ta chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Điều đó 

chứng tỏ: dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của cả dân tộc đã gặp gỡ, kết 

hợp với sức mạnh thời đại làm nên sức mạnh Việt Nam, đây cũng là bài học vô 

giá của chúng ta được rút ra để chiến thắng quân thù. 

Đảng ta đã nhấn mạnh: “Năm tháng rồi sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của 

nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ mãi mãi được 

ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những trang sử chói lọi nhất, 

một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 

và trí tuệ con người Việt Nam và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ 

đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quan trọng quốc tế lớn lao và có tính 

thời đại sâu sắc”. 

Những bài học kinh nghiệm quý giá mà chúng ta đã rút ra được trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, là tài sản quý giá để Đảng ta, Nhà 

nước ta, nhân dân ta và quân đội ta gìn giữ, nâng niu và vận dụng sáng tạo vào 

thực tiễn sinh động vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của 

đất nước. 

Huyền Trang 
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dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ / Hồng Ngọc // 
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SỞ CHỈ HUY TIỀN PHƯƠNG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH: 

 NƠI GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO CÁC THẾ HỆ 

 

Băng qua nhiều con đường nhựa, đi vào đường đất chúng tôi mới đến được 

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh. Sở chỉ huy nằm trên địa bàn ấp 

1, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng. Đây là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 

gia có giá trị lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. 

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh nằm bên con suối có tên là 

Căm Xe nên còn gọi là Sở chỉ huy Căm Xe. Theo Ban Quản lý Di tích và Danh 

thắng tỉnh, vào ngày 25–3–1975, Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn – 

Gia Định được Bộ Chính trị quyết định thành lập ở căn cứ giải phóng miền Nam 

tại ấp Tà Thiết Krom, Lộc Thành, Lộc Ninh, Sông Bé (nay thuộc tỉnh Bình 

Phước). Để trực tiếp chỉ huy chiến dịch ngay từ đầu và sát với tình hình tác 

chiến, cơ quan Sở chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh chuyển tới căn cứ tiền 
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phương sát với chiến trường hơn và chọn Căm Xe làm Sở chỉ huy tiền phương. 

Sở chỉ huy tiền phương nằm trong khu vực rừng cây, có rất nhiều suối, trong đó 

suối Căm Xe là lớn nhất. Năm 1990, Bảo tàng Sông Bé cùng Bảo tàng Quân khu 

7 và Viện Bảo tàng Quân đội đã đến đây khảo sát và đánh giá, trong lịch sử Thủ 

Dầu Một – Bình Dương 300 năm hình thành và phát triển thì địa danh Căm Xe 

là một vùng đất lâu đời. Nơi đây có một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại 

cây gỗ quý, bên cạnh đó là dòng suối tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta 

trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

 

 
            Khu nhà lưu niệm chứa đựng những hình ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử trong khu di 

tích 

 

Sở chỉ huy là một cơ quan tạm thời (từ ngày 26–4–1975 đến 30–4–1975). 

Các lán trại, hầm hào tại đây chủ yếu được làm bằng vật liệu gỗ có sẵn trong 

rừng. Vào thời điểm lịch sử năm 1975, sau cuộc họp ngày 25–3–1975 của Bộ 

Chính trị và Quân ủy Trung ương, theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí 

Lê Đức Thọ vào Lộc Ninh để cùng các đồng chí Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng 

thay mặt Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải phóng Sài Gòn. Khi chiến 

dịch sắp mở màn, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định dời về Căm Xe thuộc ấp 1, 

xã Minh Tân ngày nay để tiện cho việc chỉ huy từ các hướng. Đây là căn cứ cũ 

của một đơn vị biệt động Sài Gòn của ta (Tây Nam – Dầu Tiếng). Sau khi bộ 

phận tác chiến thông tin liên lạc và bộ phận quản lý đi chuẩn bị, ngày 26–4–

1975, đồng chí Văn Tiến Dũng, Tư lệnh chiến dịch và đồng chí Trần Văn Trà, 

Phó Tư lệnh cùng một số cán bộ tham mưu xuống Căm Xe trước để kịp làm việc 

với các đơn vị. Vì tình hình khẩn trương, ngày 28–4–1975, các đồng chí Lê Đức 

Thọ, Phạm Hùng cùng rời Lộc Ninh về Sở chỉ huy tiền phương ở Căm Xe để 

tiện nắm tình hình và bàn bạc cụ thể với Bộ chỉ huy chiến dịch. 
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Tái hiện nơi làm việc, bàn bạc kế hoach chiến dịch của các đồng chí lãnh đạo cách 

mạng lúc bấy giờ 

Sau thắng lợi trên chiến trường Tây nguyên, ngày 18–3–1975, Bộ Chính 

trị, Quân ủy Trung ương đã đề ra chủ trương và kế hoạch đại cương về trận 

quyết chiến, chiến lược đánh thẳng vào Sài Gòn. Ngày 25–3–1975, Bộ Chính trị 

có nghị quyết: “Nắm thời cơ, tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật 

và vật chất, giải quyết xong Sài Gòn, tranh thủ tiêu diệt quân đoàn 1 và bộ phận 

còn lại của quân đoàn 2 địch, không cho chúng co cụm về Sài Gòn, tăng cường 

sự lãnh đạo tại chỗ của Bộ Chính trị đối với chiến dịch giải phóng Sài Gòn”. 

Căn cứ vào phương châm và tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Bộ Chính trị và 

Quân ủy Trung ương đề ra là: “ Thần tốc – táo bạo – bất ngờ – chắc thắng”, thực 

hiện quyết tâm chiến lược cơ sở của Bộ Chính trị, giành thắng lợi trên chiến 

trường miền Nam trong 2 năm 1975–1976. 

Để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, xứng với 

tầm cỡ chiến dịch, Bộ chỉ huy chiến dịch đã gửi điện xin đặt tên và được Bộ 

Chính trị đồng ý đổi tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn ban đầu thành chiến dịch 

Hồ Chí Minh. Khi chiến dịch Hồ Chí Minh bước vào thời điểm tổng công kích 

vào Sài Gòn, lực lượng chủ lực của Quân khu 7 trực tiếp tham mưu chiến dịch 

cắt đường số 4, chủ lực khu 9 trực tiếp tấn công vào khu vực Cần Thơ cùng bộ 

đội địa phương các tỉnh, huyện đã tấn công và nổi dậy đều khắp. Đặc biệt, sau 

khi Sài Gòn thất thủ, địch rất hoang mang, mất ý chí đề kháng. Lợi dụng thời cơ 

trên, Quân khu 8, Quân khu 9 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương đã đồng 

loạt tiến công, cùng với quần chúng nổi dậy chiếm các thành phố, thị xã, các căn 

cứ quân sự lớn, các quận lỵ chi khu và toàn bộ đồn bót còn lại của địch bị tiêu 

diệt, buộc các đơn vị của Quân đoàn 4 ngụy phải nộp vũ khí đầu hàng, đánh đổ 

hoàn toàn chính quyền ngụy từ cấp tỉnh đến xã, giải phóng đồng bằng Nam bộ, 

giải phóng các hải đảo một cách thần tốc chỉ trong 2 ngày 30–4 và 1–5. 

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn xuất sắc 

nhiệm vụ lịch sử của Bộ Chính trị giao, giải phóng Sài Gòn – Gia Định, giải 

phóng miền Nam trước mùa mưa, kết thúc thắng lợi 30 năm đấu tranh cách 

mạng và khởi nghĩa vũ trang của nhân dân ta một cách trọn vẹn với thời gian 

nhanh nhất. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước, mở ra 

một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước 

đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng 
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sản Việt Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước là một chiến dịch vĩ đại nhất với ý nghĩa chiến lược cao nhất, trọn vẹn 

nhất, lập nên chiến công toàn vẹn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của 

một dân tộc anh hùng. 

Di tích Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh là di tích duy nhất 

và tiêu biểu, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, trực tiếp sáng tạo của 

Trung ương Cục, Quân ủy Miền và Bộ Tư lệnh chiến dịch. 

Gần 40 năm trôi qua, chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử hào hùng, 

vẻ vang của dân tộc. Hơn bao giờ hết, công tác bảo tồn, gìn giữ những dấu tích 

của di tích để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau có ý nghĩa vô cùng 

to lớn. Trong thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành văn hóa, Sở chỉ 

huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh đã được đầu tư xây dựng một số hạng 

mục. Từ cổng khu di tích bước vào, chúng ta sẽ bắt gặp một căn nhà lưu niệm 

được xây dựng mới hoàn toàn để trưng bày những mô hình tác chiến, những 

hiện vật, hình ảnh gắn liền với tên tuổi các đồng chí cách mạng gắn bó với chiến 

dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong khuôn viên di tích, cũng đã xây dựng bia ghi 

lại diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, tái hiện lại nơi các đồng chí lãnh đạo làm 

việc, họp bàn kế hoạch và cả nơi sinh hoạt thường ngày của họ, với bếp Hoàng 

Cầm không khói mà chúng ta bắt gặp ở nhiều di tích căn cứ kháng chiến khác. 

Nơi đây, hàng ngày dòng suối Căm Xe nước vẫn chảy, trong xanh, mát mẻ giữa 

rừng bạt ngàn. 

Có thể nói, Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh là một di tích 

tiêu biểu phản ánh về lực lượng vũ trang nhân dân mà Bộ chỉ huy chiến dịch là 

lãnh đạo tác chiến trực tiếp trong diễn biến chiến dịch lịch sử mang tên Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. Ý nghĩa vĩ đại của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh đã nâng tầm 

giá trị lịch sử văn hóa của di tích lên một vị trí đặc biệt quan trọng. Di tích đã 

được công nhận là di tích cấp quốc gia. Hơn bao giờ hết, công tác giữ gìn, tôn 

tạo, phát huy cần được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là trong công tác giáo dục 

truyền thống để những giá trị của di tích sẽ mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc 

Việt Nam. 

 

Hồng Ngọc 
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GIỚI THIỆU SÁCH 

 

Quyển 1: 

40 NĂM ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 

BẢN HÙNG CA TOÀN THẮNG 

 

Nhà xb: Văn hóa – Thông tin 

Nơi xb: Hà nội 

Năm: 2015 

Khổ sách: 19 x 27cm  

Số trang: 416 

Giá: 350.000đ 

           Mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc Việt 

Nam ta đã ghi thêm một chiến công vĩ đại: trong một 

trận quyết chiến, chiến lược thần tốc 55 ngày đêm, 

tiêu diệt hoàn toàn quân đội ngụy trên một triệu tên được Mỹ tổ chức, trang bị 

và chỉ huy, xóa bỏ toàn bộ hệ thống chính quyền tay sai bán nước, quét sạch cơ 

đồ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành độc 

lập hoàn toàn cho Tổ quốc. 

Cùng với, Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, cuộc 

tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí 

Minh đã đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại, hiển hách nhất trong suốt bốn 

nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, như một chiến công 

chói lọi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, một sự thần kỳ của thế 

kỷ XX.  

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất 

bản cuốn sách: “40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 – Bản hùng ca toàn 

thắng”. Cuốn sách gồm 5 phần chính: 

Phần I: Chủ trương và diễn biến 

Phần II: Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bản hùng ca toàn thắng 

Phần III: Ý nghĩa và những bài học của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay 

Phần IV: Thế giới ca ngợi đại thắng mùa Xuân 1975 

Phần V: Mỹ, Ngụy thừa nhận thất bại 
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Quyển 2: 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 

CHIẾN THẮNG CỦA SỨC MẠNH VIỆT NAM 

 

Nhà xb: Quân đội Nhân dân       

         Nơi xb: Hà nội 

         Năm: 2005 

         Khổ: 19 x 27 cm 

         Số trang: 551 

         Trong 40 năm qua kể từ ngày cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta kết 

thúc thắng lợi, đã có nhiều công trình nghiên cứu, 

nhiều hội nghị khoa học bàn thảo về tầm vóc lớn 

lao, ý nghĩa sâu sắc của đại thắng mùa Xuân 1975 – 

Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Cuốn sách “Đại thắng mùa xuân 1975 – chiến thắng của sức mạnh Việt 

Nam” được biên soạn bởi nhà xuất bản Quân đội Nhân dân cũng nhằm mục đích 

đó. Sách được biên soạn trên cơ sở các văn kiện, tài liệu tổng kết, lịch sử đã 

được xuất bản; được kết cấu thành bốn phần: 

Phần I: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo tổng tiến công và nổi dậy mùa 

xuân 1975 

Phần II: Diễn biến tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 

Phần III: Đánh giá của Đảng cộng sản Việt Nam và một số bài viết của các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội về Đại thắng mùa xuân 1975 

Phần IV: Thế giới ca ngợi Đại thắng mùa xuân 1975 của Việt Nam và Mỹ–

ngụy thú nhận thất bại 

Qua cuốn sách này, bạn đọc có thêm tư liệu để tìm hiểu một cách có hệ 

thống, toàn diện hơn về tầm vóc lớn lao của Đại thắng mùa xuân 1975 và với 

lòng tự hào dân tộc, quyết tâm biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam 

trong chiến tranh chống ngoại xâm thành sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 
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Quyển 3: 

          NHỮNG CHIẾN DỊCH CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH THẮNG 

LỢI TRONG ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 

Nhà xb: Quân đội Nhân dân 

Nơi xb: Hà nội 

Năm: 2005 

Khổ: 14,5 x 20,5 cm  

Số trang: 176 

Giá: 20.000đ 

Mùa Xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo và chỉ 

đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban chấp hành 

trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, quân và 

dân ta đã mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy bằng 

một loạt các chiến dịch trên khắp miền Nam. Trong 

đó nổi bật nhất là các chiến dịch lớn có ý nghĩa 

chiến lược, giành thắng lợi dồn dập, tạo ra bước ngoặt lịch sử để giải phóng 

miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Cuốn sách “Những chiến dịch có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong đại 

thắng mùa xuân 1975” được biên soạn nhằm ôn lại những chiến công oanh liệt, 

tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, đức hy sinh cao cả vì sự nghiệp giải 

phóng miền Nam. Và đây cũng là những tư liệu và công trình tổng kết chiến 

dịch đã được công bố và xuất bản của Viện Lịch sử quân sự, các quân khu, quân 

đoàn, quân binh chủng và đơn vị đã trực tiếp tham gia các chiến dịch trong Đại 

thắng mùa xuân 1975. 

Quyển 4: 

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 

THEO NHỮNG CÁNH QUÂN THẦN TỐC 

 

Nhà xb: Công an Nhân dân 

Nơi xb: Hà nội 

Năm: 2005 

Khổ: 14,5 x 20,5 cm  

Số trang: 616 

Giá: 74.500đ 

Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những 

sự kiện lớn nhất không chỉ trong lịch sử ngàn năm 

của dân tộc ta, mà còn của lịch sử nhân loại. Xác 
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định tầm vóc to lớn, ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử này, tìm ra nguyên nhân 

dẫn đến thắng lợi của quân và dân ta. Với tầm nhìn của những người trong cuộc, 

sỹ quan quân đội, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học quân sự. Cuốn sách 

“Đại  thắng mùa xuân 1975 theo những cánh quân thần tốc” đã trình bày 

sáng tỏ, với những sự kiện lịch sử cụ thể, chuẩn xác, sự hình thành, phát triển và 

những chiến công to lớn của những binh đoàn, những cánh quân thần tốc trong 

chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Cùng với những cố gắng nhìn cuộc chiến tranh một cách tổng thể, toàn 

diện, phát huy thế mạnh của mình, các tác giả của công trình đã tập trung phân 

tích, làm rõ những vấn đề chiến lược, về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, về nghệ 

thuật quân sự và nghệ thuật lãnh đạo trong chiến dịch của chiến tranh nhân dân 

Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta là một kỳ tích, còn nhiều 

giá trị và ý nghĩa tiềm ẩn trong sự kiện lịch sử đó. Cần sự nối tiếp nhau của 

nhiều thế hệ để tìm hiểu giá trị và ý nghĩa của sự kiện này.  

 

Quyển 5: 

CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH GIỮA LÒNG PARIS 

 

  Tác giả: Võ Văn Sung 

  Nhà xb: Quân đội Nhân dân 

Nơi xb: Hà Nội 

Năm: 2012 

Khổ: 14,5 x 20,5 cm  

Số trang: 168 

 Trong những năm từ 1968 đến 1975 đã có 

một mặt trận mở ra song song với mặt trận quân sự 

là mặt trận ngoại giao, mà Paris – thủ đô nước Pháp 

là địa bàn trọng điểm. Tại Paris đã diễn ra cuộc đưa 

ra cuộc đàm phán Việt –Mỹ đưa đến ký kết Hiệp định Paris chấm dứt chiến 

tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, buộc Mỹ phải rút hết quân không điều kiện 

ra khỏi nước ta. Trong gần 5 năm, bằng sự sáng tạo của Bác Hồ và Đảng ta, lần 

đầu tiên đã đưa ngoại giao thành một mặt trận; thực sự hình thành cuộc đấu 

tranh trên ba mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chưa từng có chẳng những 

trong lịch sử Việt Nam, mà còn trong lịch sử thế giới. Nhờ mặt trận ngoại giao 

đó mà Paris đặc biệt được nhân dân ta biết đến. 

Cuốn sách “Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris” được biên soạn 

ngoài mục đích phản ánh cuộc đấu tranh ngoại giao thời đó còn kể những câu 

chuyện sinh động, chứa chan tình cảm mặn nồng về những người Việt Nam 

sống xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc, về những người bạn 
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Quốc tế chung thủy và tiến bộ, hết lòng ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của nhân dân ta. Do đó, cuốn sách không chỉ đơn thuần chỉ là hồi ức của 

một nhà ngoại giao lão thành, mà còn lưu lại như một tài liệu tham khảo có giá 

trị, với nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu về công tác tuyên truyền đối ngoại 

vận động chính giới và Việt kiều trong một giai đoạn lịch sử trọng đại của dân 

tộc. 

Quyển 6: 

 

LỊCH SỬ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

(1945 – 1975) 

 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2014 

Khổ: 16 x 24 cm 

Số trang: 712 

Nằm ở vị trí trung tâm của miền Đông Nam Bộ, 

Bình Dương là địa bàn chiến lược quan trọng cả về 

chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội. Trong kháng 

chiến đây là địa bàn án ngữ cửa ngõ phía đông bắc 

Sài Gòn và là cầu nối của nhiều tỉnh, lại là vùng 

tiếp nối với Tây Nguyên.  

 Trong 30 năm kháng chiến (1945 – 1975), người dân Thủ Dầu Một – 

Bình Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã dốc lòng, dốc sức, đoàn kết chiến 

đấu góp phần đánh bại bọn thực dân, đế quốc sừng sỏ cùng bè lũ tay sai. Thế 

trận chiến tranh nhân dân được định hình và ngày càng hoàn thiện tạo nên sức 

mạnh buộc quân địch phải hứng chịu những thất bại nặng nề. Nhân dân Bình 

Dương tham gia kháng chiến với cả ba hình thức, tham gia lực lượng vũ trang, 

dân quân du kích đánh giặc; đấu tranh chính trị trực diện với kẻ thù hoặc gián 

tiếp thông qua các đoàn thể; tuyên truyền vận động binh sĩ địch nhận rõ chính 

nghĩa của kháng chiến, khuyên họ bỏ hàng ngũ về với gia đình, về với cách 

mạng…Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cán bộ, sẵn sàng đóng góp đến hạt gạo, củ 

khoai cuối cùng cho kháng chiến, đó là những biểu hiện sinh động của tình 

“quân dân cá nước”. Tôi luyện trong khốc liệt của chiến tranh, biết bao người đã 

ngã xuống vì độc lập tự do nhưng cũng từ đó mà sự đoàn kết, chất anh hùng của 

những người con đất thủ được phát huy đến cao độ, lập nên những chiến công 

lừng lẫy, góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. 

Với mong muốn cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về cuộc chiến 

tranh nhân dân trên vùng đất Thủ anh hùng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình 

Dương cho xuất bản cuốn sách “Lịch sử chiến tranh nhân dân tỉnh Bình 

Dương (1945 – 1975) do Thạc sĩ Nguyễn Minh Giao chủ biên. Đây là công 

trình được nghiên cứu công phu phản ánh chân thực quá trình 30 năm nhân dân 

Bình Dương tham gia kháng chiến chống xâm lược dưới sự lãnh đạo của Đảng.  
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Thư viện Bình Dương trân trọng giới thiệu những cuốn sách về Đại 

thắng mùa Xuân năm 1975 đến quý bạn đọc! 
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BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ 

 

 

STT 

 

TÊN TÁC GIẢ 

 

SỐ THỨ TỰ 

TÀI LIỆU 

1 Hồng Ngọc 20 

2 Huyền Trang 19 

3 Kim Hùng  11 

4 Lê Ngân 13 

5 M.Tân  5 

6 Mai Hồng 18 

7 Ngọc Chi 14 

8 Nguyễn Huy Hiệu  9 

9 Nguyễn Mạnh Hà 17 

10 Nguyễn Ngọc  4 

11 Nguyễn Thị Ninh 12 

12 Nguyễn Thị Thuận  3 

13 Nguyễn Trọng Thành 1 

14 Trần Văn Hòa  8 

15 Văn Bình  2 
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BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU 

 

STT TÊN TÀI LIỆU 

STT 

TÀI 

LIỆU 

1 30/4 - Dấu son đã được khắc ghi 14 

2 Bí ẩn cánh quân “thứ 6” trong chiến dịch Hồ Chí Minh 6 

3 Bí mật trận đánh quyết liệt cuối cùng trong chiến dịch Hồ Chí 

Minh 
5 

4 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - Nét độc 

đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam 
9 

5 Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - bản hùng ca bất diệt 2 

6 Chiến dịch Hồ Chí Minh: Trận quyết chiến chiến lược 1 

7 Chiến dịch Hồ Chí Minh: Đỉnh cao trí tuệ và tinh hoa nghệ 

thuật quân sự Việt Nam 
4 

8 Chiến thắng 30/4 và bài học cho hôm nay 18 

9 Chiến thắng 30/4/1975 khẳng định sức mạnh to lớn của sự kết 

hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 
12 

10 Chiến thắng 30-4 cái nhìn từ báo chí thế giới 11 

11 Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam 17 

12 Đại thắng mùa Xuân 1975, giá trị lịch sử vô cùng quý báu của 

quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
19 

13 Đại thắng mùa Xuân năm 1975 kết thúc 30 năm chiến tranh 

giải phóng dân tộc 
8 

14 “Kỳ tích” trong chiến dịch Hồ Chí Minh 10 

15 Nhìn lại chiến thắng lịch sử vẻ vang 30/4/1975 15 

16 Những sự kiện lịch sử chính trong chiến dịch Hồ Chí Minh 3 

17 Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh: Nơi giáo dục 

truyền thống cách mạng cho các thế hệ 
20 

18 Sống mãi ký ức ngày 30/4 13 

19 Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam 
7 

20 Vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng Tư lịch sử của Thượng 

tướng Nguyễn Huy Hiệu 
16 

 

 



 

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 

“NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ LỊCH SỬ” 

 

 

Chịu trách nhiệm biên soạn: 

Nguyễn Văn Huệ  – Giám đốc 

 

Biên tập: 

Trần Thị Riết – P. Giám đốc 

Giản Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


