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 TIẾP CẬN TỪ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ TIẾP CẬN TỪ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ TIẾP CẬN TỪ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ TIẾP CẬN TỪ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ    

    
 ðiện Biên Phủ - võ công hiển hách của dân tộc Việt Nam trong thời ñại Hồ 
Chí Minh, nối dài chuỗi chiến công vĩ ñại của tổ tiên ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc và giải phóng dân tộc. Chiến thắng ðiện Biên Phủ mở ra và thúc ñẩy sự 
nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức khỏi chủ nghĩa thực dân, góp phần 
quan trọng thúc ñẩy sự tiến bộ xã hội và kiến tạo hòa bình thế giới. Có nhiều 
nguyên nhân ñưa ñến chiến công vĩ ñại ðiện Biên Phủ, trong ñó một nhân tố 
mang ý nghĩa quyết ñịnh là cách ñánh - nghệ thuật quân sự. Xin phác họa ñôi 
nét. 
 I. Nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân - kháng chiến toàn 
dân. 
 Trước ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñã ñề ra những vấn ñề thiết yếu, cơ bản nhất ñể lãnh ñạo, chỉ ñạo kháng 
chiến. ðường lối kháng chiến hàm chứa trong các văn kiện Chỉ thị Kháng chiến 
kiến quốc (25/11/1945), công việc khẩn cấp bây giờ (5/11/1946), Chỉ thị Toàn 
dân kháng chiến (12/12/1946) và Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/12/1946)… Những quan ñiểm cơ bản, cốt lõi của ñường lối 
kháng chiến là kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là 
chính; ñồng thời ra sức xây dựng quan hệ ñoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, 
giúp ñỡ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Trong các văn kiện kể trên, ðảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã chỉ ra: Kháng chiến là con ñường duy nhất ñể bảo vệ 
ñộc lập, tự do, bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám. 
 Triển khai ñường lối kháng chiến, ðảng và Chính phủ ñã ñẩy mạnh công 
cuộc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, 
truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, ra sức tham gia kháng chiến, cứu 
nước với tinh thần “Bất kỳ ñàn ông, ñàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không 
chia tôn giáo, ñảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải ñứng lên ñánh 
thực dân Pháp ñể cứu Tổ quốc”. Những quan ñiểm về chiến tranh nhân dân - 
kháng chiến toàn dân là cội nguồn của những sáng tạo về nghệ thuật quân sự 
(trên các lĩnh vực chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật) - nhân tố có ý 
nghĩa quyết ñịnh thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp và trong trận 
quyết chiến chiến lược ðiện Biên Phủ. 
 II. Từ kế sách khoét sâu tử huyệt của ñịch ñến lựa chọn ñịa bàn tác 
chiến thiên hiểm. 

 

Chiến trường Điện Biên Phủ 60 năm nhìn lại 
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 Trên cơ sở ñộng viên, tổ chức toàn dân, toàn thể cộng ñồng các dân tộc 
Việt Nam vào cuộc kháng chiến, Việt Nam ñã từng bước xây dựng ñược một thế 
trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, vững mạnh trên mọi miền ñất nước. ðây là 
một trong những nội dung mấu chốt trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, thể 
hiện ngay từ trong Chỉ thị thành lập ðội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 
(22/12/1944): “Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàn dân, nên 
phải ñộng viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Với tầm nhìn xa và tinh thần chủ 
ñộng, sẵn sàng ñối phó với chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân hiếu chiến 
Pháp, ngày 11/9/1946, trả lời phỏng vấn của các phóng viên Pháp và phương 
Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã hình dung về cách ñánh của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam. Nhà báo Mỹ Sơn-brăn hỏi: Làm thế nào Việt Nam có thể duy trì ñược 
cuộc chiến tranh chống lại người Pháp khi mà Việt Nam không có ñủ vũ khí, nhất 
là vũ khí tối tân, cuộc chiến tranh như vậy phải chăng là vô vọng? Sơn-brăn ñã 
ghi lại nội dung trả lời của Người: - Không, nó không phải là không có hy vọng... 
nhân dân Việt Nam sẽ thắng trong cuộc chiến tranh ñó. Bởi vì Việt Nam có một 
thứ vũ khí cũng mạnh như loại pháo hiện ñại nhất, ñó là tinh thần dân tộc... Việt 
Nam còn có những vũ khí khác cũng hiệu nghiệm như cơ giới, có ñầm lầy còn lợi 
hại hơn pháo chống tăng, có rừng rậm khiến máy bay không thể nhìn thấu 
ñược... Việt Nam có núi, có hang, nơi mà một người có thể chiến ñấu chống lại 
trăm người... Việt Nam có hàng triệu túp lều tranh như những con ngựa thành 
Tơ-roa phục sẵn ở phía sau ñội quân xâm lược. ðây sẽ là một cuộc chiến tranh 
giữa một con hổ và một con voi... Ban ngày hổ sẽ lẻn vào rừng và chỉ ban ñêm 
hổ mới mò ra. Nó lao vào và xé xác từng mảng lớn trên lưng voi, rồi nó lại lẻn 
vào rừng. Và cứ như thế, dần dần voi sẽ bị chết vì mất máu và kiệt sức. Cuộc 
chiến tranh ðông Dương sẽ như thế ñó. 
 Thấu triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quân và dân ta ñã sớm xây 
dựng thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, với tinh thần “mỗi người dân là 
một chiến sĩ, mỗi chi bộ là một bộ tham mưu”. Lực lượng vũ trang nhân dân ba 
thứ quân làm nòng cốt của cuộc kháng chiến ngày một lớn mạnh cả về lực 
lượng, tổ chức và trang bị; kinh nghiệm chỉ huy và chiến ñấu ngày một phong 
phú. Tướng Pháp H. Navarre ñánh giá, ñó là “kiểu tổ chức lực lượng vũ trang và 
một bộ máy hoàn toàn thích hợp..., là một hình chóp nón sống bám rễ sâu trong 
nhân dân. Tầng tháp bên dưới là du kích. Tầng trên là bộ ñội ñịa phương... ðỉnh 
tháp là bộ ñội chính quy”. 
 Phát huy tinh thần chủ ñộng của từng ñịa bàn, ñề phòng tình huống chiến 
trường bị chia cắt cũng ñể phù hợp với trình ñộ chỉ ñạo, chỉ huy, ñến cuối năm 
1945 cả nước ñược chia làm các chiến khu, số lượng và phạm vi chiến khu ñược 
thay ñổi theo thực tế tình hình chiến trường. Phát huy truyền thống phối hợp 
chiến ñấu chống kẻ thù chung trong lịch sử, quân và dân ta ñã từng bước xây 
dựng nên khối ñoàn kết chiến ñấu giữa nhân dân ba nước ðông Dương. 
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 Nhờ xây dựng nên thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, vững chắc, ta 
ñã khiến quân Pháp ñ ông mà hóa ít; muốn tập trung lực lượng mở chiến       
dịch/ ñòn ñánh lớn, lại phải phân tán ñóng giữ, ñối phó; muốn chủ ñộng cơ ñộng 
tiến công hoặc ứng cứu ñồng bọn, lại bị lực lượng kháng chiến tại chỗ, bị chiến 
tranh du kích kìm chân. Trong chiến cuộc ðông Xuân 1953 - 1954, chiến tranh du 
kích ñã tiêu diệt ñược khoảng hai phần ba (8 vạn) trong tổng số ñịch bị tiêu diệt 
trên toàn ðông Dương, “góp phần quyết ñịnh vào việc ñánh bại kế hoạch 
Navarre”. 
 Vào Thu - ðông năm 1953, Navarre tập trung ñược một lực lượng cơ ñộng 
gồm 84 tiểu ñoàn trên toàn ðông Dương, ở ñồng bằng Bắc Bộ quân Pháp ñã tập 
trung ñược 44 tiểu ñoàn, tức là trên 50% lực lượng cơ ñộng toàn ðông Dương, 
chuẩn bị cho những cuộc tiến công có ý nghĩa quyết ñịnh giải quyết cuộc chiến 
tranh. Quyết sách chiến lược của ta là phá cho bằng ñược việc tập trung khối 
quân chủ lực cơ ñộng ñó. Cuối tháng 9/1953, tại Tỉn Keo, chủ trì cuộc họp Bộ 
Chính trị bàn về kế hoạch tác chiến, dùng hình ảnh làm thị phạm, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nói: “Bàn tay nắm lại thì thành quả ñấm mạnh. Nếu duỗi ra thì dễ bị bẻ 
gãy từng ngón. Ta phải có cách buộc khối quân cơ ñộng của ñịch phải chia ra 
làm năm, bảy mảng mà tiêu diệt, làm cho chúng thất bại hoàn toàn”. Quân ta ñã 
tổ chức tiến công trên nhiều hướng chiến lược trọng yếu: ðồng bằng Bắc Bộ; 
ñưa quân lên giải phóng Lai Châu, buộc ñịch phải ñưa quân lên ðiện Biên Phủ 
giữ Tây Bắc; cùng bộ ñội Pathét Lào tiến ñánh Thà Khẹt và Hạ Lào... buộc ñịch 
phải phân tán chủ lực lên Xênô; tiến công Bắc Tây Nguyên, phá âm mưu ñịch 
ñánh chiếm vùng tự do Liên khu 5 của ñịch, khiến chúng phải chia lực lượng ra 
chiếm giữ và chống ñỡ ở Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa và Plâycu. Quân tình nguyện 
Việt Nam cùng Quân ñội Pathét Lào tiến công lớn vào Thượng Lào, buộc ñịch 
phải phân tán lực lượng lên Luông Pha Băng. Quân giải phóng Khơme ñánh vào 
ðông Khơme và Tây Bắc Khơme. 
 Hiệu quả của thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, ñan cài, cộng với 
cách ñánh hiểm của quân và dân ta khiến Bộ chỉ huy Pháp cực kỳ lúng túng, bất 
lực, không tìm ra lối thoát. Với kế sách trên, ta ñã khiến cho gần nửa triệu quân 
Pháp và ngụy cùng 500 máy bay các loại, gần 1.000 xe tăng và xe bọc thép và 
hàng trăm tàu chiến ñịch phải phân tán, dàn mỏng khắp chiến trường ðông 
Dương, không thể ứng cứu cho ñồng bọn ở ðiện Biên Phủ. Navarre thú nhận 
“trên 9/10 lực lượng của chúng ta (tức quân Pháp - TVH) bị giam chân vào nhiệm 
vụ chiếm ñóng, hoặc có cơ ñộng thì cũng rất hạn chế, “chúng ta ñã bị dồn tới 
chân tường”. 
 Từ trạng thái trên, ñánh giá về hiệu quả của thế trận chiến tranh nhân dân 
và cách ñánh hiểm của quân và dân ta, ðại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng: 
“Thực trạng chiến trường trên ñây là sự thể hiện sinh ñộng sự chỉ ñạo chiến lược 
vừa cách mạng vừa khoa học của ðảng ta... là cái tinh túy nhất và cũng là nét 
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ñặc sắc nhất của sự chỉ ñạo chiến lược ñó là luôn luôn chủ ñộng, luôn luôn tiến 
công... Nắm vững quyền chủ ñộng là biểu hiện tập trung của quyền làm chủ 
trong chiến tranh, là biểu hiện cao nhất của tư tưởng chiến lược tiến công”. 
Trong chiến tranh, quân xâm lược luôn lo sợ và giải quyết mâu thuẫn giữa tập 
trung và phân tán lực lượng. Sự chỉ ñạo và hoạt ñộng của quân và dân ta trên 
các mặt trận khắp cả nước ñã khoét sâu vào tử huyệt của ñịch, mâu thuẫn giữa 
tập trung và phân tán lực lượng, phá vỡ khối quân cơ ñộng của chúng ñang 
ñược tập hợp, buộc chúng phải phân tán ñối phó trên khắp chiến trường ðông 
Dương. 
 Phá ñược việc tập trung khối quân cơ ñộng chiến lược của ñịch, buộc 
chúng phải chia ra ñối phó trên khắp các chiến trường ðông Dương, nhưng chọn 
ñịa bàn tác chiến chủ yếu ở ñâu lại là việc cần cân nhắc một cách khoa học, cẩn 
trọng. Rõ ràng, ñến ñầu năm 1954, tương quan lực lượng, khả năng và trình ñộ 
tác chiến của ta chưa cho phép quân ta ñánh lớn ở chiến trường ñồng bằng và 
ñô thị. Tuy nhiên, yêu cầu của kháng chiến là có ñánh tiêu diệt lớn, giải phóng 
ñược những vùng ñất ñai rộng lớn mới tạo ra chuyển biến cơ bản cục diện chiến 
tranh. ðiều này ñồng nghĩa với việc quân ta phải ñánh bại các biện pháp, các thủ 
ñoạn chiến lược, chiến dịch, kể cả chiến thuật của ñịch. Mà muốn ñánh tiêu diệt 
ñược lực lượng lớn của ñịch, trong khi chúng lại ñông quân và có vũ khí trang bị 
hiện ñại hơn, hơn cả về quân chủng - binh chủng (máy bay, xe tăng/ thiết giáp và 
ca nô/ tàu thủy...), thì ta phải chọn hướng (ñịa bàn) ñịch yếu và cũng là vùng 
thiên hiểm; ñó cũng là ñịa bàn mà quân ñội ta phát huy ñược sở trường tác 
chiến. ðó là miền rừng núi, trong trường hợp này, Tây Bắc xác ñáng hơn cả. 
 Tây Bắc nói chung, ðiện Biên Phủ nói riêng, ñược coi là “cái bàn xoay”, 
hướng về các phía, một ñịa bàn chiến lược trọng yếu với cả hai bên. ðiện Biên 
Phủ là một thung lũng sát biên giới nước bạn Lào; cách biên giới Trung Quốc, 
Miến ðiện (Myanma), Thái Lan từ 150 - 300 km; cách Hà Nội, Việt Bắc, Khu 4 từ 
300 - 500 km ñường bộ. Thung lũng - cánh ñồng Mường Thanh tiện cho cơ giới 
cơ ñộng và xung quanh có núi non bảo vệ, máy bay có thể lên xuống dễ dàng 
quản lý vùng trời và tiếp viện/ tiếp tế ñường không. ðây cũng là lợi thế về hậu 
cần, thóc lúa một vụ ở ñây có thể ñủ nuôi vài ba vạn quân trong nhiều tháng. 
 Tướng lĩnh Pháp, và cả Mỹ, tin chắc rằng Việt Minh không thể chiến thắng 
ở ðiện Biên Phủ, nếu Quân ñội nhân dân Việt Nam tổ chức tiến công theo nghệ 
thuật quân sự thông thường. Họ nghĩ ta chưa có cách gì ñánh bại ñược hình 
thức phòng ngự kiên cố và liên hoàn - hiệp ñồng/ hỗ trợ cho nhau lợi hại như 
ðiện Biên Phủ. Bài học Hòa Bình, Nà Sản, Cánh ñồng Chum nóng hổi còn ñó, 
mà ðiện Biên Phủ là “Nà Sản lũy thừa 10”. Quân ñội Việt Nam cũng không thể 
tập trung quá 2 ñại ñoàn với trang bị nặng ñể tới vùng rừng núi xa xôi, ñường sá 
ít, hẹp, qua dốc cao, vực sâu và quá xấu. Việc tiếp tế, chắc chắn là bế tắc. Thêm 
nữa, nếu bộ phận lớn chủ lực Việt Minh bị giam chân ở ðiện Biên Phủ thì làm 
sao họ giữ ñược quyền chủ ñộng chiến lược (?). 
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 Quân ñịch chỉ nhìn thấy những ñiểm mạnh của tập ñoàn cứ ñiểm mà 
không thấy ñiểm yếu của nó; họ cũng chỉ thấy những yếu tố ñược cho là ñiểm 
yếu của ñối phương, mà không thấy chỗ mạnh của họ. ðiện Biên Phủ nằm cô lập 
giữa núi rừng trùng ñiệp và mênh mông của miền Tây Bắc và Thượng Lào, rất xa 
căn cứ và hậu phương của chúng, nhất là những căn cứ không quân lớn; việc 
tăng viện và tiếp tế ñều hoàn toàn dựa vào ñường không. Do ñó, khi ñường hàng 
không bị thu hẹp, hạn chế hay bị cắt ñứt thì tập ñoàn cứ ñiểm rất mạnh này sẽ 
bộc lộ nhược ñiểm của mình, giảm và mất dần sức chiến ñấu và sẽ lâm vào thế 
bị ñộng phòng ngự, với nhiều khó khăn; trường hợp lâm nguy, muốn thoái lui, rút 
quân cũng rất khó, khó vẹn toàn. 
 Về phía kháng chiến, quân ñội ta có tinh thần chiến ñấu cao, quyết tâm 
tiêu diệt ñịch; trang bị kỹ thuật ñược bổ sung, ñổi mới. Do nắm quyền chủ ñộng, 
ta có thể tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực cho tác chiến. Quân ta lại ñã tích lũy 
thêm kinh nghiệm chiến ñấu và chỉ huy chiến ñấu về ñánh công kiên, bước ñầu 
ñược huấn luyện ñể ñánh tập ñoàn cứ ñiểm... Việc hậu cần, cung cấp, tiếp tế 
lương thực, ñạn dược cho một lực lượng lớn xa hậu phương trong thời gian dài 
là khó khăn lớn, nhưng ta có sức mạnh của hậu phương rộng lớn, có toàn dân, 
có ðảng và Chính phủ tập trung toàn lực “Tất cả cho tiền tuyến”, cho Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ ñánh thắng quân thù. 
 Cùng với những yếu tố trên, nghi binh chiến lược của ta cũng ñưa ñịch vào 
bẫy. ðại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Khác hẳn với những năm trước như trong 
Chiến dịch Biên giới hay Chiến dịch Tây Bắc, mãi ñến khi quân ta nổ súng, ñịch 
mới phát hiện ñược hướng tiến công chính của ta”. ðến mức, khi nhận thấy ý 
ñịnh tiến công lớn của ta, Bộ Tổng chỉ huy quân ñội viễn chinh Pháp còn ñặt ra 
hai lựa chọn - hoặc rút quân khỏi ðiện Biên Phủ và tiếp nhận cuộc chiến ñấu với 
chủ lực ta tại ñó? Cùng với kế hoạch phân tán khối quân cơ ñộng của ñịch, ta ñã 
lựa chọn chính xác ñịa bàn của trận quyết chiến chiến lược ðiện Biên Phủ/ Tây 
Bắc, vùng núi rừng thiên hiểm mà quân Pháp phải cố sức chiếm giữ vì những 
mục tiêu chính trị quân sự - chiến lược. 
 III. Thay ñổi phương châm tác chiến chiến dịch - Một quyết ñịnh ñưa 
ñến thắng lợi quyết ñịnh. 
 Chiến dịch có thắng lợi mới ñưa ñến việc thực hiện ñược mục tiêu chiến 
lược. Mà ñể chiến dịch hoàn thành nhiệm vụ của mình, một trong những vấn ñề 
cốt lõi là cách ñánh chiến dịch - phương châm tác chiến... 
 Nhờ chuyển sang ñánh theo phương châm “ñánh chắc, tiến chắc”, quân ta 
ñã hạn chế tối ña chỗ mạnh của ñịch và khắc phục hiệu quả ñiểm yếu, phát huy 
mạnh mẽ sở trường của ta giành thắng lợi. Với chiến thắng ðiện Biên Phủ, lần 
ñầu tiên một nước thuộc ñịa ở châu Á, tiêu diệt và bắt sống hàng vạn quân xâm 
lược của ñế quốc phương Tây, mở ra sự sụp ñổ dây chuyền của chủ nghĩa thực 
dân cũ. Ở ñây, hẳn rằng quyết ñịnh chuyển phương châm tác chiến có ý nghĩa 
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quyết ñịnh. Và, thay ñổi là một quyết ñịnh ñược thống nhất của cố vấn bạn, ðảng 
ủy và chỉ huy mặt trận của ta, nhưng người ñề xuất và suy ngẫm mọi tình huống 
và quyết ñịnh cuối cùng là ðại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. ðánh giá 
sự kiện trên, Giáo sư Phan Huy Lê phát biểu trong cuộc Hội thảo khoa học quốc 
tế (gồm cả các nhà khoa học Pháp và Trung Quốc) cách ñây 10 năm, rằng “Xoay 
chuyển cách ñánh từ “ñánh nhanh, thắng nhanh” sang “ñánh chắc, tiến chắc” là 
công lao của ðại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp”. 
 Trên thực tế, việc chuyển sang phương châm “ñánh chắc, tiến chắc” là trở 
về với tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, với cách ñánh truyền thống Việt Nam, thể 
hiện sự thấu triệt chỉ ñạo của Trung ương ðảng và Bộ Chính trị tư tưởng chỉ ñạo 
ñược xác ñịnh trong Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa II 
(tháng 1/1953), Hội nghị Bộ Chính trị (cuối tháng 9, ñầu tháng 10/1953) ở Tỉn 
Keo, Hội nghị Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến ðông - Xuân 1953 - 
1954. Báo cáo tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 do Tổng Bí thư Trường Chinh 
trình bày nêu lên tư tưởng chỉ ñạo: “Ta không chủ quan khinh ñịch, không nóng 
vội, không mạo hiểm. ðánh ăn chắc, tiến ăn chắc... Nếu chủ quan, mạo hiểm một 
lần mà thua nặng, thì sẽ tai hại lớn. Chiến trường của ta hẹp, người của ta không 
nhiều, nên nói chung ta chỉ có thắng chứ không ñược bại, vì bại là hết vốn”. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh căn dặn ðại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông lên ñường ra trận 
“Phải ñánh cho thắng, chắc thắng mới ñánh”. 
 IV. Lựa chọn chiến thuật có ý nghĩa chiến dịch – vận dụng sáng tạo 
chiến thuật. 
 Trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ, bộ ñội ta ñã vận dụng chiến thuật một 
cách ñầy sáng tạo, hạn chế chỗ mạnh của ñịch và khoét sâu chỗ yếu của chúng. 
Chiến thuật có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng với nghệ thuật chiến dịch. Nhìn 
lại lĩnh vực này, ðại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Về nghệ thuật chiến dịch cũng 
như về chiến thuật. Với trận ðiện Biên Phủ, quân ñội ta ñã thực hiện một bước 
nhảy vọt lớn”. Vẫn theo ðại tướng, bí quyết của bước tiến nhảy vọt ñó là sự vận 
dụng những phương pháp chiến thuật mới, những phương pháp có ý nghĩa 
chiến dịch. Có thể khái quát những nội dung chính như sau: 
 Xây dựng hệ thống trận ñịa tiến công và bao vây, chia cắt từng cứ ñiểm, 
cụm cứ ñiểm, cả tập ñoàn cứ ñiểm, chia cắt và phá thế phòng ngự liên hoàn của 
ñịch. Từ ñầu, ngay trong quá trình chuẩn bị chiến dịch theo phương châm “ñánh 
nhanh, giải quyết nhanh”, quân ta ñã hình thành thế bao vây ñịch. ðại ñoàn 308 
ở phía Bắc và Tây Bắc; ðại ñoàn 312 phía ðông Bắc; các trung ñoàn thuộc ðại 
ñoàn 316 bố trí ở phía ðông và phía Nam. Từ sau khi chuyển phương châm tác 
chiến (26/1) cho ñến toàn thắng, bộ ñội ta ñã xây dựng hệ thống chiến hào - trận 
ñịa công sự vững chắc, với tổng chiều dài hàng trăm kilômét. Với cách xây dựng 
chiến hào - công sự như trên, bộ ñội ta từ chỗ thường chiến ñấu trong một ñêm 
(3 ñến 5 tiếng ñồng hồ), ñến lúc này, có thể bám trụ chiến ñấu cả ngày lẫn ñêm, 
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trên mọi loại ñịa hình, dưới các loại bom ñạn ñịch. ðặc biệt là hệ thống trận ñịa 
vững chắc của pháo binh ñặt trên các sườn ñồi núi quanh ðiện Biên Phủ, vừa có 
thể bắn thẳng tăng hiệu lực, vừa an toàn cao vì ñược ngụy trang tốt và ñược ñặt 
trong hầm. Mặc dù ñịch ra sức bắn phá, pháo binh ta luôn hoạt ñộng tốt, không 
hề bị gián ñoạn. 
 Phát huy sức mạnh chiến ñấu hiệp ñồng binh chủng, lần lượt tiêu diệt từng 
cứ ñiểm, từng bộ phận sinh lực ñịch, uy hiếp tiến tới tiêu diệt trung tâm chỉ huy, 
ñề kháng của ñịch, giành thắng lợi quyết ñịnh. 
 Phương pháp chiến thuật này giúp bộ ñội thực hiện nghiêm túc và hiệu 
quả phương châm ñánh chắc, tiến chắc, tiêu diệt từng bộ phận quân ñịch, tiến 
tới tiêu diệt toàn bộ, tạo ra bước nhảy vọt cả về nghệ thuật chiến dịch và chiến 
thuật ở ðiện Biên Phủ. Ta ñã tập trung ưu thế binh lực, hỏa lực, ñánh từng trận 
hoặc một số trận gối ñầu liên tiếp, diệt từng cứ ñiểm, từng ngoại vi, các cứ ñiểm 
ñóng ở các ñiểm cao khống chế phía Bắc, phía ðông, ñánh theo lối “bóc vỏ” từ 
ngoài vào, từng bước tiến tới phân khu trung tâm, chỉ huy sở tập ñoàn cứ ñiểm. 
ðó là chiến thuật bao vây, ñánh lấn ñược bộ ñội sáng tạo trong quá trình chiến 
dịch, lần lượt tiêu diệt từng trung tâm ñề kháng của ñịch mà quân ta hạn chế 
ñược thương vong. Với lối ñánh này, vòng vây ngày một siết chặt, ta ñã “trói ñịch 
mà diệt”. 
 Chọn cách ñánh hiểm, vừa ñánh chính diện vừa sử dụng các mũi thọc 
sâu, ñánh bên sườn, vòng phía sau; kết hợp các ñợt ñánh lớn với tác chiến 
thường xuyên bằng vây lấn, bắn tỉa, quấy rối ñịch. Sự phát triển về chiến thuật ở 
ðiện Biên Phủ, tiêu biểu là cách ñánh công kiên, ở Nà Sản 1952, bộ ñội ta ñánh 
công kiên mới ở mức trung ñoàn. Lần này, như trận Him Lam (13/3/1954), ðại 
ñoàn 312 (thiếu Trung ñoàn 165), nhưng ñược tăng cường hai ñại ñội sơn pháo 
75mm, hai ñại ñội súng cối 120mm và ñược hai ñại ñội lựu pháo 105mm trực tiếp 
chi viện. Trận tiến công cụm cứ ñiểm ðộc Lập (các ngày 14 và 15/3/1954) cũng 
do hai trung ñoàn có pháo binh hiệp ñồng, ñảm nhiệm. ðó là các trận ñánh mà 
trận ñịa xuất phát tiến công ñược xây dựng vững chắc, ñược pháo binh hiệp 
ñồng chế áp ñịch, có pháo cao xạ phối hợp cùng bộ binh. Các trận chiến ñấu 
phòng ngự trận ñịa (như các ñồi C1, A1, sân bay Mường Thanh…), lần ñầu tiên 
xuất hiện trong chiến ñấu của bộ ñội ta, ở ñó có tiến công, phòng ngự và phản 
kích, có “vây, lấn, triệt, phá”. 
 Phương pháp chiến thuật có ý nghĩa chiến dịch khác. Ta dùng nhiều cách 
ñánh ñể triệt ñường tiếp tế hậu cần của ñịch, ñi ñôi với bảo vệ các tuyến hậu cần 
tiếp tế của ta. 
 Như ñã trình bày ở trên, ðiện Biên Phủ với quân Pháp là ñịa bàn dễ bị cô 
lập, bởi quân Pháp ỷ vào tiếp tế ñường không. Với cách ñánh của quân ta, trận 
ñịa tiến công, bao vây ngày càng thắt chặt lại, hỏa lực pháo binh và bộ binh ñã 
khống chế sân bay. Cuối cùng, sân bay Mường Thanh bị quân ta chiếm hẳn. 
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Việc tiếp tế bằng cầu hàng không ngày càng bị hạn chế, ñến khi bị cắt ñứt hoàn 
toàn. Cái mà quân Pháp từng cho là chỗ mạnh ñã biến thành chỗ yếu chí mạng 
của chúng. 
 Vừa tìm mọi cách chặt ñứt các tuyến chi viện của ñịch, quân và dân ta vừa 
tìm mọi cách bảo vệ các tuyến chi viện của ta, ñảm bảo không ngừng các nguồn 
chi viện: Từ Thanh Hóa lên, Cao Bằng sang, nguồn tại chỗ Tây Bắc - Lai Châu 
ñặc biệt quan trọng... tất cả chảy về ðiện Biên Phủ, tất cả cho tiền tuyến, tất cả 
ñể chiến thắng. 
 Chiến thắng lịch sử ðiện Biên Phủ kết tinh sức mạnh của toàn thể cộng 
ñồng dân tộc Việt Nam với sự ủng hộ, giúp ñỡ to lớn, ñầy hiệu quả của nhân dân 
tiến bộ trên thế giới, ñặc biệt là Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc, 
cùng các nước bạn trên bán ñảo ðông Dương. Từ sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, hạ 
quyết tâm chiến lược chính xác của Trung ương ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về nghệ thuật quân sự, ta ñã giải quyết thành công và sáng tạo nhiều vấn ñề về 
chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Chiến thắng ðiện Biên 
Phủ thể hiện ñỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam, là một trong những ñiển 
hình xuất sắc về nghệ thuật quân sự của chiến tranh cách mạng Việt Nam. 
                                                             Thiếu tướng, PGS, TS Trịnh Vương Hồng 
                                                               (Tạp chí Lịch sử quân sự - Tháng 3/2014) 
 
 

CHUYỂN PHƯƠNG CHÂM TỪ “ĐÁNH NHANH, GIẢI QUYẾT NHANH” 
SANG “ĐÁNH CHẮC, TIẾN CHẮC” - MỘT QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ 

 

 Chiến cuộc ðông Xuân 1953 - 1954, với ñỉnh cao Chiến dịch ðiện Biên 
Phủ, là một cuộc ñấu trí, ñấu lực lớn, rất gay go, quyết liệt giữa ta và ñịch. Ngay 
từ cuối tháng 1953, khi quân Pháp triển khai thực hiện kế hoạch Navarre, trên cơ 
sở nắm vững diễn biến mới trên chiến trường nắm chắc thế và lực giữa ta và 
ñịch, Bộ Chính trị Trung ương ðảng ñã ñề ra phương châm tác chiến “tích cực, 
chủ ñộng, cơ ñộng, linh hoạt” và xác ñịnh chủ trương tác chiến tổng quát trong 
ðông - Xuân 1953 - 1954 là: Sử dụng một bộ phận bộ ñội chủ lực mở những 
cuộc tiến công vào những hướng ñịch sơ hở, ñồng thời tranh thủ cơ hội tiêu diệt 
ñịch trong vận ñộng ở những hướng ñịch có thể ñánh sâu vào vùng tự do của ta; 
trong lúc ñó, ñẩy mạnh chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau lưng 
ñịch và tích cực tiến hành mọi sự chuẩn bị cần thiết trong nhân dân và bộ ñội ñịa 
phương, dân quân du kích các vùng tự do ñể bộ ñội chủ lực rảnh tay làm nhiệm 
vụ. 
 Căn cứ vào phương châm tác chiến ñó, Bộ Tổng tham mưu xác ñịnh kế 
hoạch sử dụng bộ ñội chủ lực và phối hợp tác chiến trên các chiến trường trong 
cả nước, toàn ðông Dương; quân dân trên khắp Trung, Nam, Bắc thực hiện tiến 
công ñịch, giành thắng lợi từng phần. Theo ñó, giữa tháng 11/1953, bộ ñội chủ 
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lực ta bắt ñầu tiến quân lên Tây Bắc, một bộ phận tiến sang Trung Lào phối hợp 
chiến ñấu với lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Phát hiện thấy bộ ñội ta tiến 
quân lên hướng Tây Bắc, Navarre quyết ñịnh “ra tay trước”, mở cuộc hành quân 
Ca-xto (20/11/1953), ñánh chiếm ðiện Biên Phủ, từng bước biến nơi ñây thành 
một tập ñoàn cứ ñiểm. 
 Theo sự chỉ ñạo của Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu vừa theo dõi, 
ñôn ñốc các ñơn vị triển khai thực hiện kế hoạch ñã ñược xác ñịnh, vừa khẩn 
trương nghiên cứu xây dựng phương án ñánh ñịch ở Lai Châu. 
 Với những biến chuyển mới của tình hình chiến sự, ngày 6/12, Bộ Chính trị 
họp khẩn cấp. Tại phiên họp này, Tổng Quân ủy báo cáo quyết tâm tiến công 
ñịch ở ðiện Biên Phủ, xác ñịnh: “Thời gian tác chiến ở ðiện Biên Phủ ước ñộ bốn 
mươi lăm ngày”. Trận ñánh có thể khởi ñầu vào tháng 2/1954. ðây “sẽ là một 
trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay”, sẽ phải sử dụng 3 ñại ñoàn bộ binh, 
toàn bộ pháo binh, công binh, lực lượng phòng không. Nếu kể cả cơ quan chỉ 
huy chiến dịch, các ñơn vị trực thuộc, bộ ñội bảo vệ tuyến cung cấp, bộ ñội bổ 
sung, thì “quân số tổng quát chiến dịch sẽ là 42.000 người”. 
 Phương châm tác chiến ở ðiện Biên Phủ ñược chuẩn bị theo tinh thần 
“ñánh chắc, tiến chắc”. Sau khi nghe báo cáo quyết tâm của Tổng Quân ủy, Bộ 
Chính trị thảo luận và kết luận: Về ñịch, ðiện Biên Phủ sẽ là một tập ñoàn cứ 
ñiểm mạnh, nhưng chúng có cái yếu là bị cô lập, mọi việc tiếp tế ñều phải dựa 
vào ñường không. Về phía ta, với chất lượng ñã ñược nâng cao thêm một bước 
trong “chỉnh huấn, chỉnh quân”, với những kinh nghiệm sẵn có và sự tiến bộ về 
trang bị kỹ thuật, quân ñội ta tới ñây ñã có thể ñánh ñược tập ñoàn cứ ñiểm. Vấn 
ñề ñường sá tiếp tế cho chiến dịch ñúng là một khó khăn lớn. 
 Nhưng với quyết tâm của toàn ðảng, cả hậu phương ñang chuyển ñộng 
mạnh trong cải cách ruộng ñất sẽ tập trung toàn lực chi viện cho tiền tuyến và 
nhất ñịnh - bảo ñảm cung cấp cho chiến dịch. 
 Từ kết luận ñó, Bộ Chính trị quyết ñịnh mở Chiến dịch ðiện Biên Phủ với bí 
danh “Trần ðình” và nhất trí thông qua phương án tác chiến của Tổng Quân ủy. 
Bộ Chính trị quyết ñịnh thành lập ðảng ủy Mặt trận do ðại tướng Võ Nguyên 
Giáp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư ðảng ủy Mặt trận. 
 Trước khi ðại tướng Võ Nguyên Giáp lên ñường ñi Tây Bắc trực tiếp chỉ 
huy chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tổng Tư lệnh ra mặt trận, 
“Tướng quân tại ngoại”! Trao cho chú toàn quyền quyết ñịnh. Có vấn ñề gì khó 
khăn, bàn thống nhất trong ðảng ủy, thống nhất với cố vấn thì cứ quyết ñịnh, rồi 
báo cáo sau”. “Trận này rất quan trọng, phải ñánh cho thắng. Chắc thắng mới 
ñánh, không chắc thắng, không ñánh”. 
 Ngày 5/1/1954, ðại tướng Võ Nguyên Giáp và một bộ phận cơ quan chỉ 
huy cùng ñồng chí Vi Quốc Thanh, Trưởng ñoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, 
lên ñường ra mặt trận ðiện Biên Phủ. 
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 Trước chuyến ñi này của ðại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp khoảng 
40 ngày (tức là ngày 26/11/1953) ñã có ñoàn cán bộ tiền phương Bộ Tổng Tư 
lệnh do Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, Phó tổng Tham mưu trưởng dẫn ñầu và 
ñồng chí Mai Gia Sinh, Phó ñoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, lên ñường ñi Tây 
Bắc. Vào ngày Bộ Chính trị họp, quyết ñịnh mở Chiến dịch ðiện Biên Phủ 
(6/12/1953), ñoàn của ñồng chí Hoàng Văn Thái ñã có mặt ở mặt trận ðiện Biên 
Phủ. Ngày 9/12/1954, giữa ñồng chí Hoàng Văn Thái và ñồng chí Mai Gia Sinh 
ñã thảo luận cách ñánh. Có hai phương án ñược ñề ra: 
 Một là, dùng toàn bộ lực lượng bộ binh, dưới sự yểm trợ của pháo binh và 
cao xạ, từ nhiều hướng cùng một lúc tiến công vào tập ñoàn cứ ñiểm, hướng 
chính thọc sâu vào sở chỉ huy, giống như một lưỡi gươm ñâm thẳng vào tim, tạo 
nên sự rối loạn ở trung tâm phòng ngự ngay từ ñầu, rồi từ trong ñánh ra, từ 
ngoài ñánh vào, tiêu diệt ñịch trong thời gian tương ñối ngắn. 
 Hai là, bao vây ñịch dài ngày rồi ñánh dần từng bước một, lần lượt tiến 
công từng trung tâm ñề kháng bằng nhiều trận công kiên liên tiếp, tiến tới tiêu 
diệt hoàn toàn quân ñịch. 
 Cố vấn Mai Gia Sinh gọi cách ñánh thứ nhất là “chiến thuật moi tim” (oa 
tâm tạng chiến thuật), cách ñánh thứ hai là “chiến thuật bóc vỏ” (bóc bì chiến 
thuật)”. “Sau khi cân nhắc thuận lợi và khó khăn về cách ñánh cũng như về khả 
năng ñảm bảo hậu cần, hai ông nhất trí chọn phương án ñánh nhanh, giải quyết 
nhanh ñể chuẩn bị báo cáo với ðại tướng Tổng Tư lệnh và Trưởng ñoàn cố vấn”. 
 ðón ñoàn của ðại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tuần Giáo (ngày 12/1/1954), 
ñồng chí Hoàng Văn Thái tranh thủ báo cáo tình hình mặt trận và phương án 
ñánh nhanh, giải quyết nhanh. Thấy phương án này trái hẳn với dự kiến của 
Tổng Quân ủy trình lên Bộ Chính trị ngày 6/12/1953, ðại tướng Võ Nguyên Giáp, 
triệu tập Hội nghị ðảng ủy Mặt trận. “Trong cuộc họp, tất cả các ñảng ủy viên ñều 
nhất trí chọn phương châm “ñánh nhanh, thắng nhanh”. Mọi người cho rằng 
quân ta ñang sung sức, quyết tâm chiến ñấu rất cao, lại có trọng pháo và cao xạ 
lần ñầu xuất trận, ta có thể tạo bất ngờ và ñánh thắng. Nếu không ñánh sớm, ñể 
tập ñoàn cứ ñiểm ñược tăng cường quá mạnh, ta sẽ bỏ lỡ cơ hội ñánh tiêu diệt 
trong ðông - Xuân này. ðánh dài ngày sẽ rất khó giải quyết vấn ñề tiếp tế: Tại 
khu vực ðiện Biên Phủ, mỗi ngày tiêu thụ gần 50 tấn gạo. Nếu tính từ Sơn La trở 
lên, bình quân phải có 90 tấn gạo/ ngày cho cả bộ ñội và dân công. ðịch sẽ tăng 
cường ñánh phá ñường tiếp tế vận chuyển của ta. Nếu chiến dịch kéo dài ngày 
thì không thể có ñủ gạo ăn mà ñánh, về tư tưởng, bộ ñội vốn thích về ñánh ở 
ñồng bằng, nay ñã thông suốt, hăng hái quyết tâm, nhưng nếu ở chiến trường 
rừng núi quá lâu, ăn uống kham khổ, bệnh tật phát sinh thì thể lực cũng như ý 
chí ñều có thể dần dần giảm sút”. 
 Tuy kế hoạch ñã ñược thông qua, song sự hoài nghi về khả năng không 
chắc thắng (nếu ñánh theo phương châm “ñánh nhanh, giải quyết nhanh”) vẫn 
luôn canh cánh trong tâm trí ðại tướng Tổng Tư lệnh. Tuy nhiên, vào thời ñiểm 
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ñó ðại tướng Võ Nguyên Giáp cũng chưa có ñủ cơ sở thực tế ñể bác bỏ phương 
án “ñánh nhanh, giải quyết nhanh”. 
 Ngày 14/1/1954, mệnh lệnh chiến ñấu ñược phổ biến trên một sa bàn lớn 
ở hang Thẩm Púa với sự có mặt của cán bộ cao cấp, trung cấp các ñại ñoàn 
tham gia chiến ñấu ở ðiện Biên Phủ. Thời gian dự kiến là ba ñêm hai ngày, ngày 
nổ súng mở màn chiến dịch là 20/1/1954. “Theo kế hoạch tác chiến của ta là tập 
trung tuyệt ñối ưu thế binh hỏa lực từ phía Tây, ñột phá ñánh nhanh vào trung 
tâm Mường Thanh, ñồng thời từ phía ðông giáp công. Trong bước ñầu, nhanh 
chóng tiêu diệt quân ñịch ở Mường Thanh và những cứ ñiểm ở phía Tây và Tây 
Bắc, sang bước hai, giải quyết bộ phận ñịch còn lại ở phía ðông Bắc và phía 
Nam (hoặc ñồng thời cả hai bước)”. 
 Vào thời ñiểm giữa tháng 1/1954, ñịch còn ở trạng thái phòng ngự lâm 
thời, lực lượng và phương tiện chưa ñược tăng cường, bởi thế “ñánh nhanh, giải 
quyết nhanh” là phương án có tính khả thi. 
 Phương án “ñánh nhanh, giải quyết nhanh” chứa ñựng nhiều yếu tố, trong 
ñó có vấn ñề chớp thời cơ. Thời cơ thuận lợi là khi ñịch mới chiếm ñóng, hệ 
thống phòng ngự còn nhiều sơ hở. Thời cơ xuất hiện, nhưng chớp ñược thời cơ 
lại là chuyện khác. Kế hoạch tiến công ñịch, dự kiến mở ñầu vào ngày 20/1 ñã 
ñược thông qua nhưng còn phụ thuộc vào yếu tố khác, mà quan trọng là việc có 
ñưa ñược pháo lớn chiếm lĩnh trận ñịa bắn ñúng thời gian quy ñịnh hay không, 
ñó vẫn còn là ẩn số. ðể ñưa pháo vào chiếm lĩnh trận ñịa, ðại ñoàn 351 phải 
dùng xe kéo pháo ra ñường Tuần Giáo - ðiện Biên Phủ, ñến km 69 ngang qua 
bản Nham, pháo ñược tháo ra khỏi xe, bộ ñội pháo binh, công binh dùng sức 
người kéo pháo vào trận ñịa. Từ bản Nghịu ñến Nà Nham phải vượt qua chặng 
ñường dài 15 km. Thế nhưng “con ñường” này, cho ñến ngày 14/1, vẫn ñang 
trong giai ñoạn khởi công. Theo báo cáo ban ñầu thì “ñường” không dốc lắm và 
chỉ ñộ vài ngày là có thể ñưa pháo vượt qua chặng ñường 15 km ñó. Nhưng trên 
thực tế, việc dùng sức người kéo pháo nặng cả tấn, vượt qua núi cao (có ngọn 
như Phasông cao 1.550 mét), lại có nhiều ñèo (ñèo thấp nhất cũng tới 600 - 700 
mét), cùng 7 sườn núi lô nhô, các dốc núi thường chếch 30 ñến 40 ñộ, thậm chí 
lên tới 50 ñộ, có chỗ len lỏi giữa một bên là vách ñá và một bên là vực thẳm, quả 
là cực kỳ khó khăn. Mặt khác, vượt qua ngọn Phasông là ñến khu vực trống trải, 
nên chỉ có thể thực hiện ñược việc kéo pháo vào ban ñêm ñể ñảm bảo bí mật, an 
toàn, vì từ ñó ñến lòng chảo ðiện Biên Phủ ñã rất gần, qua ống nhòm thấy rõ 
người ñi lại trong thung lũng Mường Thanh. Với “ñường” như vậy, tốc ñộ kéo 
pháo trung bình trên thực tế chỉ khoảng 150 ñến 200 mét giờ. Mặc dầu bộ ñội ñã 
cố gắng cao ñộ nhưng ñến ngày 19/1, pháo vẫn chưa thể vào tới vị trí. Thấy 
ñược khó khăn ñó, Bộ Chỉ huy chiến dịch ñã lùi thời gian nổ súng mở ñầu chiến 
dịch 5 ngày, tức là tới 25/1, nhưng với 5 ngày ñó, theo tính toán thực tế vẫn 
không thể kéo pháo hết vào trận ñịa bắn ñược. 
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 Trong khi ñó, ñến ngày 24/1, theo những thông tin chắc chắn mới thu 
ñược, tình hình lực lượng và bố trí trận ñịa của ñịch ñã có một số thay ñổi. Phía 
Tây không còn là nơi ñịch sơ hở nữa, bởi tại ñó, chúng mới ñóng thêm 2 cứ 
ñiểm. Phía Bắc cũng vậy, ñồi ðộc Lập trước ñó chỉ là một vị trí tiền tiêu nay ñã 
ñược tăng cường thành cứ ñiểm do một tiểu ñoàn chốt giữ. Ở Hồng Cúm, từ một 
cứ ñiểm ban ñầu ñã ñược tổ chức thành một cụm cứ ñiểm, có sân bay và pháo 
binh, có thể cùng với ñồng bọn ở Mường Thanh yểm hộ cho nhau. 
 Như vậy, tình hình bố trí lực lượng, trận ñịa của ñịch ñã có sự thay ñổi 
theo hướng gia tăng. Yếu tố thời cơ ñã qua ñi. Sự “chắc thắng” có thêm chứng lý 
ñể hoài nghi. 
 Vào ngày 24/1, một chiến sĩ của ta bị ñịch bắt. Qua trinh sát kỹ thuật, biết 
quân Pháp ñã có thể biết thời gian ta nổ súng là 17 giờ ngày 25/1 nên Bộ Chỉ huy 
chiến dịch quyết ñịnh lùi giờ nổ súng thêm 24 giờ ñồng hồ nữa. 
 ðến sáng ngày 26/1, thời gian nổ súng mở ñầu chiến dịch, ñã ở con số 
trên dưới 10 tiếng, ðại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng ñịnh không thể ñánh theo 
kế hoạch ñã ñược phổ biến ngày 14/1, nếu ñánh là thất bại. Sau ñó, ông trao ñổi 
với ñồng chí Vi Quốc Thanh, Trưởng ñoàn cố vấn quân sự Trung Quốc và nhận 
ñược sự ñồng thuận. Ngay sau ñó, ðảng ủy Mặt trận ñược triệu tập họp khẩn 
cấp. Tại cuộc họp này, ðại tướng ñã kết luận: “ðể bảo ñảm nguyên tắc cao nhất 
là “ñánh chắc thắng”, cần chuyển phương châm chiến dịch từ “ñánh nhanh, giải 
quyết nhanh” sang “ñánh chắc, tiến chắc”. Nay quyết ñịnh hoãn cuộc tiến công. 
Ra lệnh cho bộ ñội trên toàn mặt trận lui về vị trí tập kết và kéo pháo ra. Công tác 
chính trị bảo ñảm chấp hành triệt ñể mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến 
ñấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới”. Ngay sau quyết 
ñịnh ñó, ðại tướng Võ Nguyên Giáp ñã viết thư hỏa tốc gửi về báo cáo Bộ Chính 
trị và ñược Bộ Chính trị nhất trí. 
 Thực hiện phương châm “ñánh chắc, tiến chắc”, ở ðiện Biên Phủ ta tăng 
thêm lực lượng bộ binh và pháo nhằm bảo ñảm ưu thế cả về binh lực, hỏa lực; 
bố trí lại trận ñịa pháo binh và pháo cao xạ; xây dựng trận ñịa tiến công của bộ 
binh và trận ñịa cho pháo binh bảo ñảm chiến ñấu dài ngày, chống bom, pháo 
ñịch, tuyệt ñối giữ bí mật việc ta chuẩn bị ñưa pháo 105mm và pháo cao xạ 
37mm; tổ chức huấn luyện kỹ thuật xây dựng trận ñịa tiến công dưới tầm hỏa lực 
ñịch; kỹ thuật, chiến thuật ñánh ở chiến hào, giao thông hào, ñánh ñịch phản 
kích, giữ trận ñịa… cho bộ binh; bảo ñảm cấp dưỡng ñể tăng cường và duy trì 
sức mạnh chiến ñấu của bộ ñội cũng như việc bổ sung quân số, trang bị vũ khí 
ñể chiến ñấu ñược liên tục, dài ngày. 
 ðồng thời giải quyết tốt công tác chính trị tư tưởng cho bộ ñội theo phương 
châm “ñánh chắc, tiến chắc”, Bộ Chỉ huy và cơ quan tham mưu chiến dịch ñề ra 
phương án ñánh tiêu diệt tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ bằng một chiến dịch 
tiến công trận ñịa có quy mô lớn gồm một loạt trận ñánh trong công sự vững 
chắc, tiếp diễn trong một thời gian khá dài. 
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 Chuẩn bị theo phương châm “ñánh chắc, tiến chắc”, trận ñánh mở màn 
chiến dịch ñã lùi lại gần hai tháng so với dự kiến ban ñầu. Ngày 13/3/1954, tiếng 
súng tiến công của ta ở ðiện Biên Phủ mới chính thức bắt ñầu. Ta ñã buộc ñịch 
giao chiến vào thời gian do ta ấn ñịnh, ñẩy ñịch từ thế chủ ñộng sang thế bị ñộng 
ñối phó. Ta ñã thực hiện tiêu diệt từng cứ ñiểm, cụm cứ ñiểm, trung tâm ñề 
kháng bằng cách ñánh do ta lựa chọn, với thế mạnh áp ñảo trong từng trận 
ñánh, kết hợp siết chặt trận ñịa bằng hào giao thông, triệt nguồn tiếp tế, cuối 
cùng ñã ñập tan toàn bộ tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ - hình thức phòng ngự 
kiên cố nhất lúc bấy giờ của thực dân Pháp ở ðông Dương. 
 Chuyển phương châm tác chiến từ “ñánh nhanh, giải quyết nhanh” sang 
“ñánh chắc, tiến chắc” là một quyết ñịnh rất quan trọng, có ñầy ñủ chứng lý khoa 
học, phù hợp với thực tế chiến trường lúc bấy giờ. Quyết ñịnh ñó, theo ðại tướng 
Võ Nguyên Giáp là “quyết ñịnh khó khăn nhất trong cuộc ñời chỉ huy của mình”. 
Nhưng quyết ñịnh ñó ñã góp phần làm nên chiến thắng ðiện Biên Phủ. Ba mươi 
năm sau sự kiện ñó, hai học giả là G.Boudarel và F.Cavigllioli viết rằng quyết 
ñịnh ñó “có tính chất lịch sử mà những hệ quả của nó ñã mở ra tương lai của 
Việt Nam và ñã thay ñổi bộ mặt thế giới thứ ba”. 
                                                                    ðại tá, TS Trần Văn Thức 
                                                               (Tạp chí Lịch sử quân sự - Tháng 3/2014) 
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Những nhân tố tạo nên sức mạnh tổng hợp ñể giành thắng lợi  

trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 
 

 Trong chiến cuộc ðông Xuân 1953 - 1954, Trung ương ðảng phát ñộng 
phong trào “Tất cả cho ðiện Biên Phủ, tất cả ñể chiến thắng”, nhằm huy ñộng 
mọi tiềm lực, tạo sức mạnh tổng hợp ñánh thắng quân ñịch, kết thúc cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
 Chiến thắng ðiện Biên Phủ (ngày 07/5/1954) là thắng lợi quyết ñịnh, kết 
thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của 
quân và dân ta. ðánh giá về ý nghĩa và tầm vóc của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã 
khái quát: ðiện Biên Phủ là cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc, ñánh dấu 
nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, khởi ñầu quá trình phi thực dân 
hóa trên phạm vi toàn thế giới… 
 1. Sự lãnh ñạo của ðảng - nhân tố quyết ñịnh thắng lợi của Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ nói riêng, của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 
nói chung. Liên tiếp bị thua trên chiến trường ðông Dương, thực dân Pháp chủ 
ñộng xây dựng kế hoạch Navarre hòng bình ñịnh vùng ñất ñã chiếm, xây dựng 
ñội quân cơ ñộng chiến lược mạnh, ñánh chiếm một số vùng tự do ở ñồng bằng 
Bắc Bộ, tiến tới ñánh một trận quyết ñịnh giành thắng lợi ñể ñàm phán kết thúc 
chiến tranh trên thế mạnh. Nắm vững âm mưu, kế hoạch chiến lược của ñịch, 
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Trung ương ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời ñề ra phương châm kháng 
chiến: “Tích cực, chủ ñộng, cơ ñộng, linh hoạt” nhằm phá khối chủ lực, cơ ñộng 
chiến lược của ñịch ngay từ trong trứng nước. Theo ñó, quân và dân ta trên khắp 
các ñịa bàn, nhất là ở ñồng bằng Bắc Bộ, chủ ñộng ñẩy mạnh các hoạt ñộng tác 
chiến làm cho ñịch không những không thể thực hiện ñược kế hoạch ñã vạch ra, 
mà còn lâm vào thế bị ñộng ñối phó. Trước nguy cơ lực lượng cơ ñộng chiến 
lược trên chiến trường ðông Dương bị xé lẻ, phân tán, Navarre vội ñiều lực 
lượng lớn lên ðiện Biên Phủ xây dựng tập ñoàn cứ ñiểm mạnh, ñược mệnh danh 
là “bất khả chiến bại” hòng lôi kéo, “nghiền nát” lực lượng chủ lực của ta. Nghiên 
cứu, phân tích ñánh giá tình hình, Trung ương ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhận ñịnh: ðây tuy là mưu ñồ của ñịch, nhưng cũng là thời cơ cho ta tập trung 
binh lực, hỏa lực ñể tiêu diệt lớn quân ñịch, kết thúc chiến tranh. Tác chiến trên 
ñịa bàn này, ta tuy có những khó khăn nhất ñịnh, nhưng có thuận lợi cơ bản, ñó 
là: Phát huy ñược sở trường ñánh ñịch ở ñịa hình rừng núi, ñịa bàn chiến dịch 
tiếp giáp vùng mới giải phóng (Tây Bắc). ðối với ñịch, có bất lợi: Chưa kịp xây 
dựng, củng cố vững chắc công sự, trận ñịa, lại xa hậu phương, chỉ có thể tiếp tế 
bằng ñường không; ñịa thế của “lòng chảo ðiện Biên” lại thấp. Trong quá trình 
chuẩn bị, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận thấy ñịch ñã củng cố, xây dựng nơi ñây 
thành tập ñoàn cứ ñiểm mạnh nên ta không thể “ñánh nhanh, giải quyết nhanh” 
như ñã xác ñịnh. Vì thế, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ñã kịp thời chuyển phương châm 
tác chiến chiến dịch sang “ñánh chắc, tiến chắc”. Chủ trương trên của ðảng ta là 
hoàn toàn ñúng ñắn, nhưng cũng là một quyết ñịnh rất khó khăn về mặt tư tưởng 
ñối với bộ ñội, nhất là trong ñiều kiện lực lượng ta ñã áp sát mục tiêu tiến công lại 
phải dừng lại ñể rút ra chuẩn bị kỹ hơn về: Vũ khí, ñạn dược, lương thực, thực 
phẩm, thuốc men và cách ñánh. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của trận 
quyết chiến chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã căn dặn ñồng chí Võ Nguyên 
Giáp trước khi lên ñường ñi chiến dịch: “Trận này rất quan trọng, phải ñánh cho 
thắng. ðánh chắc thắng, không chắc thắng không ñánh”. Cuộc ñấu trí, ñấu lực cả 
trước và trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ với phần thắng thuộc về quân và dân ta 
ñã chứng minh sự lãnh ñạo tài tình, sáng suốt của ðảng ta, ñứng ñầu là Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. ðây chính là nhân tố quyết ñịnh tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả 
nước ñánh thắng ñội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp và buộc 
chúng không có lựa chọn nào khác là phải ký Hiệp ñịnh Giơ-ne-vơ, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam và ðông Dương. 
 2. Phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân cho trận quyết chiến chiến 
lược. Chiến dịch diễn ra ở ñịa hình rừng núi, có nhiều ñèo cao, vực sâu, mạng 
ñường chiến lược, chiến dịch hầu như chưa có; vùng Tây Bắc mới ñược giải 
phóng, kinh tế chậm phát triển. Vì thế, bảo ñảm vật chất hậu cần, kỹ thuật cho 
chiến dịch lớn, dài ngày gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình ñó, ðảng ta ñã phát 
huy sức mạnh của toàn dân tộc (ở cả hậu phương và tiền tuyến) nhằm cung cấp 
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ñầy ñủ, kịp thời mọi yêu cầu của bộ ñội trong trận quyết chiến chiến lược. Tính 
cả trước và trong chiến dịch, có tới 62.000 dân công, thanh niên xung phong 
tham gia làm và sửa chữa hàng trăm ki-lô-mét ñường, nhiều bến, cầu; vận 
chuyển hơn 25.000 tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn vũ khí trang bị, 
ñạn dược tới mặt trận; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ñược cứu chữa, chăm sóc… 
trở thành nhân tố quan trọng ñảm bảo thắng lợi. Ngoài nhiệm vụ phục vụ, họ còn 
trực tiếp tham gia chiến ñấu cùng các ñơn vị quân ñội. ðây là “cuộc ra quân lớn 
nhất” của cả nước kể từ ñầu cuộc kháng chiến. Cùng với việc tích cực chuẩn bị 
chiến trường, ở hậu phương (vùng mới giải phóng) ðảng ta quyết tâm thực hiện 
chủ trương ñem lại ruộng ñất cho dân cày. Chủ trương trên của ðảng ñã ñi vào 
cuộc sống, ñộng viên ñược các tầng lớp nhân dân ở vùng tự do, mới giải phóng 
và sau lưng ñịch, thậm chí cả cán bộ, chiến sĩ ở tiền tuyến. Vì thế, toàn dân tộc 
ñã tạo thành khối ñại ñoàn kết, dồn sức người, sức của cho chiến dịch. Thực tiễn 
ñã khẳng ñịnh: ðường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa 
kiến quốc của ðảng và sức mạnh to lớn của nhân dân là nhân tố quan trọng góp 
phần vào thắng lợi của chiến dịch. 
 3. Quân ñội nhân dân, lực lượng quyết ñịnh trực tiếp thắng lợi của chiến 
dịch. Tuy ñang ở thế bị ñộng, thế thua, nhưng thực dân Pháp, một mặt, nỗ lực 
ñánh phá quyết liệt các tuyến ñường, hòng chặn và làm chậm tiến ñộ hành quân, 
vận chuyển vật chất, hậu cần, kỹ thuật của ta lên ðiện Biên Phủ; mặt khác, ñổ 
tiền, của ñể nhanh chóng xây dựng ðiện Biên Phủ trở thành tập ñoàn cứ ñiểm 
mạnh - “Nà Sản lũy thừa 10”. Trong bối cảnh ñó, cùng với việc chuẩn bị thế trận, 
ta ñã chủ ñộng tạo ưu thế về lực lượng trực tiếp chiến ñấu nhằm ñánh bại quân 
ñịch. Trung ương ðảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh ñã quyết ñịnh ñiều 
gần như toàn bộ các ñơn vị chủ lực, tinh nhuệ: 5 ñại ñoàn, với nhiều loại vũ khí, 
trang bị hiện ñại có hỏa lực mạnh, uy lực lớn và các phương tiện vận tải tốt nhất 
cho chiến dịch, tạo ưu thế binh lực hơn hẳn ñịch. Theo ñó, quân số, vũ khí của ta 
lên tới 55.000 người, 166 khẩu pháo (pháo binh, pháo phòng không, súng cối, 
ðKZ, dàn hỏa tiễn). Căn cứ vào tình hình thực tế chiến trường và ñề nghị của 
ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch, Bộ Chính trị ñã nhất trí thông qua chuyển 
phương án tác chiến. Thực hiện quyết tâm trên, một mặt, Bộ Tư lệnh Chiến dịch 
chỉ ñạo các ñơn vị tích cực chỉnh huấn, chỉnh quân làm cho bộ ñội thấy rõ ñây là 
chủ trương chính xác, kịp thời, kiên quyết của ðảng ta; mặt khác, chủ ñộng ñánh 
lạc hướng phán ñoán của ñịch, cô lập hơn nữa tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ 
ñể ta có thêm thời gian tiếp tục hoàn thành mọi công tác chuẩn bị theo phương 
án mới. ðại ñoàn 308 ñược lệnh nhanh chóng tổ chức ñội hình tiến công phòng 
tuyến Nậm Hu, Thượng Lào nhằm thu hút ñịch về hướng ñó, tạo ñiều kiện cho 
các ñơn vị kéo pháo ñưa vào trận ñịa mới. Cuộc thử thách của cán bộ và chiến sĩ 
ta với ñèo cao, vực sâu, dưới bom ñạn ñịch diễn ra dai dẳng, quyết liệt, cuối 
cùng các khẩu pháo nặng hàng tấn ñã ñược ñưa vào các trận ñịa ở trên cao, bảo 
ñảm thế có lợi ñể sẵn sàng dội lửa xuống ñầu thù. Các ñơn vị bộ binh ñã nêu cao 
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tinh thần chiến ñấu và lao ñộng của ñội quân cách mạng, vượt qua muôn vàn 
khó khăn, gian khổ xây dựng ñược trận ñịa tiến công, bao vây quân ñịch khắp 
các hướng ðông, Tây, Nam, Bắc, chia cắt phân khu Nam với trung tâm, bảo ñảm 
cho bộ ñội từ núi cao tiến xuống cánh ñồng ðiện Biên, chiến ñấu với ñịch trên ñịa 
hình bằng phẳng cả ban ngày, ban ñêm, trong thời gian dài. Trong chiến ñấu, bộ 
ñội ta phát huy trí tuệ của tập thể, cá nhân, thực hiện nhiều cách ñánh sáng tạo, 
ñộc ñáo: Chủ ñộng lập ra các tổ “bắn bia sống”, phong trào “săn Tây, bắn tỉa”, thi 
ñua giữa các lực lượng bộ binh, pháo binh, pháo cao xạ, ñánh chắc, tiến chắc, 
từng bước siết chặt vòng vây, tiến tới tiêu diệt và bắt gọn toàn bộ quân ñịch trong 
tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. Những chiến công của bộ ñội ta trên mặt trận 
là nhân tố trực tiếp quyết ñịnh thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. 
 4. Sự ủng hộ, giúp ñỡ của quốc tế. Sau gần 5 năm bị cô lập, chiến ñấu 
trong vòng vây, cuộc kháng chiến của nhân dân ta gặp không ít khó khăn về vật 
chất, vũ khí, súng ñạn, thậm chí cả về ñấu pháp với một ñội quân nhà nghề ñược 
trang bị vũ khí hiện ñại... ðể khắc phục tình trạng trên, ðảng ta kiên trì ñường lối 
kháng chiến: Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính; 
ñồng thời, tích cực, chủ ñộng tìm sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ bên 
ngoài, nhất là từ các nước XHCN và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Bên 
cạnh ñó, ðảng còn ñịnh ra chủ trương, chính sách ñúng ñắn ñể phát triển lực 
lượng vũ trang, chuẩn bị vật chất hậu cần, kỹ thuật cho trận ñánh lớn, kết thúc 
chiến tranh. Từ khi tuyến hành lang biên giới Việt Nam, Trung Quốc (tháng 
01/1950) ñược mở, cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận ñược sự giúp ñỡ về 
tinh thần và vật chất ngày càng lớn của bạn bè quốc tế, nổi bật là sự ủng hộ 
nhiệt tình của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc. Ngoài ra, các nước bạn còn giúp 
ta trong ñào tạo cán bộ, huấn luyện chuyển loại các ñơn vị pháo binh, pháo cao 
xạ... Theo ñó, các ñơn vị pháo binh, pháo cao xạ ñược thành lập và huấn luyện 
ñã nhanh chóng phát triển, tham gia chiến ñấu; nguồn vật chất: Quân lương, 
quân trang, súng ñạn... ñược chuẩn bị dồi dào. Vì thế, bước vào Chiến dịch ðiện 
Biên Phủ, xét về tương quan so sánh lực lượng ta hơn hẳn ñịch cả về quân số 
và vũ khí, trang bị. ðây là biểu hiện sinh ñộng của tình ñoàn kết thắm thiết, chí 
tình, chí nghĩa của các nước XHCN anh em. Các nhân tố trên ñã cộng hưởng, 
tạo thành sức mạnh tổng hợp ñể giành thắng lợi trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ 
lịch sử. 
 ðã 59 năm trôi qua, nhưng thắng lợi của Chiến dịch ðiện Biên Phủ vẫn 
còn nguyên giá trị ñối với sự nghiệp xây dựng quân ñội, tăng cường quốc phòng, 
bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bài học sinh ñộng và thuyết phục nhất là phát huy sức 
mạnh tổng hợp trong trận quyết chiến chiến lược, kết thúc thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
                                                                                PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà 
                                                                            (tapchiqptd.vn - Ngày 03/5/2013) 
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 “KHỐNG CHẾ ĐƯỜNG KHÔNG, CHẶN ĐƯỜNG TIẾP VẬN CỦA ĐỊCH  
CHO TẬP ĐO&N CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHỦ” 

 

 Chiến dịch ðiện Biên Phủ là chiến dịch hiệp ñồng binh chủng ñầu tiên của 
Quân ñội nhân dân Việt Nam sau gần 9 năm ñương ñầu với quân xâm lược 
Pháp. Trong chiến dịch này, có sự ñóng góp quan trọng của Trung ñoàn pháo 
cao xạ 367 - Trung ñoàn Phòng không ñầu tiên của quân ñội ta và cũng là ñơn vị 
ñầu tiên của Quân chủng Phòng không - Không quân. Lực lượng phòng không 
của ta tham gia chiến dịch gồm một trung ñoàn pháo cao xạ 37mm, 5 tiểu ñoàn 
và một số ñại ñội súng máy phòng không 12,7mm ñược biên chế trong các ñại 
ñoàn bộ binh. Trong khi ñó, quân Pháp huy ñộng tới 80% trong tổng số gần 400 
máy bay ở ðông Dương bao gồm các loại: Trinh sát, ném bom, cường kích… và 
ñược Mỹ viện trợ một số lượng lớn máy bay vận tải hiện ñại ñể thiết lập cầu 
hàng không từ Hà Nội, Hải Phòng chi viện cho tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. 
Như vậy, xét về thế trận ñất ñối không, với ưu thế về vũ khí, trang bị kỹ thuật và 
phương tiện chiến tranh, không quân Pháp - Mỹ hoàn toàn có thể làm chủ bầu 
trời ðiện Biên Phủ. 
 Tuy nhiên, thực tế diễn biến trên chiến trường ðiện Biên Phủ không phản 
ánh một cách ñơn thuần tương quan lực lượng so sánh bằng những con số 
thống kê. Trước ñòn tiến công mạnh mẽ và thế trận bao vây chặt chẽ từ bốn phía 
của quân ta, quân Pháp ở tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ ñã rơi vào thế bị 
ñộng, bị cô lập, phải ñối mặt với tình trạng khốn quẫn: Lực lượng, vũ khí, trang 
bị, ñạn dược bị tiêu hao không ñược bù ñắp; lương thực, thực phẩm không ñược 
cung cấp, thương binh không ñược cứu chữa kịp thời… Con ñường tiếp tế duy 
nhất còn lại cho Biên Biên Phủ là ñường hàng không, nếu bị ta cắt ñứt thì quân 
ñịch bị cô lập hoàn toàn. 
 Nắm ñược ñiểm yếu cốt tử ñó của ñịch, ñể nhanh chóng tiêu diệt tập ñoàn 
cứ ñiểm ðiện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy chiến dịch ñã chỉ ñạo các lực lượng, nòng 
cốt là lực lượng phòng không, hiệp ñồng tác chiến với quân và dân trên các mặt 
trận, kiên quyết tiến công, khống chế ñường không, cắt ñứt cầu hàng không, 
chặn ñường tiếp viện của ñịch bằng các biện pháp chính sau: 
 ðể thiết lập ñược một cầu hàng không bao giờ cũng phải có hai yếu tố cơ 
bản là căn cứ xuất phát và căn cứ hạ cánh, hay còn gọi là ñiểm ñầu và ñiểm 
cuối. Do ñó, muốn cắt cầu hàng không của ñịch, chúng ta cần phải tổ chức ñánh 
ñịch cả ở hai ñiểm cầu và trên ñường bay. 
 ðánh ñịch tại căn cứ xuất phát thường ñạt hiệu quả cao vì mục tiêu ñánh 
phá cố ñịnh ở trên mặt ñất, nên dễ ñánh trúng và ñạt hiệu quả cao. Nhưng các 
sân bay của ñịch lại nằm ở vùng ñịch hậu và ñược canh gác rất cẩn mật, khó tổ 
chức ñánh phá. Trong khi chưa có các phương tiện tiến công ñường không ñể 
thực hiện tập kích từ trên không vào các sân bay, ta ñã sử dụng lực lượng ñặc 
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công ñột nhập vào ñánh phá các sân bay. Với ý chí quyết tâm cùng sát cánh chia 
lửa với các chiến sĩ ngoài mặt trận ðiện Biên Phủ, bằng bản lĩnh dũng cảm 
ngoan cường và sự mưu trí sáng tạo, các chiến sĩ ñặc công ở Hà Nội, Hải 
Phòng, ñã dày công nghiên cứu ñể tìm ra quy luật bố trí canh phòng sân bay của 
ñịch và phương pháp ñột nhập phù hợp vào ñánh phá sân bay ñịch. 
 Vào những ngày công tác chuẩn bị chiến ñấu ở ðiện Biên Phủ ñang trong 
thời kỳ nước rút thì tin chiến thắng từ các chiến trường phối hợp dồn dập bay về, 
ñộng viên kịp thời các lực lượng chiến ñấu của ta ở chiến trường trọng ñiểm. 
Các trận tập kích của lực lượng ñặc công vào các sân bay Gia Lâm, Cát Bi và ðồ 
Sơn ñã gây tổn thất lớn cho ñịch (hơn 80 máy bay bị phá hủy, nhiều kho xăng 
dầu và kho bom bị bốc cháy), làm giảm sút nghiêm trọng khả năng hoạt ñộng chi 
viện ở các ñầu cầu hàng không, gây cho tướng tá và binh lính ñịch có tâm lý 
hoang mang, lo sợ. 
 Khi chiến dịch mở màn (13/3/1954), cùng với việc bắn chế áp các trận ñịa 
pháo binh, các lô cốt và hỏa ñiểm của ñịch, lực lượng pháo binh chiến dịch ñã 
bắn cấp tập vào các sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm, phá hủy những máy 
bay ñang ñậu trên sân bay, bắn cháy các kho xăng dầu. Các ñợt tiếp theo, pháo 
binh ta tiếp tục bắn khống chế sân bay làm cho phi công ñịch không dám mạo 
hiểm hạ cánh xuống sân bay mà phải chuyển sang phương pháp thả dù tiếp 
viện. 
 Thả dù tiếp viện nên ñịch chỉ có thể tăng viện bằng các ñơn vị dù và những 
phương tiện vũ khí, ñạn dược, lương thực, thực phẩm và thuốc men, chứ không 
thể tăng viện các ñơn vị bộ binh ñơn thuần trong khi lực lượng dù trong quân ñội 
Pháp lại không có nhiều; hàng hóa ñược thả từ trên không dễ bị tản mát, rất khó 
thu lượm, thậm chí còn bị rơi sang trận ñịa của quân ta. Mặt khác, máy bay 
không dám mạo hiểm hạ cánh xuống sân bay, nên không thể ñưa các binh sỹ bị 
thương vong ra khỏi cứ ñiểm. ðiều này gây tác ñộng tâm lý rất lớn ñến tinh thần 
chiến ñấu của binh lính ñịch khi số bị thương vong ngày càng tăng. 
 Lực lượng pháo binh, pháo kích khống chế sân bay, không cho máy bay 
ñịch hạ cánh, buộc chúng phải thả dù tiếp viện từ trên không nên ñã hạn chế 
ñáng kể hiệu quả sử dụng cầu hàng không của ñịch. 
 Với cách ñánh “vây, lấn, tấn, chiếm”, lực lượng của ta ñã từng bước loại 
bỏ và làm chủ ñược các cứ ñiểm vòng ngoài, buộc ñịch phải co cụm vào phân 
khu trung tâm. Vòng vây chiến hào của ta ngày càng thắt chặt lại, khu vực chiếm 
ñóng của ñịch ngày càng bị thu hẹp. Các ñơn vị bộ binh, pháo binh ñã tích cực 
ñánh ñịch, chế áp ñịch, chi viện hỏa lực cho bộ ñội cao xạ trong quá trình cơ 
ñộng chiến ñấu, triển khai trận ñịa ñể tạo vùng hỏa lực phòng không bao vây 
không phận của ñịch. Khi không gian tác chiến của ñịch ngày càng bị thu hẹp, 
không gian tác chiến của ta ngày càng rộng thì ñịch càng gặp nhiều khó khăn 
hơn trong việc thả dù tiếp viện; phần lớn hàng tiếp tế của ñịch bị ta thu ñược. 
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Cuốn “Nhật ký chiến sự” của Giăng Pu-giê ghi nhận: Ngày 1/4, hơn một nửa số 
hàng thả rơi ngoài vị trí. Ngày 6/4, hơn mười khẩu pháo không giật 75mm thả 
xuống ðiện Biên, lính Pháp chỉ thu ñược hai khẩu, số còn lại coi như làm quà 
cho Việt Minh. Ngày 9/4, trong tổng số 195 tấn hàng tiếp tế ñã thả chỉ thu ñược 6 
tấn. Cứ như vậy, chiến hào của ta càng vào sát ñịch bao nhiêu thì hiệu quả thả 
dù tiếp tế của ñịch càng thấp.  
 Cùng với lực lượng bộ binh, công binh từng bước bao vây, thắt chặt vòng 
vây ở dưới mặt ñất, các ñơn vị phòng không ñã nhanh chóng cơ ñộng bám sát 
bộ binh và triển khai trận ñịa ngay trên cánh ñồng Mường Thanh, thiết lập ñược 
vùng hỏa lực phòng không bao trùm, khống chế toàn bộ không phận của ñối 
phương. Song song với việc ñánh máy bay ném bom và máy bay cường kích 
của ñịch ñể bảo vệ ñội hình binh chủng hợp thành chiến ñấu, các ñơn vị phòng 
không ñã tập trung hỏa lực ñánh tiêu diệt các máy bay vận tải thả hàng tiếp viện. 
Trước ñó, mọi hoạt ñộng trên không là ưu thế tuyệt ñối của ñịch, thì nay khi gặp 
phải lưới lửa phòng không dày ñặc ñang từng bước khép chặt không phận buộc 
phi công ñịch phải nâng ñộ cao ñể thực hiện ñánh phá và thả dù hàng, thậm chí 
còn không dám thả dù vào ban ngày mà phải chuyển sang thả dù vào ban ñêm. 
Do máy bay vừa phải cơ ñộng tránh hỏa lực phòng không, vừa phải thả dù ở ñộ 
cao lớn, nên hàng tiếp viện bị tản mát nhiều, rơi sang trận ñịa của ta. 
 Không tin vào trình ñộ lái của phi công Pháp, Mỹ lập cầu hàng không gồm 
29 máy bay vận tải hạng nặng C-119 do phi công của Mỹ lái và ñích thân tướng 
Mỹ chỉ huy. ðây là sự giúp ñỡ, nhưng cũng là thủ ñoạn ñể Mỹ nhằm dần dần hất 
cẳng Pháp và từng bước can thiệp sâu hơn vào chiến tranh ðông Dương. 
 Khi lưới lửa phòng không của ta ñã khép chặt vòng vây trên không, thì 
trình ñộ lái của phi công Mỹ cũng tỏ ra không hơn gì các phi công Pháp. Ngày 
19/4/1954, chiếc máy bay vận tải C-119 ñược mệnh danh là “Cọp bay” do phi 
công Mỹ lái lên vùng trời ðiện Biên Phủ ñể thả hàng tiếp tế cho quân Pháp ñã bị 
hỏa lực phòng không của ta bắn rơi tại chỗ. ðây là chiếc máy bay và tổ lái ñầu 
tiên của Mỹ bị tiêu diệt trên chiến trường ðông Dương. Từ ñó, các phi công Mỹ 
không dám thực hiện thả dù ở ñộ thấp. Ngày 27/4, ñàn “Cọp bay” do phi công Mỹ 
lái lên thực hiện thả dù hàng ở ñộ cao ñã bị dạt sang trận ñịa của ta 65 tấn hàng, 
còn ñoàn máy bay vận tải ða-cô-ta do phi công Pháp lái thả dù dạt sang quân ta 
20 tấn.  
 Vào những ngày cuối của chiến dịch, trước lưới lửa phòng không dày ñặc 
của ta thì ý chí và bản lĩnh của phi công Pháp và phi công Mỹ cùng bị thui chột, 
không dám liều mạng ñể thực hiện nhiệm vụ; các máy bay vận tải do phi công 
của Pháp cũng như Mỹ lái ñã không dám bay vào vùng trời ðiện Biên Phủ ñể thả 
dù tiếp tế cho ñồng bọn mà phải bay về căn cứ vì sợ lưới lửa hỏa lực phòng 
không của ta. Không còn vũ khí, ñạn dược, lương thực, thực phẩm tiếp viện, 
quân số bị thương vong ngày càng nhiều không ñược ñưa ñi cấp cứu kịp thời ñã 
làm cho tinh thần của binh lính ñịch rối loạn, không còn ñủ ý chí ñể kháng cự. 
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 Như vậy, khống chế ñường không, cắt ñứt nguồn tiếp tế duy nhất bằng 
cầu hàng không cho quân ñồn trú của ñịch ở ðiện Biên Phủ là cách ñánh hiểm, 
ñánh thẳng vào “dạ dày” của ñịch. Các hoạt ñộng tác chiến khống chế ñường 
không, bao vây trên không, cắt ñứt cầu hàng không, chặn ñường tiếp vận của 
ñịch cho tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ là sự hiệp ñồng tác chiến chặt chẽ, 
nhịp nhàng của nhiều lực lượng, thực hiện ñánh ñịch cả ở dưới mặt ñất lẫn trên 
không: Lực lượng ñặc công tập kích sân bay ñầu cầu hàng không; lực lượng bộ 
binh thực hiện vây, lấn, tấn, chiếm ñể thu hẹp phạm vi chiếm ñóng; lực lượng 
pháo binh bắn phá hủy máy bay, chế áp sân bay; lực lượng phòng không thu hẹp 
không phận, tiến tới bao vây trên không, cắt cầu hàng không của ñịch. 
 Trong 56 ngày ñêm chiến ñấu, Trung ñoàn pháo cao xạ 367 ñã bắn rơi 52 
trong tổng số 62 máy bay các loại của ñịch, hoàn thành tốt các nhiệm vụ: Bảo vệ 
giao thông vận chuyển; bảo vệ ñội hình bộ ñội binh chủng hợp thành và hiệp 
ñồng cùng các lực lượng khống chế ñường không, cắt ñứt cầu hàng không tiếp 
vận của ñịch cho quân ñồn trú ở tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ, góp phần 
quan trọng vào thắng lợi chung của Chiến dịch ðiện Biên Phủ. 
 Thực tiễn tác chiến phòng không trong chiến dịch cho thấy, lực lượng 
phòng không, nòng cốt là Trung ñoàn pháo cao xạ 367, tuy mới ñược xây dựng 
nhưng ñã nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, làm chủ ñược vũ khí trang bị kỹ 
thuật phức tạp, sáng tạo ra nhiều hình thức chiến thuật, nhiều cách ñánh hay ñể 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ñược giao và ñặt nền móng cho sự ra ñời, phát triển 
của nghệ thuật tác chiến phòng không trong chiến tranh giải phóng. 
 Những nét tiêu biểu của nghệ thuật sử dụng lực lượng phòng không trong 
Chiến dịch ðiện Biên Phủ gồm: 
 M�t là, tuy�t ñ�i gi� bí m�t ñ� t�o b	t ng
, giành th� ch� ñ�ng ñánh 
ñch 
 Trong suốt quá trình tổ chức hành quân, trú quân, chuẩn bị chiến dịch, ñặc 
biệt là trong quá trình tổ chức kéo pháo và triển khai tại các trận ñịa tiếp cận ñịch, 
các ñơn vị phòng không ñã áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp ñể bảo ñảm giữ bí 
mật tuyệt ñối cho sự xuất hiện một binh chủng mới tại chiến dịch. 
 Với sự xuất hiện bất ngờ của pháo cao xạ, chúng ta ñã làm ñảo lộn mọi 
tính toán chiến dịch của ñịch, làm cho phi công ñịch từ chỗ hết sức chủ quan 
chuyển sang hoang mang lo sợ và buộc phải giải quyết nhiều vấn ñề mới nảy 
sinh về chiến thuật, kỹ thuật mà không phải lúc nào chúng cũng có thể làm ngay 
ñược. 
 Hai là, t� ch�c s� d�ng l�c lư�ng phòng không phù h�p v�i yêu c�u, 
nhi�m v� tác chi�n chi�n dch 
 Khi bước vào chiến dịch, ta ñã sử dụng toàn bộ các tiểu ñoàn súng máy 
phòng không và hai tiểu ñoàn pháo cao xạ bảo vệ bộ ñội binh chủng hợp thành 
tiến công; sang giai ñoạn 2, ta tăng cường thêm một tiểu ñoàn pháo cao xạ. Như 
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vậy, ta ñã sử dụng 50% số tiểu ñoàn pháo cao xạ trực tiếp chiến ñấu trong ñội 
hình chiến dịch, số còn lại làm nhiệm vụ bảo vệ giao thông vận chuyển và hậu 
phương chiến dịch. Do ñược tăng cường thêm lực lượng và bố trí hợp lý, nên 
chúng ta ñã xây dựng ñược thế trận phòng không hợp lý, có lực lượng ñánh máy 
bay cường kích và máy bay ném bom, có lực lượng ñánh máy bay vận tải thả 
hàng tiếp tế, nên ñã hạn chế ñược ñáng kể hoạt ñộng của không quân ñịch. 
 Ba là, t�p trung l�c lư�ng phòng không trên hư�ng ti�n công ch� 
y�u, cho các tr�n ñánh then ch�t và trong th
i cơ quan tr�ng 
 Chiến dịch ñã sử dụng 3 tiểu ñoàn pháo cao xạ trực tiếp chiến ñấu bảo vệ 
ñội hình binh chủng hợp thành tiến công, nhưng tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ 
có không gian rộng lớn, nên lực lượng phòng không của ta vẫn rất mỏng. Vì vậy, 
căn cứ vào thực lực trang bị và từng thời ñiểm của chiến dịch, chúng ta ñã tập 
trung lực lượng cho hướng chủ yếu, các trận ñánh then chốt và các thời cơ quan 
trọng, nhằm tạo ra sức mạnh ñánh thắng không quân ñịch trong từng trận ñánh 
và kịp thời cơ ñộng chuyển hóa thế trận theo sự phát triển tiến công của bộ ñội 
binh chủng hợp thành. 
 Ở ñợt 1 của chiến dịch, trong trận tiến công cụm cứ ñiểm Him Lam, chiến 
dịch ñã sử dụng 2 tiểu ñoàn pháo cao xạ và các tiểu ñoàn súng máy phòng 
không bảo vệ ñội hình bộ ñội binh chủng hợp thành tiến công. Cả 2 tiểu ñoàn 
pháo cao xạ ñược bố trí tập trung ở các khu vực có thể ñánh máy bay ñịch trực 
tiếp chi viện cho bộ binh tiến công, nên khi 24 máy bay Hen-cát và Hen-ñi-vơ bay 
vào chuẩn bị bổ nhào ñánh vào tuyến xuất phát tiến công của bộ binh cũng như 
các trận ñịa pháo binh ta, thì cả hai tiểu ñoàn pháo cao xạ ñều nổ súng tham gia 
ñánh ñịch, bảo vệ an toàn cho bộ binh, pháo binh, ñồng thời chi viện ñược cho 
nhau. 
 Sau trận mở màn chiến dịch thắng lợi, ta nhanh chóng di chuyển trận ñịa 
theo sát bộ binh, yểm trợ cho các ðại ñoàn 312, 308 ñánh cụm cứ ñiểm ðộc Lập, 
bao vây, ñánh chiếm cụm cứ ñiểm Bản Kéo. Sang ñợt 2, khi ñược tăng cường 
Tiểu ñoàn pháo cao xạ 381, lực lượng phòng không càng bám sát ñội hình của 
bộ ñội binh chủng hợp thành và sáng tạo ra các hình thức chiến ñấu cơ ñộng, 
phục kích, ñón lõng, ñánh ñêm… Trong cả hai ñợt 1 và 2, ñịch ñã bị bất ngờ về 
thời cơ, khu vực xuất hiện cũng như mật ñộ hỏa lực của lực lượng phòng không. 
 Bước vào ñợt 3, các tiểu ñoàn pháo cao xạ 37mm tiếp tục cơ ñộng áp sát 
Mường Thanh, Hồng Cúm. Vùng hỏa lực của các ñại ñội pháo cao xạ cùng với 
hỏa lực của súng máy phòng không ñã trùm lên nhau và phủ kín khu vực chiếm 
ñóng còn lại của ñịch, bảo vệ ñắc lực cho bộ ñội binh chủng hợp thành tiến công 
giành thắng lợi hoàn toàn ở thời ñiểm quyết ñịnh của chiến dịch. 
 B�n là, kp th
i tăng cư
ng l�c lư�ng, ñi�u ch�nh th� tr�n phòng 
không ñáp �ng yêu c�u b�o v� giao thông v�n t�i chi�n dch 
 Trong chiến dịch, không chỉ có ñịch gặp khó khăn về tiếp tế, tiếp viện, mà 
cả ta cũng gặp rất nhiều khó khăn ñối với công tác bảo ñảm chiến dịch. ðiện 
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Biên Phủ ở xa hậu phương và các căn cứ, ñường vận tải ít và xấu, khả năng hậu 
cần tại chỗ rất mỏng, mọi nhu cầu nhân lực, vật lực cho tác chiến hiệp ñồng binh 
chủng quy mô lớn ñều phải huy ñộng, vận chuyển từ xa ñến. 
 Biết rõ khó khăn của ta, ñịch ñã sử dụng không quân ñánh phá ác liệt cả 
ngày lẫn ñêm ñể phá hoại và chặn các tuyến vận tải của ta lên mặt trận. ðặc biệt, 
tại các trọng ñiểm giao thông, bom ñạn ñịch tạo ra nhiều ñiểm chết làm tắc nghẽn 
toàn bộ hệ thống giao thông, gây khó khăn lớn cho ta về bảo ñảm hậu cần chiến 
dịch. 
 Trong ñợt 2 chiến dịch, cả Pháp và Mỹ tập trung lực lượng không quân 
ñánh phá ác liệt các tuyến giao thông vận chuyển, chiến dịch ñã kịp thời tăng 
cường thêm Tiểu ñoàn 396 pháo cao xạ 37mm ñể hình thành thế trận bảo vệ 
giao thông từ hậu phương ñến trung tuyến và hỏa tuyến; ñồng thời kết hợp chặt 
chẽ giữa chiến ñấu cơ ñộng và bám trụ, tập trung lực lượng bảo vệ các trọng 
ñiểm, nên ñường giao thông vận chuyển chiến dịch liên tục thông suốt. 
 Năm là, sáng t�o và phát tri�n các hình th�c chi�n thu�t 
 Trong ñiều kiện rừng núi có nhiều góc che khuất, các ñơn vị phòng không 
ñã căn cứ vào nhiệm vụ chiến ñấu, ñặc ñiểm về ñịch, ñịa hình và kinh nghiệm 
thực tiễn chiến ñấu ñể nghiên cứu, tìm ra cách ñánh hợp lý, sáng tạo, vận dụng 
linh hoạt những hình thức chiến thuật ñể ñánh ñịch có hiệu quả; tìm mọi biện 
pháp cơ ñộng bám sát ñội hình bộ binh, thực hiện ñánh ñịch trên không, ñồng 
thời sẵn sàng ñánh ñịch mặt ñất ñể yểm trợ, chi viện cho bộ binh tiến công. 
 ðể bảo vệ những ñoạn ñường ñèo, ñơn vị phòng không ñã ñưa pháo lên 
các mỏm núi cao ñể bám sát mục tiêu cần bảo vệ; ñồng thời ñặt các trận ñịa chốt 
trên những hướng máy bay ñịch thường bay qua và cơ ñộng phục kích hai bên 
sườn ñèo, bắn rơi nhiều máy bay ñịch, bảo vệ tốt các ñoạn ñường xung yếu. 
 Trong các trận ñánh, bộ ñội phòng không ñã kết hợp linh hoạt giữa sử 
dụng hỏa lực tập trung với hỏa lực phân tán phù hợp với tình huống ñịch trên 
không; vận dụng linh hoạt các phương pháp bắn trong trường hợp xác ñịnh ñủ 
phần tử và cả khi mây mù không xác ñịnh ñược phần tử; nắm vững tính năng vũ 
khí, chuẩn bị sẵn các phần tử, thực hiện biện pháp lấy dấu chuẩn ñể sẵn sàng 
ñánh máy bay thả dù. 
 Sáu là, k�t h�p ñánh ñch v�i phòng tránh ñch ñánh phá, chi�n ñ	u 
v�i xây d�ng phát tri�n l�c lư�ng ñáp �ng yêu c�u tác chi�n 
 ðể thực hiện ñược nhiệm vụ tác chiến phòng không trong suốt quá trình 
chiến dịch, các ñơn vị phòng không ñã thường xuyên củng cố và duy trì sức 
chiến ñấu liên tục bằng nhiều biện pháp khác nhau, như: Lợi dụng ñịa hình rừng 
núi ñể ngụy trang che giấu trận ñịa, sở chỉ huy nhằm tránh ñịch trinh sát, ñánh 
phá ñể bảo toàn lực lượng. Xây dựng hệ thống công sự hầm hào hoàn chỉnh ñể 
hạn chế thương vong trước hỏa lực của không quân, pháo binh ñịch, ñảm bảo 
cho bộ ñội có ñiều kiện chiến ñấu dài ngày, liên tục cả ngày lẫn ñêm. Khắc phục 
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mọi khó khăn, vận ñộng nhanh cùng bộ binh tiếp cận ñịch ñể hạn chế khả năng 
ñánh phá của không quân và pháo binh ñịch. Thường xuyên chủ ñộng cơ ñộng 
ñội hình phù hợp với yêu cầu tác chiến, tạo ñược thế có lợi bất ngờ ñánh ñịch 
mà ñịch không ñánh trúng trận ñịa của ta. Biết kết hợp vừa chiến ñấu, vừa huấn 
luyện tân binh ngay tại mặt trận, nên ñã kịp thời bổ sung quân số và có lực lượng 
dự trữ ñến cuối chiến dịch ñể tiếp tục chiến ñấu. 
 Kinh nghiệm khống chế ñường không, chặn ñường tiếp vận của ñịch bằng 
cách chủ ñộng tiến công ñịch ngay tại căn cứ xuất phát của ñịch trong Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ ñã ñược vận dụng một cách sáng tạo trong Chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử... 
                                                                          (www.qdnd.vn – Ngày 24/03/2014) 
 
 

Kỳ tích công binh 
 Ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị ñể 
nghe Tổng Quân ủy báo cáo quyết tâm, kế hoạch tấn công ðiện Biên Phủ. Một 
trong những vấn ñề ñược Tổng Quân ủy kiến nghị với Bộ Chính trị là công tác 
làm ñường và sửa ñường, vì các tuyến giao thông lên ðiện Biên Phủ ñều rất 
xấu, trong khi khối lượng vũ khí thiết bị, lương thực phải bảo ñảm cho mặt trận là 
vô cùng lớn. Phân tích kỹ tình hình, Bộ Chính trị nhận thấy vấn ñề ñường sá tiếp 
tế cho chiến dịch là một khó khăn lớn, nhưng nếu toàn ðảng, toàn dân và toàn 
quân tập trung toàn lực thì nhất ñịnh sẽ bảo ñảm kịp thời cho chiến dịch. 
 Bộ ñội công binh ñược giao làm nòng cốt phối hợp với các lực lượng khác 
mở ñường lên ðiện Biên Phủ. Mặc dù mới thành lập, nhưng sau Chiến dịch Tây 
Bắc 1952, bộ ñội công binh ñã ñược Bác Hồ tặng lá cờ thêu 4 chữ vàng “Mở 
ñường thắng lợi”. Thực hiện tốt lời khen tặng của Bác Hồ, các ñơn vị công binh 
ñã dấy lên phong trào thi ñua mở ñường tiến lên ðiện Biên Phủ. Phong trào trở 
thành ñợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ bảo ñảm công binh. Bộ ñội công binh ñã sáng tạo ra cách bắc cầu 
phao bằng tre nứa; ghép phà chở xe, pháo và bộ binh qua sông; tổ chức vượt 
sông, phá bom nổ chậm, phá thác, ghềnh bảo ñảm ñường cơ ñộng cho chiến 
dịch. Trung ñoàn Công binh 151 phối hợp với các ðại ñoàn 312, 316 và Trung 
ñoàn 675… ñược huy ñộng làm nhiệm vụ mở ñường ñưa pháo vào trận ñịa. Chỉ 
sau hơn 20 ngày lao ñộng khẩn trương, cả 6 tuyến ñường cơ ñộng cho pháo, dài 
hơn 70km ñã hoàn thành... Khi trận ðiện Biên Phủ kết thúc, ñoàn tù binh ñi qua 
những con ñường này về trại tập trung, ñã nhận xét: “Riêng với việc làm ñược 
những trục ñường này, các ông cũng ñủ thắng chúng tôi rồi!”. 
 Bộ ñội công binh còn phối hợp với các lực lượng xây dựng hệ thống hầm 
hào, công sự, trong ñó có sở chỉ huy của Tổng Tư lệnh mặt trận; tổ chức trận ñịa 
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kiên cố cho pháo trên các sườn núi và ở những nơi mà quân Pháp không ngờ 
tới. Bên các trận ñịa thật, bộ ñội công binh cùng các ñơn vị bố trí các trận ñịa giả 
ñể thu hút, tiêu hao bom ñạn ñịch. Mặc dù rất vất vả, nhưng bộ ñội công binh 
phối hợp với các lực lượng ñã thiết lập hệ thống chiến hào, công sự dài hơn 
400km, bảo ñảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật, theo nhiều cấp ñộ khác 
nhau, phục vụ mọi hoạt ñộng chiến ñấu của bộ ñội. Có thể nói, bộ ñội công binh 
ñã cùng các lực lượng xây dựng trận ñịa tiến công, hình thành một hệ thống 
chiến hào, giao thông hào vượt qua thung lũng từ nhiều hướng, tạo thành thế 
trận ngày càng vây chặt cả tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. Nhiều nhà quân sự 
ñã ví von hệ thống giao thông hào của quân và dân ta như chiếc thòng lọng từng 
ngày, từng giờ thít chặt quân Pháp ở ðiện Biên Phủ. 
 Không chỉ mở ñường, xây dựng công sự, trận ñịa, bộ ñội công binh mà 
ñiển hình là Trung ñoàn Công binh 151 còn tham gia chiến ñấu lập nhiều chiến 
công góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. Xung quanh mỗi trung 
tâm ñề kháng ñịch ñều tổ chức bãi mìn, hệ thống vật cản, bộ ñội công binh có 
nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng xử lý, khắc phục ñể bảo ñảm cho bộ binh 
xung phong. ðặc biệt, bộ ñội công binh ñào ñoạn ñường hầm dài gần 50m, bố trí 
lượng nổ gần 1.000kg ñiểm hỏa ñánh sập ñồi A1 làm hiệu lệnh cho quân ta tổng 
công kích ñợt cuối cùng tiêu diệt toàn bộ tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. 
 Có thể nói hệ thống cầu, ñường, hầm hào, công sự trận ñịa ở ðiện Biên 
Phủ ñã cho thấy sự nỗ lực phi thường của quân và dân ta nói chung, bộ ñội công 
binh nói riêng, lập nên một kỳ tích khơi nguồn cho truyền thống của bộ ñội công 
binh anh hùng. Sau thất bại ở ðiện Biên Phủ, một viên tướng Pháp ñã phải thừa 
nhận rằng: “Cái xẻng và cái cuốc của Việt Minh là những vũ khí mạnh không kém 
gì máy bay và xe tăng”. 
 Chiến thắng ðiện Biên Phủ ñã ñể lại cho ðảng, Nhà nước, quân ñội ta 
nhiều bài học quý báu, trong ñó có bài học về nghệ thuật sử dụng công binh 
trong những tình huống, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Từ ðiện Biên Phủ, bộ ñội 
công binh ñã tích lũy nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Phát huy truyền thống 
“Mở ñường thắng lợi”, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, với 
chức năng nhiệm vụ bảo ñảm chiến ñấu và chiến ñấu, Binh chủng Công binh tiếp 
tục khẳng ñịnh vai trò của mình, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cả 
dân tộc. 
 Trong thời kỳ ñổi mới, ðảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung 
ương và Bộ Quốc phòng tiếp tục giao cho Binh chủng Công binh nhiều nhiệm vụ 
quan trọng, phức tạp. Chiến tranh ñã lùi xa, nhưng với bộ ñội công binh vẫn là 
lực lượng “làm nhiệm vụ chiến ñấu trong thời bình”. Nhiệm vụ của bộ ñội công 
binh ñược bổ sung và có những bước phát triển mới, khối lượng nhiều hơn, tính 
chất phức tạp hơn, yêu cầu ñòi hỏi cao hơn. ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ, bộ ñội 
công binh ñã rút ra bài học từ chiến thắng ðiện Biên Phủ, ñó là: Khó khăn càng 
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lớn, thách thức càng nhiều, càng ñòi hỏi một tầm nhìn chiến lược, sự linh hoạt 
sáng suốt và bản lĩnh chính trị, quyết tâm cao ñộ. 
 Binh chủng Công binh ñã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu với 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng; chỉ ñạo huấn 
luyện chuyên ngành công binh và bảo ñảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật công 
binh cho lực lượng công binh toàn quân. Cùng với hoàn thành ñặc biệt xuất sắc 
nhiệm vụ huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến ñấu, Binh chủng ñã thực 
hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng, ñột xuất ñược giao. Những bài học kinh 
nghiệm mở ñường, xây dựng hầm hào, công sự trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ 
tiếp tục ñược Binh chủng Công binh vận dụng, phát triển ở một tầm cao mới. Thể 
hiện rõ nét nhất là Binh chủng Công binh ñã tham gia xây dựng bảo ñảm ñúng 
tiến ñộ, có chất lượng các công trình chiến ñấu, công trình quốc phòng; công 
trình DKI; làm ñường tuần tra biên giới... 
 Gần 40 năm sau chiến tranh nhưng ở hầu hết các ñịa phương của Việt 
Nam vẫn ñang phải gánh chịu hậu quả nặng nề, dai dẳng do bom mìn, vật liệu nổ 
còn sót lại gây ra. Binh chủng Công binh ñược giao là lực lượng nòng cốt làm 
nhiệm vụ rà tìm, tháo gỡ bom, mìn còn sót lại. Mặc dù có nhiều khó khăn, phức 
tạp, trong khi ngân sách bảo ñảm cho rà phá, khắc phục hậu quả bom, mìn sau 
chiến tranh hạn hẹp, nhưng Binh chủng Công binh ñã phát huy tinh thần chủ 
ñộng, sáng tạo từ một mặt vừa nỗ lực cố gắng ñể ñẩy nhanh tiến ñộ rà phá bom, 
mìn, mặt khác kịp thời tham mưu với ðảng, Chính phủ mà trực tiếp là Quân ủy 
Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai ñồng bộ nhiều giải pháp thực hiện có hiệu 
quả Chương trình hành ñộng quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến 
tranh. 
 Bộ ñội công binh là lực lượng nòng cốt của quân ñội trong tham gia phòng, 
chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sập ñổ 
công trình. ðây là nhiệm vụ có tính chất ñặc thù cao; ñặc biệt là trong ñiều kiện 
thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường. ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
Binh chủng Công binh ñã chỉ ñạo các ñơn vị tăng cường huấn luyện phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nâng cao khả năng ñộc lập xử lý các tình 
huống trong ñiều kiện khí hậu, thời tiết không thuận lợi; phù hợp với ñiều kiện tổ 
chức, biên chế, trang bị hiện có và sẵn sàng làm chủ các trang thiết bị mới, hiện 
ñại. 
 Cùng với làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thực hiện tốt công tác ñối ngoại quốc 
phòng, những năm gần ñây Binh chủng Công binh ñược giao tham gia vào các 
hoạt ñộng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên hai lĩnh vực là rà phá bom, 
mìn và phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. ðây là những lĩnh vực mà 
Binh chủng Công binh có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng 
còn nhiều khó khăn, ñòi hỏi phải có sự nỗ lực lớn, với tinh thần ðiện Biên Phủ, 
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bộ ñội công binh quyết tâm làm tròn nhiệm vụ, ñể góp phần khẳng ñịnh Việt Nam 
là một thành viên có trách nhiệm trong cộng ñồng quốc tế. 
 Những thành tích mà Binh chủng Công binh lập nên ñã góp phần quan 
trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, góp phần xây dựng 
quân ñội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; ñược ðảng, Nhà nước, Bộ 
Quốc phòng ñánh giá cao, ñược nhân dân cả nước tin tưởng, khen ngợi. ðặc 
biệt mới ñây, Binh chủng Công binh ñược ðảng, Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ ñổi mới. 
                                                    Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Quang Xuân  
                                                                        Tư lệnh Binh chủng Công binh 
                                                                      (www.qdnd.vn - Ngày 23/3/2014)  
 
 

THÔNG TIN CHÍNH XÁC, NHANH CHÓNG, KỊP THỜI TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 
 

 Trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ (ÐBP), bộ ñội thông tin - liên lạc (TTLL) ñã 
vượt qua mọi hy sinh gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, bảo ñảm TTLL 
"Chính xác, nhanh chóng, kịp thời - Góp phần tổ chức thực hành chiến ñấu thắng 
lợi trong mọi tình huống". 
 Thành công của tổ chức, bảo ñảm TTLL trong Chiến dịch ÐBP, là ñỉnh cao 
phát triển của nghệ thuật tổ chức, bảo ñảm TTLL của quân ñội ta trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. 
 Thực hiện chủ trương của Tổng Quân ủy và nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham 
mưu giao cho, ñầu tháng 1/1954, Ðảng ủy, Chỉ huy Cục TTLL triệu tập hội nghị 
cán bộ ñể quán triệt nhiệm vụ, quyết ñịnh lực lượng, phương tiện bảo ñảm thông 
tin liên lạc Chiến dịch ÐBP. Ban Thông tin Chiến dịch ÐBP (Ban Ba chiến dịch) 
ñược thành lập... Nhiệm vụ của bộ ñội TTLL trong Chiến dịch ÐBP là, bảo ñảm 
thông tin thông suốt phục vụ Bộ Chỉ huy chiến dịch (CHCD) chỉ ñạo, triển khai 
công tác tổ chức chuẩn bị chiến trường, chỉ huy lực lượng tham gia chiến ñấu 
tiêu diệt tập ñoàn cứ ñiểm của ñịch ở ÐBP và các chiến trường phối hợp. Quán 
triệt, triển khai thực hiện phương châm tác chiến Chiến dịch ÐBP ban ñầu là: 
“Ðánh nhanh, thắng nhanh”, lực lượng thông tin tham gia chiến dịch ñã “Tích 
cực, chủ ñộng, cơ ñộng, linh hoạt”, tập trung cao ñộ hoàn thành mọi công tác 
chuẩn bị, bảo ñảm giờ nổ súng toàn mặt trận ñúng quy ñịnh... 
 15 giờ 45 phút ngày 25/1/1954, tại Sở Chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, 
Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh kiêm Bí thư Ðảng ủy chiến dịch dùng ñiện 
thoại lệnh cho chỉ huy các Ðại ñoàn 304, 308, 316, 351: “Hoãn ngày, giờ nổ súng 
tiến công, kéo pháo ra, ñưa pháo và bộ ñội về vị trí tập kết ñược an toàn. Mệnh 
lệnh này cần ñược chấp hành triệt ñể. Nhiệm vụ chuyển pháo ra coi như nhiệm 
vụ chiến ñấu”... Chấp hành sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Ðảng ủy, Chỉ huy Cục TTLL, 
ngày 10/2/1954, Ban Ba chiến dịch tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh 
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về chuyển phương châm tác chiến chiến dịch, xác ñịnh biện pháp cụ thể triển 
khai hệ thống TTLL theo phương châm “ñánh chắc, tiến chắc”... Ðể chuẩn bị cho 
việc nổ súng theo ngày, giờ quy ñịnh, sáng 13/3/1954, ñồng chí Tham mưu 
trưởng chiến dịch ñã tiến hành kiểm tra toàn mạng liên lạc từ Bộ Chỉ huy chiến 
dịch xuống các ñại ñoàn; từ ñại ñoàn xuống các trung ñoàn, tiểu ñoàn và ñại ñội 
mũi nhọn; các trận ñịa pháo mặt ñất, cao xạ, cối 120mm, ñài quan sát; các mạng 
hữu tuyến ñiện và vô tuyến ñiện ñều thông suốt... 
 17 giờ 6 phút ngày 13/3/1954, tại Sở Chỉ huy chiến dịch ở Mường Phăng, 
mệnh lệnh nổ súng mở màn chiến dịch tiến công ÐBP ñược ñồng chí Tư lệnh 
chiến dịch truyền ñi qua máy ñiện thoại. Ðợt một của chiến dịch diễn ra trong bốn 
ngày, quân ta ñã tiêu diệt ba cụm cứ ñiểm, gồm: Him Lam, Ðộc Lập, Bản Kéo. 
Trận ñánh mở màn chiến dịch, quân ta ñánh chiếm hoàn toàn trung tâm ñề 
kháng Him Lam, tiêu diệt gần 300 tên ñịch, bắt sống hơn 200 tên. Trong chiến 
công ñó, có sự ñóng góp quan trọng của bộ ñội TTLL... Sơ kết ñợt 1, Bộ Chỉ huy 
chiến dịch biểu dương các lực lượng thông tin, trong ñó nêu rõ: Bộ ñội thông tin 
chiến ñấu dũng cảm, kiên quyết giữ vững TTLL cho trận ñánh, thực hiện tốt 
phương châm “ñánh chắc, tiến chắc, thông tin vững chắc”... 
 17 giờ 30 phút ngày 30/3/1954, pháo binh ta nổ súng mở ñầu ñợt hai chiến 
dịch, tiến công chín mục tiêu trong 10 ngày ñêm. Chiến sự diễn ra vô cùng ác 
liệt, nhất là ở các cao ñiểm phòng ngự phía ðông, như: Ðồi A1, C1, D1, E1, C2, 
D2 và các trận ñịa pháo, sân bay của ñịch. Tại trận ñánh ñồi A1 (ñợt 2), bộ ñội ta 
tập trung hỏa lực tiến công ñịch. Cùng lúc, pháo ñịch cũng bắn dữ dội về phía ñồi 
quân ta chiếm giữ, tướng Ðờ-cát-xtơ-ri ra lệnh cho quân lính phải giữ A1 bằng 
mọi giá. Cuộc chiến ñấu tại khu vực ñồi A1 diễn ra khá quyết liệt, nhiều tuyến 
hào ta với ñịch giành giật nhau từng tấc ñất. Cán bộ, chiến sĩ thông tin với ba 
phương tiện chính là truyền ñạt, ñiện thoại, vô tuyến ñiện ñã dũng cảm, sáng tạo, 
bám ñội hình, chốt trụ tại cửa mở, giữ vững trận ñịa TTLL cho chỉ huy, cùng lực 
lượng bộ binh tiêu diệt ñịch. Ðường dây thông tin bị hỏa lực ñịch ñánh phá, cày 
xới, ñứt tung nhiều lần, nhưng cán bộ, chiến sĩ thông tin ñã dũng cảm, mưu trí 
tìm mọi cách khôi phục ñường dây bảo ñảm TTLL thông suốt. 
 Cùng với ñồi A1, các cao ñiểm C1, D1, E1, C2, D2 là khu vực phòng ngự 
then chốt của chúng, nếu ñể mất, ñịch sẽ không giữ nổi ÐBP. Nắm chắc tình 
hình ñó, Ban Ba chiến dịch ñã kịp thời hướng dẫn và chỉ ñạo các ñơn vị TTLL 
toàn mặt trận bám sát lực lượng bộ binh và công binh, với tinh thần: Chiến hào 
mở tới ñâu thì ñường dây ñiện thoại ñược ñặt tới ñó, dọc ñường hào trục và các 
ñường hào nhánh, chuẩn bị cho xuất phát tiến công. Nhiều cao ñiểm, nhiều chiến 
tuyến, ta và ñịch giành giật nhau từng mét ñất. Với tinh thần “một người, một máy 
cũng tiến công”, các chiến sĩ thông tin trên toàn mặt trận ñã khắc phục mọi khó 
khăn, dũng cảm chiến ñấu, giữ vững thông tin thông suốt, càng chiến ñấu, càng 
trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñợt hai chiến dịch... 
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 12 giờ ngày 1/5, hệ thống TTLL bảo ñảm cho Bộ CHCD chỉ ñạo, chỉ huy 
tiến công ñợt ba ñã hoàn thành. Ðêm 1/5/1954, Bộ Tư lệnh chiến dịch phát lệnh 
truyền ñi tất cả các hướng, mũi tiến công của quân ta thông qua toàn bộ hệ 
thống TTLL; bắt ñầu tiến công ñợt ba. Sau bảy ngày ñêm chiến ñấu cực kỳ gay 
go, ác liệt, có nhiều tổn thất về lực lượng, song cán bộ, chiến sĩ TTLL ñã dũng 
cảm bám sát các ñại ñội thọc sâu, bảo ñảm hiệp ñồng chặt chẽ cho lực lượng ta 
tiến công và làm chủ các cứ ñiểm của ñịch tại ñồi C1, các vị trí 505, 505A ở phía 
ðông... Nhất là, lực lượng TTLL ñã bảo ñảm vững chắc cho Bộ Tư lệnh mặt trận 
chỉ huy các ñơn vị ñồng loạt tiến công và làm chủ hoàn toàn cứ ñiểm ñồi A1 vào 
lúc 4 giờ 30 phút, C2 lúc 9 giờ ngày 7/5. Trên toàn mặt trận ÐBP, quân ñịch 
không còn tinh thần chiến ñấu, vô cùng khốn quẫn, rối loạn, khắp khu trung tâm 
Mường Thanh ñã xuất hiện binh lính ñịch vẫy cờ trắng xin hàng. Trước thời cơ 
mới, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch thông qua tất cả các mạng TTLL chiến dịch, 
ñã ra lệnh cho các ñơn vị: “Không cần chờ ñến tối ngày 7 tháng 5 như ñã dự 
ñịnh, chuyển ngay sang tổng công kích, thời cơ tiêu diệt toàn bộ tập ñoàn cứ 
ñiểm giành thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch ñã xuất hiện”. Lệnh của Bộ Chỉ 
huy vừa phát ra, các phân ñội TTLL ñã bám sát chỉ huy, kịp thời bảo ñảm thông 
tin cho các ñơn vị chủ lực xông lên, tiến công các vị trí ñịch còn lại. Một phân ñội 
của Ðại ñoàn 312 vượt nhanh qua cầu Mường Thanh, xông thẳng vào hầm chỉ 
huy tập ñoàn cứ ñiểm, bắt sống tướng Ðờ-cát-xtơ-ri và Bộ Tham mưu của ñịch, 
lúc 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954. 
 21 giờ 30 phút, ngày 7/5/1954, Ban Ba chiến dịch ñã nhận bức ñiện của 
Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh kiêm Bí thư Ðảng ủy chiến dịch. Ðội 101 
thông qua hệ thống vô tuyến ñiện, ñã kịp thời chuyển bức ñiện báo cáo Bộ Chính 
trị Trung ương Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân ta ñã ñại thắng tại ÐBP”. 
 Những bài học kinh nghiệm trên ñây góp phần rất quan trọng vào việc xây 
dựng lý luận tổ chức bảo ñảm TTLL của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong 
tương lai. Trong giai ñoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện 
nay, những bài học kinh nghiệm về tổ chức, bảo ñảm TTLL trong Chiến dịch ÐBP 
vẫn còn giữ nguyên giá trị... 
                                                                                      Ngô Kim ðồng 
                                                              Chính ủy Binh chủng Thông tin - Liên lạc 
                                                              (www.nhandan.com.vn – Ngày 10/4/2014)  
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Có một “Điện Biên Phủ trí tuệ” 
 

 ðại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng ñịnh: “Nếu dân tộc Việt Nam chỉ 
anh hùng thôi thì khối lượng bom ñạn của kẻ thù ñã có thể ñè bẹp, nhưng dân 
tộc Việt Nam rất thông minh, nghị lực sáng tạo của khối ñại ñoàn kết toàn dân ñã 
tạo nên một sức mạnh không lường ñược, có thể chiến thắng mọi kẻ thù”. Và 
trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ, những người lính áo vải, chân ñất dưới quyền 
chỉ huy của ðại tướng ñã thể hiện trí thông minh, lòng dũng cảm tuyệt vời ñó. 
 ð ng khinh lính m�i! 
 Nhà báo Lê Kim, trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ là Trưởng ban Tuyên 
huấn Trung ñoàn 36 (ðại ñoàn 308) kể: Trung ñoàn 36 cùng các ñơn vị khác 
ñược giao ñánh cụm cứ ñiểm mang tên Huguette. ðây là cụm cứ ñiểm bảo vệ 
sân bay Mường Thanh và bãi dù, nên ñịch xây dựng vô cùng kiên cố ñể tử thủ, 
với nhiều hàng rào thép gai, xung quanh ñịa hình lại trống trải, bằng phẳng nên 
rất khó tiến công. 
 Vào khoảng ngày 12, 13 của tháng 4/1954, giai ñoạn hai của Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ ñã kéo dài hai tuần, Trung ñoàn 36 ñánh lấn, bắn tỉa mãi mà chưa 
thu ñược gì nhiều. Ta ñào hào, ñịch lại phản kích, lấp lại. ðơn vị chịu nhiều tổn 
thất, ñược trên bổ sung chiến sĩ mới. Trung ñoàn trưởng Hồng Sơn mở hội nghị 
dân chủ quân sự ở Tiểu ñoàn 80, trình bày khó khăn trong việc vây lấn ñể bộ ñội 
bàn cách khắc phục. Có 3 chiến sĩ mới quê ở Yên Dũng (Bắc Giang) vừa về ñơn 
vị kiến nghị: “Nên làm con cúi bằng rơm thật to, lăn lên phía trước, ñịch thấy 
ñộng bắn găm vào ñó, ta ñỡ thương vong mà tiến lên. Khi ñến sát hàng rào thép 
gai thì ñào luồn xuống dưới, tạo ñường ngầm vào trong”. Nhiều cán bộ dày dạn 
bảo: “ðào thế nào ñược”. Một chiến sĩ lại nói: “Khi ở quê, chúng em bị Tây vây 
kín, chặn hết cổng ngõ. Chính em ñã cùng bố và anh em ñào luồn qua bụi tre 
thoát vây”. Trung ñoàn trưởng khen: “Hay quá! Trước các cậu ñào ñể chạy, giờ 
ta ñào luồn ñể ñánh”. Thế là, ñêm 21, rạng ngày 22/4/1954, bộ ñội ta ñào luồn 
dưới lớp thép gai vào lô cốt ñầu cầu cứ ñiểm 206. ðịch không kịp trở tay, cả ñại 
ñội ñịch bị diệt, chỉ một tên chạy thoát. ðại tướng Võ Nguyên Giáp ñiện khen: 
“ðơn vị ñánh có sáng tạo”. Lối ñánh ñào hầm này, về sau còn ñược nhiều ñơn vị 
áp dụng. Về phần ñịch, sau này nhiều tù binh là sĩ quan Pháp thừa nhận lối ñánh 
“ñộn thổ” khiến nhiều tên lính ñịch khiếp ñảm phải ñi chữa bệnh tâm thần.  
 Không bi�t ch�, nhưng gi!i chi�n thu�t  
 Cựu chiến binh Lâm Viết Hữu, trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ là ðại ñội 
trưởng ðại ñội 674, Tiểu ñoàn 251, Trung ñoàn 174 kể: ðêm 31/3/1954, ñại ñội 
tôi nhận lệnh ñánh lên ñồi A1 từ hướng hôm trước Tiểu ñoàn 1 ñã ñánh. Chúng 
tôi là hướng thứ yếu, hiệp ñồng với Trung ñoàn 102 ñánh hướng chủ yếu, nghe 
vậy nhưng lúc ñó tôi chẳng biết “ông 102” là ông nào. ðánh ñến gần sáng, chúng 
tôi ñánh gần ñến chỗ cái xe tăng di tích bây giờ và phá hủy nó. Nhưng ñại ñội 
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thương vong nhiều, gặp 102 xin chi viện nhưng bạn cũng không lên ñược. Lúc 
ñánh, ñại ñội hơn trăm người, lúc ñược lệnh rút ra, tôi kiểm tra chỉ còn 19 
người… Sau hai ñêm ñánh quyết liệt, vừa ra thì tôi ñược ñại ñoàn bảo lên gặp 
anh Văn. Lúc ñó, tôi chưa biết anh Văn là ai. Hai trinh sát dẫn ñường và một liên 
lạc dẫn tôi ñi Mường Phăng. ðến nơi thì trinh sát và liên lạc quay về, mỗi mình tôi 
ñược lệnh ở lại ñợi. Tôi tự bảo, chắc là chờ ñi tòa án binh ñây, ñể quân chết 
nhiều quá mà. 
 Hôm sau, tôi ñược gọi vào hầm chỉ huy, chỗ ấy có bản ñồ và bàn ghế ñầy 
ñủ. Ông Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng mặt trận, chỉ bản ñồ hỏi tôi tình hình 
ñồi A1. Tôi không biết chữ, mới biết ñánh vần và tập chữ ký thôi, nhìn bản ñồ, tôi 
báo cáo là không hiểu gì, chỉ biết mô tả ñại khái về A1. Ông Thái hỏi: “Là ñại ñội 
trưởng mà không biết chữ thì làm sao ñắp sa bàn chỉ huy bộ ñội?”. Tôi nói: “Báo 
cáo, chúng tôi chẳng ñắp, cứ vạch ra ñất, làm cái ụ ñất chỉ cho anh em”. ðúng 
lúc ấy thì anh Văn ra, tôi mới biết chính là ðại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Văn 
bảo tôi tả lại ñồi A1, rồi hỏi: “Có phải xe tăng theo hào ñi lên không?”. Tôi khẳng 
ñịnh không phải, nó ñi lên theo ñường sau ñồi, từ 5 rưỡi, 6 giờ sáng gì ñó, nó 
còn bật ñèn nên tôi tận mắt thấy. Nó từng ñánh vào ñại ñội tôi, chúng tôi từng 
diệt một cái. Anh Văn hỏi: “Cậu có nhớ ñường hôm vào bao vây không?”. Tôi báo 
cáo: “Tôi ñã vào, nhảy xuống chiến hào của nó cao ngập ñầu, với một tay mới 
ñến miệng, sâu lắm, nhưng lệnh không ñược ñánh nên chúng tôi phải rút ra. 
Chúng tôi ñã nói, muốn ñánh A1, phải cắt cái ñường tiếp viện này của nó”. Nghe 
xong, anh Văn hỏi: “Nếu giao nhiệm vụ cho cậu, cậu có làm ñược không?”. Tôi 
mạnh dạn: “Nếu giao thì chúng tôi ñánh ñược, vì chúng tôi biết cái ñường ñấy”.  
 “B"n phát m�t, di�t nhi�u ñch”  
 Cựu chiến binh Giang Văn Túc, “Dũng sĩ bắn tỉa” của Trung ñoàn 57, ðại 
ñoàn 304 kể rằng, ñơn vị ông ñược giao nhiệm vụ vây lấn, tấn công cụm cứ ñiểm 
Hồng Cúm. ðến giai ñoạn hai của chiến dịch, ta ñào xong hệ thống hào bao vây, 
Tổng Tư lệnh chỉ thị phong trào diệt ñịch, càng rải rác càng tốt, làm cho ñịch 
hoang mang. Ông Túc cùng hai chiến sĩ nữa ñược chọn vào tổ bắn tỉa. Các ông 
tìm chỗ gần hỏa lực ñịch, hoặc chỗ ñịch ñi xuống lấy nước ñể phục. ðêm ñầu ñi 
tìm ñịa ñiểm bắn tỉa, ñánh dấu sẵn, ñêm sau mới bò vào ñào công sự, giữa ñồng 
ñất mênh mông, các ông phải khéo léo ngụy trang ñể giấu công sự. ðịch buộc 
phải xuống sông Nậm Rốm lấy nước, tổ bắn tỉa chỉ ñược bắn phát một, nên phân 
công nhau mỗi người ngắm một tên, dùng cây cứt lợn ngụy trang ñầu súng, khói 
tản ra nên bắn xong ñịch vẫn không phát hiện ñược vị trí người bắn tỉa. Cứ tiếng 
súng vang lên, lại có ba tên lăn ñùng ra. Một lúc sau, thể nào bọn giặc cũng mò 
ra, lại một tiếng súng vang lên, lại ba tên ñịch lăn ñùng ra mà ñịch không hiểu 
tiếng súng từ ñâu. ðêm 19/4/1954, trên lệnh cho tổ diệt ụ ñại liên ở cụm C, phía 
Bắc Hồng Cúm. Tổ có sáng kiến, ta bắn pháo tấn công giả, ñại liên ñịch bắn trả, 
thế là lộ họng súng ñại liên, ba phát ñạn bắn tỉa cùng găm vào một chỗ, làm ñại 
liên ñịch câm bặt… 
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Những sáng kiến nhỏ cùng với tinh thần ñoàn kết, ý chí sắt ñá tấn công ñịch ñã 
tạo nên sức mạnh vô ñịch, làm nên “thiên sử vàng” mang tên ðiện Biên Phủ.  
                                                                                           Phương Hoa 
                                                                             (www.qdnd.vn - Ngày 13/3/2014) 

-------------------------------- 
 
 
  
 

ĐẢM BẢO HẬU CẦN - KỸ THUẬT NHÂN TỐ GÓP PHẦN QUYẾT ĐỊNH SỰ SỤP ĐỔ 
MỌI TOAN TÍNH CỦA THỰC DÂN PHÁP TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 

 

 Sau những hoạt ñộng gia tăng của Việt Nam và Pháp trong ðông Xuân 
1953 - 1954, ðiện Biên Phủ trở thành ñiểm quyết chiến chiến lược của cả hai 
bên. ðể cố thủ thành công hay tiến công giành thắng lợi, vấn ñề bảo ñảm hậu 
cần - kỹ thuật (HC-KT) cho ðiện Biên Phủ là vấn ñề quan trọng hàng ñầu có ý 
nghĩa quyết ñịnh ñối với cả Pháp và Việt Nam. 
 ðiện Biên Phủ là chiến trường xa hậu phương, lực lượng tham gia tác 
chiến lớn, thời gian dài, ñiều kiện ñường sá khó khăn, phương tiện vận tải thiếu 
thốn... Cả hai bên ñều phải vận chuyển một khối lượng vật chất lớn trên tuyến 
tiếp vận ñộc ñạo. Phía Việt Nam chỉ có một trục ñường bộ chủ yếu từ Sơn La 
vào ðiện Biên, còn phía Pháp cũng chỉ có một phương thức tiếp tế duy nhất là 
ñường không sau khi ñường bộ từ Lào sang ñã bị ta bao vây, chặn cắt. 
 Về phía Pháp, khi quyết ñịnh xây dựng ðiện Biên Phủ thành một tập ñoàn 
cứ ñiểm mạnh chưa từng có trong cuộc chiến tranh ðông Dương, sẵn sàng 
nghiền nát chủ lực Việt Minh, Navarre và các nhân vật hiếu chiến trong giới cầm 
quyền Pháp, Mỹ ñều cho rằng quân Pháp có nhiều lợi thế. Ngược lại, Bộ Chỉ huy 
quân Pháp tin rằng do cách xa hậu phương, Việt Minh không có khả năng bảo 
ñảm HC-KT, ñặc biệt là việc huy ñộng lương thực, phương tiện vận chuyển vũ 
khí, lương thực ñể thực hành tác chiến tại ðiện Biên Phủ. 
 Về phía ta, sau khi nhất trí thông qua phương án tác chiến của Tổng Quân 
ủy, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh hạ quyết tâm “Toàn dân, toàn ðảng và 
Chính phủ nhất ñịnh ñem toàn lực chi viện cho ðiện Biên Phủ và nhất ñịnh làm 
mọi việc cần thiết ñể giành toàn thắng cho chiến dịch này”. Theo phương châm 
tác chiến ban ñầu của ta, dự kiến nhu cầu bảo ñảm vật chất cho chiến dịch là 
434 tấn ñạn, 7.730 tấn gạo, 140 tấn muối, 465 tấn thực phẩm khô. Do việc thay 
ñổi phương châm tác chiến, thời gian chuẩn bị và thời gian chiến ñấu của bộ ñội 
kéo dài; lực lượng ngày càng nhiều. Khối lượng vật chất phục vụ chiến dịch lên 
tới 20.000 tấn, trong ñó có 1.455 tấn ñạn, 1.783 tấn xăng dầu, 14.950 tấn gạo, 
268 tấn muối, 577 tấn thịt, 1.034 tấn thực phẩm và 177 tấn vật chất khác. 

 

“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả ñể chiến thắng” 
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 Trước nhiệm vụ ñầy khó khăn ñó, Cục Quân khí ñã huy ñộng tất cả số ñạn 
dự trữ ở các kho; 11.715 viên ñạn pháo 105mm cũng ñược chuyển từ Long 
Châu (Trung Quốc) về Việt Nam, 400 viên ñạn pháo 105mm ở kho Chu Lễ (Hà 
Tĩnh) cũng ñược chuyển gấp lên ðiện Biên Phủ. 
 Từ trung tuần tháng 2/1954, bộ máy bảo ñảm HC-KT cho chiến dịch cũng 
ñược tổ chức lại gồm sở chỉ huy tiền phương chiến dịch, các kho (quân khí, quân 
nhu...), các binh trạm vận tải, các ñơn vị công binh, thanh niên xung phong, sửa 
chữa cầu ñường, phá bom nổ chậm, ñánh trả máy bay ñịch, bảo vệ giao thông... 
Các tuyến vận tải của Tổng cục Cung cấp Tiền phương ñược tổ chức thành ba 
tuyến từ Sơn La ñến Tuần Giáo, từ Tuần Giáo ñến ðiện Biên Phủ và từ kilômét 
số 62 vào mặt trận. Những tuyến này không chỉ ñảm nhiệm công tác vận tải quân 
sự mà còn làm cả nhiệm vụ cung cấp, tiếp tế, thống nhất chỉ huy các lực lượng 
bảo ñảm trên toàn tuyến. 
 Thực hiện quyết tâm của Trung ương “Tất cả cho Chiến dịch ðiện Biên 
Phủ ñại thắng”, hậu phương cả nước ñã dốc sức cho chiến trường. Chỉ tính riêng 
các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên ñã 
huy ñộng ñược 36.519 lượt dân công hỏa tuyến tham gia 2.368.876 ngày công 
sửa chữa, làm mới 1.600km ñường, bắc 214 cầu cống với tổng chiều dài 2.482m 
bảo ñảm giao thông thông suốt từ biên giới Việt - Trung về, từ Việt Bắc sang Tây 
Bắc, ñã ñóng góp 4.680 tấn lương thực, 454 tấn thịt, 113 tấn ñậu lạc vừng, trên 
800 tấn rau, củ, quả. Liên khu 3 và khu Tả Ngạn ñã chuyển giao cho mặt trận 
1.464 tấn gạo, 64 tấn thịt, 266 tấn muối, 51,66 tấn rau khô, 6.400 dân công, 
1.712 xe ñạp thồ, 736 chiếc xe bò, ngựa, xe trâu. Liên khu 4 ñã huy ñộng ñóng 
góp 10.000 tấn lương thực, 2.147 tấn thực phẩm khô, 12.000 xe ñạp thồ, 750 
trâu bò, gần 50 vạn lượt dân công bộ, 6.602 dân công xe ñạp thồ, vận chuyển 
ñược 30.339 tấn hàng. 
 Cùng với việc tích cực vận chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến, ta chủ 
trương ñẩy mạnh khai thác hậu cần tại chỗ. ðồng bào các dân tộc thuộc huyện 
Tuần Giáo mặc dù chỉ có 11.000 dân vốn nghèo ñói, lúc ñầu cấp trên dự kiến 
không huy ñộng nhưng nhân dân ñã ñóng góp 1.270 tấn gạo, 300 tấn thịt và 100 
tấn rau cho chiến dịch. Bình quân mỗi người dân Tuần Giáo ñã góp cho chiến 
dịch 116 kg gạo. 
 Huyện ðiện Biên, nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược, trước khi bị ñịch 
dồn vào các khu tập trung, trước khi sơ tán, ñồng bào ñã ñuổi hết trâu bò, lợn, gà 
ra rừng rồi tìm cách báo cho bộ ñội bắt lấy nuôi quân. Trong cả chiến dịch, nhân 
dân huyện ðiện Biên ñã có 3.000 người xung phong ñi dân công, ñóng góp 
64.670 ngày công, cung cấp cho chiến dịch 55 tấn gạo, 36 tấn thịt. Huyện 
Mường Tè, nơi chủ yếu là ñồng bào dân tộc sống rất thưa thớt, thổ phỉ hoạt ñộng 
ráo riết, song nhân dân cũng ñóng góp ñược 76 tấn gạo, 2.700 ngày công và 43 
ngựa thồ, 14 thuyền mảng. 
 ðồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu ñã ñóng góp cho chiến dịch 2.666 tấn 
gạo, (vượt mức trên giao 64 tấn); 226 tấn thịt, (vượt mức 48 tấn); 210 tấn rau 
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xanh, 16.972 dân công ñược huy ñộng với số ngày công ñược huy ñộng tính ra 
là 517.210 ngày, 348 ngựa thồ, 58 thuyền mảng, 25.070 cây gỗ các loại ñể 
chống lầy, làm ñường cho xe pháo và bộ ñội vượt qua. 
 Tỉnh Sơn La ñã huy ñộng ñồng bào các dân tộc ñóng góp 3.607 tấn 728 kg 
gạo, (vượt mức trên giao 62 tấn 782 kg); 130.165 tấn thịt lợn, 14.228 tấn thịt trâu, 
bò, 139 tấn 730 kg rau, 21.678 dân công ñược huy ñộng với số ngày công tính ra 
là 1.075.755 ngày. 
 Tính chung trong Chiến dịch ðiện Biên Phủ, bên cạnh nhiều ñóng góp lớn 
khác, nhân dân Tây Bắc huy ñộng 7.300 tấn gạo, 389 tấn thịt, 800 tấn rau xanh 
và ñóng góp 14% số ngày công chủ yếu từ trung tuyến ra tiền tuyến. Riêng về 
gạo, lượng gạo nhân dân Tây Bắc ñóng góp chiếm khoảng 27% lượng gạo phải 
huy ñộng cho chiến dịch và chiếm gần 50% lượng gạo sử dụng ngay tại mặt trận. 
ðặc biệt, nhân dân các bộ tộc Lào cũng ủng hộ các lực lượng tham gia ðiện Biên 
Phủ 310 tấn gạo chiến lợi phẩm thu ñược sau chiến dịch Thượng Lào. Số lương 
thực này ñặc biệt có giá trị, vừa giảm ñược sức huy ñộng vận chuyển từ hậu 
phương lên, vừa ñáp ứng nhanh chóng kịp thời cho bộ ñội ta ở mặt trận. 
 Ngày 11/3/1954, công tác chuẩn bị cho chiến dịch ñã ñược chuẩn bị chu 
ñáo, ñúng kế hoạch. Lực lượng tham gia chiến ñấu sẵn sàng chờ mệnh lệnh nổ 
súng tiến công tiêu diệt tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. 
 Sau thắng lợi của ñợt 1, ñể chuẩn bị cho bộ ñội tiếp tục chiến ñấu trong 
thời gian hết tháng 4 hoặc có thể lâu hơn, Tổng cục Cung cấp chỉ ñạo, ñôn ñốc 
các tuyến vận chuyển, chuẩn bị gạo, ñạn ñầy ñủ, củng cố các kho, trạm và có kế 
hoạch bảo ñảm sức khỏe, sinh hoạt cho bộ ñội. 
 Bị thất bại nặng nề trong ñợt tiến công ñầu tiên của quân ta, Bộ Chỉ huy 
Pháp tìm mọi cách tăng quân, vũ khí, ñạn cho ðiện Biên Phủ, ñồng thời tập trung 
hầu hết lực lượng không quân ở ðông Dương lập cầu hàng không chi viện cho 
tập ñoàn cứ ñiểm. Chỉ trong nửa cuối tháng 3, Bộ Chỉ huy Pháp ñã huy ñộng 770 
lần chiếc máy bay ném hơn 1.000 tấn bom xuống ðiện Biên Phủ. 
 Trên các tuyến ñường vận chuyển tiếp tế cho ðiện Biên Phủ, quân Pháp 
tập trung máy bay, ném bom “ồ ạt và liên tục vào các kho tàng, các bến ñò, các 
nơi tập trung ở Tuần Giáo”. Các ñèo Sơn La, Chiềng Pấc, ñèo Meo, Pha ðin... 
trở thành những trọng ñiểm - nơi diễn ra cuộc chiến ñấu ác liệt giữa công binh, 
cao xạ, dân công của ta với máy bay và bom ñạn ñịch. Trung bình mỗi ngày ñịch 
ném xuống một trọng ñiểm từ 160 ñến 300 quả bom. Ở ñèo Pha ðin, có ñợt ñịch 
ñánh 10 ngày liền. Mỗi ngày từ 5 ñến 6 trận với nhiều bom nổ ngay, nổ chậm. 
Lần ñầu tiên trong các trận oanh tạc, Mỹ cho Pháp sử dụng loại máy bay Pác-két 
(C119) thả bom na-pan. Navarre còn ñiều một sĩ quan chuyên môn từ Paris sang 
nghiên cứu làm mưa nhân tạo bằng chất iốt bạc ñể chặn ñường tiếp tế mọi mặt 
của ñối phương. Vượt lên trên tất cả khó khăn, ác liệt, các ñội phá bom vẫn kiên 
cường bám trụ trên các trọng ñiểm, nghiên cứu các quy luật hoạt ñộng của máy 
bay, tính năng tác dụng của các loại vũ khí bom ñạn, từ ñó ñúc kết thành phương 
pháp phòng tránh, phá hủy, góp phần bảo ñảm giao thông. 
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 Cùng với việc ñánh cắt cầu hàng không, các ñơn vị tích cực ñoạt dù tiếp tế 
ñể vừa khoét sâu thêm khó khăn, làm giảm sức chiến ñấu của ñịch, ñồng thời 
góp phần bồi dưỡng sức chiến ñấu của ta ngay tại mặt trận. Nguyên tắc thu nhặt 
là súng ñạn, máy móc thuốc men trước, thực phẩm và dù sau; thu gần ñịch 
trước, xa ñịch sau, không thu ñược mới phá hủy. Việc ñoạt dù tiếp tế rất linh 
hoạt, nhiều ngày ta thu ñược tới 50% số dù tiếp tế của ñịch, bổ sung vật phẩm, 
ñặc biệt là ñạn pháo 105mm. ðại ñoàn 316 là ñơn vị ñoạt ñược nhiều dù tiếp tế 
nhất, trong ñó có 4.500 viên ñạn pháo 105mm, hàng trăm tấn lương thực và ñạn 
dược. ðại ñoàn 304 thu ñược 600 viên ñạn pháo 105mm, 3.000 viên ñạn cối 
120mm và 81mm, có ngày ðại ñoàn 304 ñoạt ñược 5 tấn hàng các loại... 
 Chuẩn bị cho ñợt 3, ðảng ủy, Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ thị cho các ngành 
HC-KT tiếp tục làm tốt công tác cung cấp, tiếp tế cho bộ ñội. Các ñơn vị tiếp tục 
củng cố và phát triển trận ñịa tiến công vào gần ñịch hơn nữa, nhằm siết chặt 
vòng vây, ñánh chiếm sân bay, triệt hẳn ñường tiếp tế và tăng viện của ñịch, uy 
hiếp hơn nữa khu trung tâm tập ñoàn cứ ñiểm. 
 Bảo ñảm sức khỏe bộ ñội và dân công trong chiến dịch lớn, dài ngày ở 
chiến trường rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, ñiều kiện nuôi dưỡng khó khăn là 
một nhiệm vụ ñòi hỏi sự cố gắng lớn của ngành hậu cần. Trong mệnh lệnh chiến 
ñấu số 1, Bộ Chỉ huy chiến dịch yêu cầu: “Tăng cường phòng bệnh và cải thiện 
sinh hoạt ñể giữ sức khỏe cho bộ ñội”. 
 Nhưng khi bước vào chiến ñấu, nhất là từ lúc chiến dịch chuyển sang ñợt 
2, bộ ñội ñào chiến hào ñánh lấn dưới hỏa lực phi pháo ác liệt của ñịch, việc bảo 
ñảm sinh hoạt tại trận ñịa gặp nhiều khó khăn. Bếp nấu ăn ñặt xa chiến hào của 
bộ ñội, khi mang cơm phải ñi theo giao thông hào, gặp nhiều trở ngại và dễ ùn 
tắc nên bộ ñội thường phải ăn cơm nguội, uống nước lạnh. Có ñơn vị phải ăn 
bánh chưng thay cơm. Ăn uống thất thường, sinh hoạt kham khổ, lại chiến ñấu 
căng thẳng, kéo dài làm cho sức khỏe bộ ñội giảm sút. Hậu cần chiến dịch và 
hậu cần các ñơn vị ñã tìm nhiều biện pháp khắc phục, cố gắng ñưa mức sinh 
hoạt của bộ ñội ở trận ñịa trở lại bình thường, ñẩy mạnh phong trào vệ sinh 
phòng bệnh. 
 Nhiều ñơn vị ñào “bếp hầm Hoàng Cầm” ở ngay trận ñịa, không ñể lộ khói, 
bảo ñảm cho bộ ñội ñược ăn nóng, uống nóng. Nhiều hầm chiến ñấu còn dự trữ 
gạo, thực phẩm, nước ăn, củi khô... Có ñơn vị ñào giếng nước ngay tại trận ñịa. 
Công sự chiến ñấu và hầm của bộ ñội ñược tu sửa. Hầm của tổ ba người và tiểu 
ñội xung quanh lát ván gỗ, trần hầm có dù che, bảo ñảm cho bộ ñội có chỗ ngủ, 
nghỉ thoải mái, khô ráo... Các hầm, công sự ñều có nhà vệ sinh. Giữa các ñợt 
chiến ñấu, bộ ñội ñược luân phiên về phía sau tắm giặt... Việc cải thiện bữa ăn 
cho bộ ñội cũng ñược các cấp quan tâm. Hậu phương tổ chức ướp thịt, muối rau 
ñưa ra mặt trận cùng các loại thực phẩm khô. Với sự chi viện của hậu phương 
và những cố gắng cải thiện ñiều kiện sinh hoạt ở trận ñịa, sức khỏe bộ ñội nhanh 
chóng ñược khôi phục, bảo ñảm chiến ñấu dài ngày. 
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 Do chiến ñấu dài ngày, ăn ở trong hầm hào, lại vào giai ñoạn thời tiết thay 
ñổi từ mùa rét sang mùa mưa... nên vấn ñề phòng bệnh, vệ sinh trận ñịa, tẩy uế 
chiến trường có ý nghĩa rất quan trọng. Các ñơn vị phát ñộng phong trào vệ sinh 
phòng bệnh thành nền nếp thường xuyên, góp phần giữ vững và nâng cao sức 
chiến ñấu của bộ ñội. 
 ðể bảo ñảm sức chiến ñấu lâu dài, ðảng ủy Mặt trận chủ trương phải bình 
thường hóa sinh hoạt của bộ ñội, bảo ñảm cho bộ ñội ăn, ngủ, ở tắm giặt bình 
thường. Ban quân y thảo ra 11 ñiều bảo vệ sức khỏe trong chiến dịch. ðại tướng 
Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ñã ký và nêu rõ “Tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong 
tất cả các ñơn vị và cơ quan hiện tham chiến trên mặt trận ðiện Biên Phủ có 
nhiệm vụ chấp hành 11 ñiều kỷ luật bảo vệ sức khỏe ñể giữ vững quân số, bảo 
ñảm liên tục chiến ñấu của bộ ñội và giành toàn thắng cho chiến dịch”. 
 Cuối tháng 4/1954, công tác bảo ñảm cung cấp tiếp tế cho bộ ñội ñã cơ 
bản hoàn thành, các ñơn vị ñược bổ sung ñầy ñủ vũ khí, ñạn, trang bị… sẵn 
sàng bước vào ñợt tiến công mới bắt ñầu vào ngày 1/5/1954. 
 17 giờ 30 phút ngày 7/5, Thiếu tướng ðờ Cátxtơri cùng toàn bộ Bộ Tham 
mưu tập ñoàn cứ ñiểm bị bắt sống, Chiến dịch ðiện Biên Phủ toàn thắng. Thắng 
lợi của Chiến dịch ðiện Biên Phủ thể hiện sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân 
dân, toàn dân, toàn diện của dân tộc Việt Nam, trong ñó có sức mạnh của       
HC-KT. Việc giải quyết vấn ñề HC-KT trong ñiều kiện rất khó khăn: Chiến trường 
ở xa hậu phương tới 500 - 600km, trên ñịa hình rừng núi hiểm trở, ñường vận tải 
cơ giới hư hỏng, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, dân cư 
thưa thớt, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Thêm vào ñó, ñịch tập trung ñánh phá các 
tuyến trọng ñiểm nhằm cắt ñứt sự chi viện từ hậu phương lên ðiện Biên Phủ của 
ta. Việc thay ñổi phương châm tác chiến cũng khiến cho công tác bảo ñảm gặp 
nhiều khó khăn, thời gian chuẩn bị chiến dịch và thời gian chiến ñấu của bộ ñội ta 
kéo dài; lực lượng tham gia chiến dịch tăng dần trong quá trình chiến ñấu. 
Nhưng với ý chí, quyết tâm “cả dân tộc ñã tìm ra giải pháp cho vấn ñề hậu cần 
và giải pháp này ñã làm thất bại mọi toan tính cũng như dự kiến của Bộ Tham 
mưu Pháp”. Và ñiều ñáng “kinh ngạc hơn cả là ở chỗ làm sao Việt Minh lại ñưa 
ñược một khối lượng lớn các khẩu pháo nặng và duy trì việc tiếp tế ñạn vào tận 
ðiện Biên Phủ, xuyên qua 500 kilômét núi cao rừng rậm cực kỳ hiểm trở, chẳng 
có ñường sá gì cả”. 
 ðánh giá kỳ tích trên, Giuyn Roa nhận xét “Ông Giáp ñã thắng trong cuộc 
chiến dịch hậu cần…”. Bất chấp hàng tấn bom rải xuống các trục lộ giao thông, 
con ñường tiếp vận cho quân ñội nhân dân không bao giờ bị cắt ñứt. Chính 
Navarre cũng phải thốt lên “Người ta chỉ còn biết thừa nhận nỗ lực phi thường ñó 
và khâm phục trước hiệu quả mà Bộ Chỉ huy và Chính phủ (Việt Nam) ñã biết 
cách tạo ñược”. 
 Với quyết tâm giành toàn thắng, Việt Nam ñã phải huy ñộng lực lượng bộ 
ñội và dân công phục vụ rất lớn, lúc cao nhất lên ñến 86.800 người gồm 53.800 
quân và 33.000 dân công, thanh niên xung phong phục vụ hỏa tuyến. Chỉ tính 
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riêng về lương thực, bình quân phải sử dụng khoảng 90 tấn mỗi ngày ñể bảo 
ñảm cho các lực lượng từ Sơn La trở vào, ngay tại ðiện Biên Phủ phải có 
khoảng 50 tấn, tức là mỗi ngày phải có trên 3.000 dân công hỏa tuyến luồn rừng, 
leo núi ñưa gạo và các loại thực phẩm ñến từng trận ñịa. Khối lượng bảo ñảm 
cho chiến dịch cũng ñạt mức cao nhất bao gồm 20.125 tấn, gấp 2 lần chiến dịch 
Tây Bắc (năm 1952). Trong tổng số vật chất này, số gạo tiêu thụ là 14.950 tấn 
(gấp 9 lần so với Chiến dịch Biên Giới năm 1950, gấp 2 lần Chiến dịch Hòa Bình 
năm 1952). Riêng ñạn và xăng dầu là những loại vật chất kỹ thuật chủ yếu ñã lên 
tới gần 3.000 tấn, chiếm tỷ lệ 14,2% tổng số vật chất. So sánh về ñạn của Chiến 
dịch ðiện Biên Phủ thì số lượng bảo ñảm gấp 7,5 lần Chiến dịch Hà - Nam - Ninh 
(năm 1951), gấp 3,4 lần Chiến dịch Hòa Bình, gấp 6 lần Chiến dịch Tây Bắc và 
10 lần Chiến dịch Thượng Lào (năm 1953). Về bảo ñảm quân y, ñã huy ñộng 
toàn bộ lực lượng của 7 ñội ñiều trị thuộc Cục Quân y và 4 ñội ñiều trị ñại ñoàn, 
trong ñó có 5 ñội ñiều trị ñược xây dựng thành bệnh viện mặt trận, 3 ñội triển 
khai ở tuyến hậu cần hỏa tuyến. Kết thúc chiến dịch, ngành quân y ñã cứu chữa 
10.130 thương binh, trong ñó riêng mặt trận ðiện Biên Phủ là 8.500 thương binh 
chiếm tỷ lệ 15,7% quân số tham chiến - một tỷ lệ cao nhất so với các chiến dịch 
của cuộc kháng chiến chống Pháp, ñồng thời tổ chức cứu chữa 1.487 sỹ quan và 
binh sĩ ñịch bị thương. 
 Bất ngờ lớn nhất ñối với Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp chính là ở chỗ 
quân dân Việt Nam ñã khắc phục ñược khó khăn, dốc toàn lực bảo ñảm cho 
chiến dịch giành toàn thắng. Giuyn Roa khẳng ñịnh “chính những chiếc xe ñạp 
Pơgiô thồ 200, 300kg hàng và ñẩy bằng sức người, những con người ăn chưa 
ñủ no và ngủ thì nằm ngay dưới ñất trải tấm ni lông. Cái ñã ñánh bại tướng 
Navarre không phải bởi các phương tiện mà là sự thông minh và ý chí của ñối 
phương”. Tướng Ely - nguyên Tổng Tham mưu trưởng quân ñội Pháp khi diễn ra 
trận ðiện Biên Phủ, thừa nhận “một lần nữa, kỹ thuật lại bị thua bởi những con 
người có tâm hồn và một lòng tin”. 
 Ngành HC-KT ñã thực hiện thắng lợi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“cung cấp ñủ súng ñạn, ñủ cơm áo cho bộ ñội thì bộ ñội mới ñánh thắng trận” 
trong chiến dịch có quy mô lớn nhất của Quân ñội nhân dân Việt Nam tiêu diệt 
tập ñoàn cứ ñiểm mạnh nhất của thực dân Pháp ở ðông Dương. Bằng một “sự 
cố gắng siêu phàm” quân dân Việt Nam, trong ñó có ñội ngũ những người làm 
công tác bảo ñảm HC-KT, ñã lập nên một kỳ tích và là một nhân tố góp phần 
quyết ñịnh dẫn ñến sự thất bại của quân ñội viễn chinh xâm lược Pháp. 
                                                                                    Phương Châm 
                                                              (Tạp chí Lịch sử Quân sự - Tháng 3/2014) 
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TÂY BẮC VỪA L� HẬU PHƯƠNG VỪA L� TIỀN TUYẾN 
 Chiến dịch ðiện Biên Phủ - ñỉnh cao của chiến cuộc ðông Xuân 1953 -
1954 toàn thắng ñã kết thúc vẻ vang cuộc trường kỳ kháng chiến của quân và 
dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ. Với chiến thắng ðiện Biên 
Phủ, quân và dân ta ñã buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp ñịnh Giơ-ne-vơ, kết 
thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở ðông Dương, mở ñầu cho sự sụp ñổ của chủ 
nghĩa thực dân cũ và ñánh dấu bước phát triển mới trong cuộc ñấu tranh vì hòa 
bình, ñộc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. 
 Quân và dân Tây Bắc vô cùng tự hào ñã góp phần không nhỏ vào thắng 
lợi vẻ vang của dân tộc. Vượt qua không gian và thời gian, ñịa danh Tây Bắc và 
chiến thắng ðiện Biên Phủ ñã ñược thế giới biết ñến như một chứng tích lịch sử 
về sự thảm bại của chủ nghĩa thực dân, ñế quốc trong thế kỷ XX. 
 ðể làm nên chiến thắng vĩ ñại ấy ta ñã huy ñộng lực lượng sức người, sức 
của vô cùng lớn. Ngay khi quyết ñịnh mở trận quyết chiến chiến lược tiêu diệt tập 
ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ, Bộ Chính trị ñã nhận thấy “khó khăn lớn nhất là về 
hậu cần”. Trung ương ðảng chủ trương “tích cực huy ñộng tại chỗ ñồng thời kết 
hợp với huy ñộng và vận chuyển từ hậu phương lên”. Thực hiện chủ trương của 
Trung ương, ñể tuyên truyền, vận ñộng, chỉ ñạo, hướng dẫn nhân dân chi viện 
cho tiền tuyến, Hội ñồng Cung cấp mặt trận Khu Tây Bắc ñược thành lập. Với 
tinh thần “Tất cả cho mặt trận”, “Tất cả ñể chiến thắng”, ñồng bào Tây Bắc ñã 
tích cực, chủ ñộng cùng cả nước chi viện cho chiến dịch. Trên khắp miền Tây 
Bắc, ñồng bào các dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Hà Nhì... thi ñua phục vụ 
chiến dịch. Nhiều gia ñình nhịn bữa hoặc ăn sắn, ăn khoai ñể dành gạo gửi ra 
mặt trận. Nhiều gia ñình ñã vét những hạt thóc giống cuối cùng ñể phục vụ chiến 
dịch. Nhiều phụ nữ xưa nay vốn chỉ ở nhà lo nội trợ, nghe theo tiếng gọi của 
ðảng cũng nô nức lên ñường, chẳng quản gian khổ, hiểm nguy cùng với nam 
giới mở ñường, gánh gạo, cấp dưỡng, tải thương... Tính chung toàn chiến dịch, 
nhân dân Tây Bắc ñã tiếp tế cho bộ ñội 7.311 tấn gạo; 389 tấn thịt và 800 tấn rau 
tươi. Riêng lượng gạo mà nhân dân Tây Bắc ñóng góp chiếm khoảng 27% phải 
huy ñộng cho toàn chiến dịch và chiếm 47% lượng gạo sử dụng ngay tại mặt 
trận. ðó là chưa kể số lương thực mà nhân dân các bản mường trực tiếp ñưa 
ñến ủng hộ các ñơn vị. Nhân dân Tây Bắc còn huy ñộng 31.818 dân công với 
hàng triệu ngày công và 914 ngựa thồ phục vụ chiến dịch... ðây quả là một kỳ 
tích phi thường. Kết quả ñó khẳng ñịnh vai trò to lớn của hậu phương, hậu cần 
tại chỗ; khẳng ñịnh tinh thần yêu nước nồng nàn của ñồng bào các dân tộc Tây 
Bắc. Khi tổng kết về chiến thắng của quân ñội ta tại ðiện Biên Phủ, các tướng 
lĩnh và các nhà nghiên cứu của hai bên ñều thống nhất: “Một nguyên nhân chính 
làm nên chiến thắng của quân ñội nhân dân Việt Nam tại trận ñánh này là ñã huy 
ñộng ñược rất lớn nguồn sức người ñể ñảm bảo hậu cần cho chiến dịch, một 
việc mà Pháp cho rằng, không thể giải quyết ñược”.  
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 Không chỉ là hậu phương tại chỗ, Tây Bắc còn là tiền tuyến - ñịa bàn trực 
tiếp diễn ra trận quyết chiến chiến lược. Lực lượng vũ trang (LLVT) Tây Bắc ñã 
cùng nhân dân vượt qua gian khó, hy sinh, tích cực chủ ñộng chiến ñấu chống 
kẻ thù xâm lược, giải phóng phần lớn ñất ñai và mở rộng căn cứ ñịa, ñập tan kế 
hoạch chiếm ñóng, bình ñịnh lâu dài và thủ ñoạn thâm ñộc của thực dân Pháp, 
bảo vệ thành quả cách mạng. ðến ðông Xuân 1953 - 1954, Tây Bắc vẫn là ñịa 
bàn ñược Trung ương ðảng chọn làm hướng hoạt ñộng chính. Trên chiến 
trường Tây Bắc ta ñã giải phóng ñược một vùng rộng lớn 28.500km2, với 25 vạn 
dân. Thực dân Pháp chỉ còn chiếm ñóng thị xã Lai Châu và Nà Sản. Nhưng ñịch 
vẫn không ngừng củng cố khu vực chiếm ñóng, tăng cường các cuộc càn quét 
mở rộng ñịa bàn... 
 Từ tháng 8/1953, Navarre tung xuống vùng giải phóng của Khu nhiều toán 
biệt kích, chủ yếu là những tên tay sai người ñịa phương ñể móc nối, nhen nhóm 
thổ phỉ. Chỉ trong vài tháng, chúng ñã phát triển lực lượng lên gần 4.000 tên, 
chiếm giữ nhiều vị trí then chốt ở các tỉnh thuộc Tây Bắc... ðến cuối năm 1953, 
tuy phần lớn Tây Bắc ñã ñược giải phóng, nhưng tình hình chính trị, xã hội hết 
sức khó khăn, phức tạp. ðể bảo vệ thành quả ñạt ñược, dưới sự lãnh ñạo của 
Khu ủy, LLVT Tây Bắc tích cực xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân, giữ 
vững ổn ñịnh chính trị, không ngừng phát triển cả bộ ñội chủ lực, bộ ñội ñịa 
phương và dân quân du kích (DQDK), tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân 
rộng khắp...  ðặc biệt, tỉnh Yên Bái trở thành khu căn cứ tập kết ñể tổ chức tiến 
công tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. Thực hiện quyết tâm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Bộ Chính trị và Bộ Chỉ huy chiến dịch, cùng với quân và dân cả nước, 
LLVT Tây Bắc khẩn trương chuẩn bị cho chiến cuộc ðông Xuân 1953 - 1954, siết 
chặt vòng vây ðiện Biên Phủ... 
 ðể ngăn chặn lực lượng chủ lực và các ñoàn tiếp tế của ta, Pháp ñiên 
cuồng dùng máy bay ñánh phá các tuyến ñường, kết hợp sử dụng phỉ phá hoại 
hậu phương. ðể chuẩn bị cho trận quyết chiến tại ðiện Biên Phủ, LLVT Tây Bắc 
ñược Trung ương giao cho nhiệm vụ chủ yếu phối hợp với bộ ñội chủ lực ñánh 
những trận nhỏ tiêu diệt một bộ phận lực lượng quan trọng vòng ngoài của ñịch, 
tập trung tiêu diệt ñập tan các ổ phỉ, bảo ñảm giao thông, dẫn ñường cho bộ ñội 
chủ lực. Ngoài ra, LLVT Khu còn ñược giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Mở 
tuyến giao thông, ñường kéo pháo, bắn máy bay bảo vệ tuyến giao thông...  
 Tại Yên Bái, Tiểu ñoàn 281 chủ lực và 5 ñại ñội bộ ñội ñịa phương các 
huyện, trung ñội cầu ñường và tất cả trung ñội dân quân du kích các xã ñều tích 
cực tham gia chiến cuộc ðông - Xuân 1953 - 1954. Tỉnh Yên Bái trở thành hậu 
phương trực tiếp của chiến dịch, con ñường 13A trở thành mạch máu giao thông 
chính nối liền căn cứ ñịa Việt Bắc với ðiện Biên Phủ. Bộ ñội chủ lực, bộ ñội ñịa 
phương, dân quân du kích và nhân dân dọc ñường 13A và ñường từ Ba Khe nối 
với ñường 41 ñã phối hợp chặt chẽ bám ñường bảo ñảm giao thông thông suốt. 
ðịch càng ñánh phá dữ dội, tinh thần dũng cảm bám giữ ñường của quân và dân 
Tây Bắc càng cao... Hàng vạn dân công cùng dân quân du kích Khu Tây Bắc ñã 
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dũng cảm vượt qua mưa bom, bão ñạn, suối sâu, ñèo cao vận chuyển hơn 
22.370 tấn hàng hóa phục vụ chiến dịch... 
 ðại ñội 956 bộ ñội ñịa phương tỉnh Lào Cai phát huy tốt vai trò nòng cốt 
cho toàn dân ñánh giặc, tích cực chiến ñấu giải phóng Sa Pa, Mường Vi, Bình 
Lư, Tam ðường, phá vỡ vòng vây của phỉ ñối với thị xã Lào Cai, các thị trấn Sa 
Pa, Bát Xát và huyện lỵ Phong Thổ, ñánh tan các ổ phỉ dọc ñường từ Lào Cai ñi 
Lai Châu. LLVT tỉnh ñã tiêu diệt 150 tên, bắt sống và gọi hàng 443 tên, bắn rơi 1 
máy bay, thu 231 khẩu súng và hàng chục tấn ñạn dược; bảo ñảm thông suốt 
tuyến ñường cơ ñộng từ Lào Cai ñi Lai Châu.  
 Tại Lai Châu, LLVT trong khu vực mới giải phóng tập trung ổn ñịnh ñời 
sống nhân dân, tuyên truyền chính sách của ðảng và Chính phủ, xây dựng cơ 
sở, càn quét tàn binh, thổ phỉ, Việt gian phản ñộng, ñập tan âm mưu chia rẽ của 
ñịch... Ở phía Bắc tỉnh Lai Châu, cuộc chiến ñấu tiễu phỉ của LLVT ñịa phương 
phối hợp cùng bộ ñội chủ lực diễn ra vô cùng quyết liệt. Quân ta ñã thực hiện 
hơn 100 trận ñánh lớn nhỏ, diệt 760 tên, bắt và gọi hàng 3.000 tên, thu nhiều vũ 
khí, phá tan mưu ñồ cắt ñường tiếp tế của ta từ phía Bắc theo sông Nậm Na về 
thị xã Lai Châu của ñịch. Bộ ñội ñịa phương Lai Châu, tích cực bảo vệ các mục 
tiêu quan trọng, diệt tề trừ gian, chống càn, bảo ñảm an toàn cho cán bộ Trung 
ương và bộ ñội chủ lực trinh sát mục tiêu, chỉ ñạo mặt trận. Tại ngã ba chiến 
lược Cò Nòi (Mai Sơn), ðại ñội Thanh niên xung phong tỉnh Sơn La không ñể 
mạch máu giao thông bị tắc nghẽn dù chỉ một giờ... Ngày 13/3/1954 Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ mở màn. Trải qua 56 ngày ñêm chiến ñấu liên tục và cực kỳ anh 
dũng, LLVT Tây Bắc ñã góp phần xứng ñáng cùng các lực lượng toàn mặt trận 
ñập tan hoàn toàn tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. Những trận chiến ñấu ác liệt 
ở ðồi A1, C1... còn in ñậm và vang vọng mãi chiến công của Trung ñoàn 174, 
Trung ñoàn 98 ðại ñoàn 316 - ñơn vị chủ lực của Quân khu 2 ngày nay. 
 LLVT Quân khu 2 luôn trân trọng, mãi mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng, 
liệt sĩ, những thế hệ ñi trước ñã không tiếc máu xương làm nên chiến thắng ðiện 
Biên Phủ. Phát huy tinh thần, khí phách chiến thắng ðiện Biên Phủ trong ñiều 
kiện mới, LLVT Quân khu 2 nguyện ñoàn kết một lòng, trung thành với sự nghiệp 
cách mạng của ðảng, xây dựng ðảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, luôn 
ñảm bảo sự lãnh ñạo vững chắc của ðảng ñối với sự nghiệp quốc phòng. LLVT 
Quân khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy ðảng, chính quyền ñịa phương, 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 
LLVT Quân khu tiếp tục xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện ñại”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; không ngừng nâng cao 
chất lượng tổng hợp, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ 
của các thế lực thù ñịch, bảo vệ ðảng, bảo vệ chế ñộ XHCN, bảo vệ nhân dân, 
giữ vững ổn ñịnh chính trị và môi trường hòa bình ñể phát triển kinh tế - xã hội, 
góp phần ñẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện ñại hóa ñất nước. 
                                                                          Trung tướng Dương ðức Hòa      
                                                                         (www.qdnd.vn - Ngày 30/3/2014) 
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DÂN TỘC THIỂU SỐ LIÊN KHU VIỆT BẮC VỚI CÔNG TÁC HẬU CẦN CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 
 Khi phân tích về nguyên nhân dẫn ñến thắng lợi của Chiến dịch ðiện Biên 
Phủ, các nhà nghiên cứu lịch sử ñều thống nhất nhận ñịnh rằng, có ñược chiến 
thắng ấy, một phần quan trọng là nhờ vào việc Việt Minh ñã huy ñộng ñược một 
sức mạnh to lớn sức người, sức của phục vụ hậu cần cho chiến dịch, trong ñó 
phần không nhỏ là sự ñóng góp của ñồng bào dân tộc các tỉnh liên khu Việt Bắc 
(gồm ðông Bắc và Tây Bắc). 
 Trong hồi ký “ðiện Biên Phủ - ðiểm hẹn lịch sử”, ðại tướng Võ Nguyên 
Giáp hồi tưởng lại: “ðường ra mặt trận hết núi lại ñèo, suối rồi lại suối. Qua 
những khu rừng âm u rậm rạp, những sườn núi chênh vênh, lại ñến những ñồi 
tranh trơ trụi. Các suối phần lớn chưa có cầu”. Ban Tham mưu chiến dịch dành 
nhiều thời gian làm việc với cơ quan cung cấp xác ñịnh những yêu cầu mới về 
lương thực, ñạn dược. Nhu cầu bảo ñảm vật chất dự kiến ban ñầu là 434 tấn 
ñạn, 7.730 tấn gạo, 140 tấn muối, 465 tấn thực phẩm khô, lúc này ñã tăng gấp 
ba! Riêng về gạo cần tới trên 20.000 tấn. 
 Nhưng khó khăn không thể làm nản lòng những người mang trong mình 
lòng yêu nước nồng nàn và quyết tâm ñánh giặc còn cao hơn núi. Hồi ký của ðại 
tướng Võ Nguyên Giáp kể tiếp: “Trên những chiếc cầu tre mảnh khảnh, hoặc 
những cầu gỗ ghép bằng thân cây của công trình mới bắc qua suối, những chị 
dân công ñòn gánh cong oằn vì gạo, ñạn, cười nói vui vẻ vượt qua. Những anh 
dân công xe thồ lầm lũi ñiều khiển chú “voi con” ñi thoăn thoắt trên ñường. Vận 
tải xe thồ ñã trở thành binh chủng vận tải quan trọng thứ hai, ñứng sau xe cơ 
giới. Những ñoàn ngựa thồ của ñồng bào Mông từ rẻo cao xuống, những chị dân 
công người Tày, người Nùng, người Thái, người Dao…, chấm phá thêm màu 
sắc cho bức tranh liên hoàn dài vô tận. Lại có cả những ñàn bò nghênh ngang, 
những chú lợn chạy lon ton dưới sự dẫn dắt kiên nhẫn của những chiến sĩ cung 
cấp, cũng ñi ra mặt trận”. 
 Có tổng cộng 34.931 dân công phục vụ trực tiếp cho Chiến dịch ðiện Biên 
Phủ. Rút kinh nghiệm chiến dịch trước, ta chủ trương tranh thủ tối ña việc huy 
ñộng lương thực, thực phẩm tại ñịa phương và sử dụng phương tiện vận chuyển 
cơ giới. Phần lớn Tây Bắc ñã ñược giải phóng từ cuối năm 1952. Bốn cánh 
ñồng: Mường Thanh, Mường Lò, Mường Than, Mường Tấc là những vựa lúa 
lớn. Ta dự ñịnh huy ñộng tại Tây Bắc 6.000 tấn lương thực. Số lương thực này 
nếu ñưa từ xa tới sẽ phải huy ñộng nhiều gấp ba, bốn lần. ðồng bào các dân tộc 
vừa thu hoạch vụ mùa sôi nổi hưởng ứng nộp thuế và ñi dân công. Nhưng việc 
xay giã thóc thành gạo ở Tây Bắc lại thành một trở ngại lớn. Người dân miền núi 
xưa nay chỉ quen dùng cối nhỏ, giã thóc bằng sức nước suối, cả ngày mới ñược 
một cối gạo từ ba ñến năm kilôgam! Cơ quan hậu cần chiến dịch phải tìm những 
người thợ giỏi ở miền xuôi hướng dẫn cách ñóng cối, sử dụng cả một ñoàn dân 
công tỉnh Vĩnh Phúc cùng tham gia xay thóc giã gạo với ñồng bào ñịa phương. 



    

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Động lực hướng tới tương lai                                                                    

6Created by Thanh An - 41 -Thanh An Page 41

 5/12/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 4/2014 41 

 Xe ñạp thồ ñịnh mức 200kg thì hầu hết ñều ñưa lên 300kg. Ta chủ trương 
vận chuyển bằng phương tiện cơ giới là chính nhưng không quên khai thác 
những phương tiện vận chuyển nửa thô sơ và thô sơ: Xe thồ, xe ngựa, xe trâu, 
xe cút kít, xe quệt, bè mảng... Trong ñó, riêng xe ñạp thồ ñược huy ñộng tới mức 
tối ña, số lượng lên tới 20.000 xe. Mỗi xe thồ lúc ñầu chở 100 kilôgam, sau ñó 
nâng lên 200, 300 kilôgam. Một dân công Phú Thọ - anh Ma Văn Thắng, chở 
ñược tới 352 kilôgam. Năng suất xe ñạp thồ gấp hơn mười lần dân công gánh 
bộ; gạo ăn dọc ñường cho người chuyên chở cũng giảm ñi bằng ấy lần. Tính ưu 
việt của xe ñạp thồ còn ở chỗ, có thể hoạt ñộng trên những tuyến ñường mà xe ô 
tô không thể ñi ñược. Chính phương tiện vận chuyển này ñã gây nên bất ngờ lớn 
với quân ñịch, làm ñảo lộn những tính toán của chúng trước ñây. 
 Khắp các ñịa phương, các tỉnh vùng núi Tây Bắc, từ vùng cao ñến vùng 
thấp, ñồng bào các dân tộc: Thái, Mông, Hà Nhì, Mảng... ñều thi ñua phục vụ 
chiến dịch. Chị em phụ nữ người dân tộc xưa nay vốn không hay ñi xa nhà, chỉ 
quay sợi dệt vải, lo nội trợ gia ñình; nay, theo tiếng gọi của ðảng cũng nô nức lên 
ñường, chẳng quản bom ñạn, khó khăn ñã cùng với nam giới làm ñường, gánh 
gạo, tải thương... Nhiều gia ñình mang cả ngựa thồ, thuyền, mảng của nhà mình 
ñi chở vũ khí, lương thực phục vụ vài ba tháng. Nhiều người ñã hết thời gian quy 
ñịnh vẫn tình nguyện phục vụ lâu thêm.  
 Theo báo cáo của Khu ủy Tây Bắc, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu ñã 
ñóng góp cho Chiến dịch ðiện Biên Phủ như sau: Gạo 2.666 tấn (vượt mức giao 
64 tấn); thịt 226 tấn (vượt 43 tấn); rau xanh 210 tấn; huy ñộng ñược 16.972 dân 
công, tính ra bằng 517.210 ngày công; 348 con ngựa thồ; 38 thuyền mảng; góp 
hơn 25.070 cây gỗ các loại ñể chống lầy, làm ñường cho xe pháo vượt qua.  
 Trong cả chiến dịch, nhân dân các dân tộc tỉnh ðiện Biên ñã góp ñược 555 
tấn gạo, 36 tấn thịt, 104 tấn rau, 64.070 ngày công. Những tấn gạo, thịt, rau ở 
ngay chiến trường này ñặc biệt quý giá, vì không những có giá trị dinh dưỡng 
tươi ngon hơn việc chuyển từ hậu phương xa ñến, mà còn giải quyết ñược kịp 
thời, tại chỗ cho bộ ñội. 
 Là hậu phương trực tiếp của mặt trận ðiện Biên Phủ, mặc dù mới ñược 
giải phóng (tháng 10 năm 1952), nhưng với quyết tâm hoàn thành vượt mức kế 
hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi quân, ñồng bào Thái ở Mường Lò, 
ñồng bào Tày ở Thượng Bằng La, ðại Lịch (Văn Chấn – Yên Bái) tuy mới thu 
hoạch vụ mùa ñầu tiên, nhưng cũng ñã ñóng góp 500 tấn lương thực. Ở vùng 
Yên Bình, Lục Yên (Yên Bái), ngày giao lương ñã thực sự trở thành ngày hội. Từ 
các huyện vùng thấp ñến vùng cao, lương thực không ngừng ñược chuyển về 
các kho của Tổng cục Cung cấp ñể cung cấp cho tiền phương. Trong Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ, nhân dân Yên Bái ñược giao nhiệm vụ xay giã 1.578 tấn thóc. 
Hàng nghìn cối nước ñã mọc lên ở các xã: Hưng Khánh, Hồng Ca, Thượng Bằng 
La, Tân Thịnh, giã gạo phục vụ bộ ñội ăn no ñánh thắng. 
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 Trong chiến cục ðông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch ðiện Biên Phủ, tỉnh 
Yên Bái ñã cung cấp cho mặt trận 1.880 tấn gạo, 1.372 con trâu, bò, 489 con lợn 
và 2.700kg ngô, ñỗ, lạc. Phục vụ Chiến dịch ðiện Biên Phủ, thanh niên, phụ nữ 
tỉnh Yên Bái hăng hái xung phong ñi dân công. Lần ñầu tiên, phụ nữ người Mông 
xuống núi, phụ nữ Thái rời khung cửi trong mùa dệt, nhập vào ñoàn quân tiếp 
lương, tải ñạn. Trong chiến dịch này, Yên Bái huy ñộng 31.652 lượt dân công, 
trung bình cứ 4 người dân thì có 1 người ñi phục vụ chiến dịch. Trong ñội hình 
dân công ñã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc, tiêu biểu là: Anh Hà Văn Lô, 
dân tộc Tày ở ðồng Khê (Văn Chấn – Yên Bái) ñã dũng cảm chở hàng an toàn 
vượt qua những trọng ñiểm ác liệt, ñược Bác Hồ tặng quà và Huy hiệu của 
Người. 

Tháng cuối của chiến dịch, cả vùng Tây Bắc mưa tầm tã, nhưng nhiệm vụ 
hậu cần vẫn hoàn thành trên mọi mũi tiến công trong mọi tình huống. Lương 
thực, ñạn dược ñầy ñủ, không bị ẩm mốc. Trong chiến hào ñánh lấn, lửa ñạn mịt 
mù, chiến sĩ ta vẫn có cơm ăn, nước uống.  

Có tổng cộng 34.931 dân công phục vụ trực tiếp cho Chiến dịch ðiện Biên 
Phủ (28.619 dân công ñi bộ, 6.312 dân công ñi cùng với xe ñạp thồ, tương ứng 
với 6.312 xe ñạp thồ), trong ñó gần một nửa là ñồng bào dân tộc thiểu số các 
tỉnh vùng ðông Bắc và Tây Bắc. Họ ñã góp phần xương máu làm nên kỳ tích bảo 
ñảm hậu cần cho 87.000 bộ ñội trực tiếp tham gia chiến ñấu. Cả nước (gồm cả 
những người trực tiếp phục vụ ở tiền tuyến và những người ở hậu phương) ñã 
vận chuyển hơn 20.000 tấn lương thực, ñạn dược cho hỏa tuyến, dân công lên 
tới 261.450 người, 20.991 xe ñạp thồ, 914 ngựa, 736 xe trâu kéo, 1.000 thuyền. 
Tổng cộng là 12 triệu ngày công. Về thực phẩm, chỉ tính từ tháng 11 năm 1953 
ñến tháng 5 năm 1954, riêng các tỉnh liên khu Việt Bắc ñã cung cấp 454.352 tấn 
thịt trâu, bò; 181.644 tấn ñỗ, lạc; 42.456 tấn ñường… 

Sau này, khi cả hai bên tiến hành tổng kết chiến tranh, về phía Pháp ñã kết 
luận: Quân Pháp thua trận ở ðiện Biên Phủ cơ bản là do không ñánh giá ñược 
hết sức mạnh tinh thần của Việt Minh. Quân Pháp cho rằng, họ sẽ chiếm ưu thế 
tuyệt ñối về phương tiện, vũ khí và kinh nghiệm chiến tranh, trong ñó, ñặc biệt là 
vận chuyển bằng ñường không.  

Thực tế, khi cả hai bên cùng chuẩn bị cho chiến dịch, cầu hàng không của 
quân Pháp ñã phát huy hiệu quả to lớn trong việc vận chuyển cung cấp hậu cần 
và lực lượng cho tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. Nhưng khi bắt ñầu chiến dịch, 
các sân bay của quân Pháp bị Việt Minh ñánh chia cắt khống chế, pháo phòng 
không của Việt Minh lần ñầu xung trận ñã ngăn cản ñắc lực không cho máy bay 
của quân Pháp thả dù tiếp tế, nên ñã gây khốn ñốn cho quân Pháp. Quân Pháp 
cũng không thể tưởng tượng Việt Minh lại có thể huy ñộng ñược sức người, sức 
của to lớn ñến như vậy, chỉ bằng những ñôi chân, ñôi tay và ñôi vai, những chiếc 
xe ñạp thồ, những chiếc bè mảng, những con vật kéo… hết sức thô sơ trên 
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những con ñường mòn hiểm trở, nhưng ñã vận chuyển ñược một khối lượng 
hàng hóa, lương thực, ñạn dược khổng lồ phục vụ cho tiền tuyến.  

Chính nhờ sức mạnh to lớn ấy, trong ñó có phần ñóng góp rất quan trọng 
và trực tiếp của ñồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh liên khu Việt Bắc, nên chúng 
ta ñã làm nên một chiến thắng ðiện Biên Phủ vô cùng oanh liệt. Trận ñánh ấy về 
sau ñã ñược thế giới tôn vinh là một trong những trận chiến tiêu biểu của lịch sử 
chiến tranh thế giới và tiêu biểu của thế kỷ XX. 
                                                                        (www.cpv.org.vn – Ngày 02/4/2014) 

������������� 

Ký ức mở ñường cho chiến dịch 
“Dốc Pha ðin, chị gánh anh thồ/ ðèo Lũng Lô, anh hò chị hát/ Dù bom ñạn 

xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh”. ðã 60 năm trôi qua, 
nhưng những câu thơ trong bài “Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên” của nhà thơ Tố 
Hữu nói về tinh thần kiên cường, anh dũng của những dân công và thanh niên 
xung phong tham gia ñảm bảo giao thông, vận chuyển lương thực, vũ khí cho 
Chiến dịch ðiện Biên Phủ vẫn còn vang vọng trong tâm thức bao thế hệ. 

Trong những ngày cả nước ñang hướng về mảnh ñất lịch sử ðiện Biên 
Phủ, chúng tôi có dịp gặp lại những dân công và thanh niên xung phong ñã từng 
trực tiếp tham gia mở ñường, vận chuyển lương thực, bảo ñảm giao thông trên 
tuyến ñường huyết mạch từ Yên Bái qua Sơn La ñến ðiện Biên. 

Gian nan mở ñèo Lũng Lô 
Theo Lịch sử ðảng bộ tỉnh Sơn La, ñể ñảm bảo người và phương tiện cho 

chiến trường ðiện Biên Phủ, Trung ương quyết ñịnh lấy thị xã Yên Bái là nơi tập 
kết mọi lực lượng và phương tiện cho mặt trận ðiện Biên Phủ. Tuyến ñường 13 
(nay là Quốc lộ 37) từ Yên Bái ñến ñèo Lũng Lô, qua phà Tạ Khoa, vượt ñèo 
Chẹn rồi giao với ñường 41 (nay là Quốc lộ 6) tại Ngã ba Cò Nòi (huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La) là con ñường huyết mạch, ñộc ñạo. Do ñó, chủ trương của ta 
là quyết bảo vệ con ñường này ñến cùng; kết hợp bộ ñội công binh, thanh niên 
xung phong, dân công hỏa tuyến canh giữ và luôn ñảm bảo lưu thông trên con 
ñường này. 

ðèo Lũng Lô có chiều dài 15km, nằm ở ranh giới giữa hai huyện Văn Chấn 
(tỉnh Yên Bái) và Phù Yên (tỉnh Sơn La). Trong kháng chiến chống Pháp, ñèo 
Lũng Lô là một trong những ñoạn ñường huyết mạch ñể tiếp vận vũ khí ñạn 
dược và lương thực phục vụ Chiến dịch ðiện Biên Phủ. Theo quyết ñịnh của 
ðảng, tuyến ñường lên Tây Bắc ñược củng cố nhằm phục vụ chuyển quân, 
lương thực và khí tài cho Chiến dịch ðiện Biên Phủ. ðể mở rộng và cải tạo ñèo 
Lũng Lô, các ñơn vị công binh và dân công của hai tỉnh Yên Bái và Sơn La ñã 
tập trung sức lực mở ñường. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn dân công 
các dân tộc, trong ñó nhiều nhất là người Mường, người Tày ñã tình nguyện 
ñăng ký tham gia mở ñường. 
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Từng tham gia mở ñường trên ñèo Lũng Lô, cụ Trần Văn Xẻ, dân tộc 
Mường, năm nay ñã 94 tuổi ở bản Cơi (xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn 
La) nhớ lại: Ngày ñó dân công ñịa phương cùng thanh niên xung phong và lực 
lượng công binh dù chỉ có những dụng cụ thô sơ nhưng vẫn không quản ngại 
khó khăn ñể nhanh chóng thông ñèo Lũng Lô. Trên các cung ñường, tiếng mìn 
phá ñá và tiếng cuốc, xẻng rền vang suốt ñêm ngày. Khi ñường ñược mở tới 
ñỉnh ñèo thì gặp phải vách ñá dựng ñứng chắn ngang. Nhiều người lo lắng phải 
mất nhiều tháng mới thông ñược ñèo. 

Nhưng sau ñó, nhờ quyết tâm của quân và dân ta, sau gần hai tháng tuyến 
ñường ñã ñược thông, nối liền hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Làm ñường trong 
ñiều kiện thiếu thốn lương thực, thực phẩm ñã gian nan, nhưng nguy hiểm hơn 
cả là khi quân Pháp biết ta mở con ñường chiến lược tiến vào ðiện Biên Phủ, ñã 
cho máy bay thường xuyên ném bom xuống công trường. Vì vậy, cứ khi nào 
nghe tiếng máy bay từ xa, mọi người lại chạy vào hầm hay vách núi ñể trú ẩn, 
ñến khi máy bay ñi, mọi người lại tiếp tục công việc bình thường như chưa có gì 
xảy ra. Vào những ngày máy bay Pháp tăng cường quần thảo, ném bom, quân 
và dân ta chuyển sang làm vào buổi tối ñể ñảm bảo an toàn. Gian khổ, nguy 
hiểm không làm nhụt chí những người tham gia mở ñường. 

Làm ñường vất vả nhưng khi dân công tải lương, tải ñạn qua ñèo còn vất 
vả hơn nhiều. ðường mở giữa rừng già nên khe nước, mạch nước rất nhiều, nền 
ñường ñá lởm chởm, người, phương tiện ñi lại liên tục khiến ñường luôn lầy lội. 
Từ cuối năm 1953 ñến khoảng ñầu tháng 4 năm 1954 là thời gian cao ñiểm của 
việc chi viện cho tiền tuyến. Lúc này, ñể tránh sự ñánh phá của quân Pháp, lực 
lượng dân công, bộ ñội ta thường phải ñi vào ban ñêm. Dù ñi vào ban ñêm 
nhưng ñể ñảm bảo an toàn, dân công và thanh niên xung phong không ñược ñốt 
ñuốc mà phải lần theo bước chân của người ñi trước. Cứ thế hàng ñêm từng 
dòng người lại kìn kịt nối ñuôi nhau qua ñèo, ñưa hàng ra mặt trận. 

Kiên cường giữ phà Tạ Khoa 
Nằm trên tuyến ñường huyết mạch 13 ñi qua huyện Bắc Yên, bến phà Tạ 

Khoa cũng ñược biết ñến là một “ñiểm lửa” trong kháng chiến chống Pháp. Bến 
phà Tạ Khoa ñược xem là ñiểm xung yếu trên tuyến ñường từ Yên Bái lên ðiện 
Biên, bởi nếu bị ñánh phá việc vận chuyển lương thực, vũ khí của quân ta ra 
chiến trường sẽ bị ñình trệ do lúc này không có phương tiện nào khác ñể nối liền 
hai bờ của con sông ðà. 

Năm nay ñã 84 tuổi, nhưng cụ Hà Xuân Chiến, Chủ tịch Hội Cựu Thanh 
niên xung phong huyện Phù Yên vẫn còn nhanh nhẹn, minh mẫn. Cụ bồi hồi nhớ 
lại những ngày tuổi trẻ, vào ñầu năm 1953 khi ðại ñội Thanh niên xung phong 
C261 (thuộc Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần) ñược thành lập, cụ 
và hơn 170 thanh niên ở các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu (tỉnh Sơn La) 
ñã tình nguyện tham gia và trực tiếp phụ trách công việc ñảm bảo an toàn cho 
tuyến ñường 13. 
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Thời gian ñầu, cụ Chiến ñược giao nhiệm vụ ñảm bảo an toàn giao thông 
ở ñèo Chẹn (huyện Bắc Yên), rồi sau ñó chuyển về làm tại bến phà Tạ Khoa. 
Ngày ñó, phà còn thô sơ, chỉ ñược ghép bằng những tấm gỗ lớn và gắn thêm 
ñộng cơ, mỗi lần vượt sông chỉ có thể chở ñược một chiếc xe ô tô. Con sông ðà 
lúc ñó chưa bị ngăn dòng làm thủy ñiện như bây giờ nên vô cùng hung dữ, nhất 
là vào mùa mưa, dòng nước càng lớn và chảy xiết nên rất nguy hiểm. Nhận thấy 
ñây là một ñiểm trọng yếu trên ñường vận chuyển của quân ta, quân Pháp 
thường xuyên cho máy bay do thám và thả bom ñánh phá.  

Vì vậy, ñể kẻ thù không phát hiện, lực lượng bảo vệ phải giấu phà xuống 
dưới lòng sông vào ban ngày và chỉ khi ñêm ñến mới cho phà nổi lên. Hàng 
ngày, khi trời bắt ñầu rạng sáng mọi người lại dùng các sọt ñá cho lên phà ñể 
phà chìm xuống sông. Khi trời nhá nhem tối, mọi người lại lặn xuống, lấy ñá ra ñể 
phà nổi lên. Vào mùa ñông, trời giá buốt nhưng những người có nhiệm vụ giữ 
phà vẫn phải ngâm mình trong dòng nước lạnh ñể ñảm bảo an toàn cho phà. 

Không chỉ giữ phà mà việc vận hành phà còn khó khăn hơn nhiều ñối với 
những người lái phà lúc bấy giờ. ðể ñảm bảo an toàn cho người và hàng hóa, 
khí tài, chúng ta chỉ lái phà vào ban ñêm. Trong khi ñó, khoảng cách giữa hai bờ 
là hơn 200m cùng với dòng nước chảy xiết khiến việc lái phà vô cùng vất vả. 
“Nhiều lúc lái phà sang ñến bờ bên kia, ngoảnh ñầu nhìn lại thì thấy ñã cách 
ñiểm xuất phát ban ñầu hàng kilômét” - cụ Chiến nhớ lại. Nhờ sự kiên cường, 
dũng cảm của những thanh niên xung phong nên phà Tạ Khoa không bị bom 
ném trúng lần nào. 

Cụ Hà Xuân Chiến cho biết thêm, ngày ñó gian khổ nhất là việc không ñủ 
lương thực thực phẩm ñể ăn uống hàng ngày. Những khi bị tắc ñường hàng 
tháng trời, lương thực không chuyển lên kịp, mọi người chỉ còn cách vào rừng 
ñào củ mài về ñể ăn thay cơm. Nhưng cũng chỉ ñược ăn những củ xấu, vì củ tốt 
mọi người ñều ñể dành cho thương binh hay những người ñang ốm nặng. 
Những bữa cơm chỉ có gạo mốc nấu lên ăn với muối rang; những lúc bị vắt cắn, 
ruồi vàng ñốt... nhưng cũng không làm nản lòng những thanh niên xung phong. 
Tuy khó khăn, thiếu thốn ñủ bề, sức khỏe không ñảm bảo nhưng mọi người vẫn 
hăng hái lao ñộng với sự quyết tâm cao nhất ñể ñảm bảo cho những chuyến xe 
ñưa hàng ra mặt trận không bị ách tắc. 

Với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những dân công và thanh niên 
xung phong tham gia mở ñường, bảo ñảm giao thông trên tuyến ñường 13 ñã 
góp phần không nhỏ vào chiến thắng ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn 
ñộng ñịa cầu”. Giờ ñây, họ ñã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng những kí ức về một 
thời tuổi trẻ cống hiến hết mình vẫn không phai mờ. Tinh thần ñó ñã trở thành 
gương sáng cho thế hệ sau noi theo và viết tiếp trang sử hào hùng với truyền 
thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. 
                                                                                             Lê Hữu Quyết 
                                                                     (thethaovanhoa.vn – Ngày 28/3/2014) 
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CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - T&I THAO LƯỢC TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 
SÁNG SUỐT CỦA ĐẢNG V& CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Chiến thắng ðiện Biên Phủ là 
kết quả hợp thành của một loạt nhân 
tố dân tộc và thời ñại; là ñỉnh cao của 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 
Nam trong thời ñại mới dưới sự lãnh 
ñạo ñúng ñắn, sáng suốt của ðảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

Nhìn lại chiến thắng lịch sử 
ðiện Biên Phủ và cuộc kháng chiến 9 
năm chống thực dân Pháp xâm lược 
và can thiệp Mỹ, thế hệ hôm nay 
càng cảm phục trí tuệ và bản lĩnh của 
dân tộc Việt Nam. Trí tuệ và bản lĩnh 
ñó ñược kết tinh qua sự lãnh ñạo 
sáng suốt, tài tình và kịp thời của 
ðảng Cộng sản Việt Nam, ñứng ñầu 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh và người 
trực tiếp cầm quân là ðại tướng Võ 
Nguyên Giáp. Nhờ ñó ñã tạo ra sức 
mạnh tổng hợp về vật chất và tinh 
thần của cả dân tộc, chuyển yếu 
thành mạnh, vừa ñánh vừa xây dựng 
lực lượng, càng ñánh càng mạnh, 
càng ñánh càng thắng. ðó là một 
trong những nhân tố quan trọng góp 
phần quyết ñịnh thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp 
của dân tộc Việt Nam. 

Lịch sử hàng nghìn năm dựng 
nước và giữ nước của dân tộc Việt 
Nam ñã chỉ ra rằng, một dân tộc nhỏ 

có chính nghĩa vẫn có thể ñánh bại 
những lực lượng xâm lăng hùng hậu 
bằng nghệ thuật lấy nhỏ ñánh lớn, 
lấy ít ñịch nhiều, vừa ñánh vừa xây 
dựng lực lượng, từng bước tạo, nắm 
và chớp thời cơ giành thắng lợi hoàn 
toàn. Ngay từ ñầu cuộc kháng chiến 
chống Pháp xâm lược, chúng ta ñã 
tiếp tục và phát huy truyền thống ñó.  

Trong “Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/12/1946) Bác viết: “Bất kỳ 
ñàn ông, ñàn bà, bất kỳ người già, 
người trẻ, không chia tôn giáo, ñảng 
phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam 
thì phải ñứng lên ñánh thực dân 
Pháp ñể cứu Tổ quốc…”. ðồng thời, 
ðảng ta cũng khẳng ñịnh: “Việc giải 
phóng dân tộc luôn là việc của bản 
thân ta”. Tại Hội nghị Trung ương 
tháng 3/1951, tư tưởng chỉ ñạo của 
ðảng về cuộc kháng chiến chống 
Pháp là trường kỳ, gian khổ và tự lực 
cánh sinh là chính. Ngày 2/9/1952, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa 
kêu gọi “nhân dân, bộ ñội và cán bộ 
thấm nhuần tư tưởng: Kháng chiến 
nhất ñịnh thắng lợi, nhưng phải 
trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh 
sinh”. Thấm nhuần ñường lối kháng 
chiến của ðảng, nhân dân ta “ñồng 
cam cộng khổ”, vừa ñánh, vừa giam 
chân ñịch trong lòng thành phố, vừa 

 

 

Chiến thắng lịch sử, 
                      tầm vóc thời ñại 
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kéo Pháp lên vùng rừng núi hiểm trở, 
giáng cho chúng những ñòn chí tử 
trong các chiến dịch: Việt Bắc Thu 
ðông 1947, Biên Giới Thu ðông 
1950, ðường số 18, Hòa Bình, Tây 
Bắc, mặt trận Bình - Trị - Thiên, 
Thượng Lào, ðông Bắc Cam-pu-
chia…  

Liên tiếp thất bại trên chiến 
trường, Pháp cử tướng Henri 
Navarre - nguyên Tham mưu trưởng 
các lực lượng khối Bắc ðại Tây 
Dương, người ñã từng tham gia 
trong suốt cuộc Chiến tranh thế giới 
lần thứ nhất, từng tham gia bình ñịnh   
Xy-ri, Ma-rốc, ñến ðông Dương... 
Pháp coi ðiện Biên Phủ là ñịa bàn 
chiến lược hết sức quan trọng, một vị 
trí chiến lược cơ ñộng ở giữa miền 
Bắc Việt Nam - Thượng Lào - miền 
Nam Trung Quốc. Thực dân Pháp hy 
vọng, với tài chỉ huy của tướng 
Navarre, với số lượng quân ñông 
nhất từ trước tới lúc ấy (267 tiểu 
ñoàn), cùng với phương tiện chiến 
tranh hiện ñại và sự chi viện ngày 
càng lớn của Mỹ, sẽ tìm một “lối 
thoát danh dự” trong cuộc chiến 
tranh hao người tốn của mà nhân 
dân Pháp, nhân dân tiến bộ trên thế 
giới kịch liệt phản ñối. 

Tháng 9/1953, Bộ Chính trị, 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng ñã 
họp bàn nhiệm vụ quân sự ðông 
Xuân 1953 - 1954. Bộ Chính trị quyết 
ñịnh: Sử dụng mọi biện pháp ñể giữ 
vững và phát triển quyền chủ ñộng 
tiến công chiến lược, ñiều những bộ 
phận chủ lực của ta tiến về 5 hướng 
chiến lược nhằm vào những nơi 
tương ñối yếu của chúng, buộc ñịch 

phải ñánh theo cách ñánh của ta, 
trên chiến trường ta ñã chuẩn bị, từ 
ñó mà ñập tan âm mưu của ñịch, 
giành lại quyền chủ ñộng trên các 
chiến trường. Với sự lãnh ñạo, chỉ 
ñạo thông minh, tài tình của ðảng, 
quyết tâm và kế hoạch tác chiến 
chiến lược ðông Xuân, chúng ta ñã 
chia nhỏ lực lượng ñịch rải ra khắp 
chiến trường mà tiêu diệt, hạn chế 
sự chi viện của chúng cho chiến 
trường ðiện Biên Phủ, giải phóng 
vùng ñất ñai rộng lớn, tăng cường 
tình ñoàn kết hữu nghị chiến ñấu của 
ba nước ðông Dương trong cuộc 
kháng chiến chống kẻ thù chung. 
Thắng lợi quân sự trong kế hoạch 
ðông Xuân 1953 - 1954 ñã tạo tiền 
ñề vô cùng quan trọng ñể ðảng ta 
ñưa ra ñòn quyết chiến chiến lược 
cuối cùng với Pháp tại cứ ñiểm ðiện 
Biên Phủ.  

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị 
thông qua phương án mở Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ của Tổng Quân ủy. 
ðại tướng Võ Nguyên Giáp ñược chỉ 
ñịnh trực tiếp làm Tư lệnh kiêm Bí 
thư ðảng ủy chiến dịch. Ngày 
22/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trao cờ “Quyết chiến, quyết thắng” 
cho ðại tướng Võ Nguyên Giáp và 
gửi thư cho ñồng bào, chiến sĩ cả 
nước. Người căn dặn: “Chiến dịch 
này là chiến dịch rất quan trọng 
không những về quân sự mà cả về 
chính trị, không những ñối với trong 
nước mà với cả quốc tế. Vì vậy toàn 
ðảng, toàn dân và toàn quân phải 
tập trung hoàn thành cho kỳ ñược”. 

ðể bảo ñảm cho Chiến dịch 
ðiện Biên Phủ chắc thắng, Trung 
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ương ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hết sức quan tâm chỉ ñạo quân ñội, 
các ngành, các ñịa phương hoàn 
thành nhiệm vụ chiến ñấu và phục vụ 
chiến ñấu. Ngày 8/2/1954, Bộ Chính 
trị ra Chỉ thị cho Tổng Quân ủy, các 
liên khu ủy và khu ủy ñộng viên quân 
ñội và nhân dân tiếp tục ñánh giặc, 
phục vụ tiền tuyến. Bộ Chính trị nêu 
rõ nhiệm vụ của ñảng ủy các cấp 
“cần phải nhận rõ chủ trương quân 
sự của Trung ương, phải ñặt nhiệm 
vụ tác chiến và phục vụ tiền tuyến là 
nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 
mọi công tác lúc này và phải quyết 
tâm huy ñộng nhân lực, vật lực ñể 
phục vụ tiền tuyến. ðồng thời kết 
hợp chặt chẽ việc phục vụ tiền tuyến 
với việc phát ñộng quần chúng giảm 
tô, cải cách ruộng ñất và việc tăng 
gia sản xuất”. Tiếp ñó, ngày 
22/2/1954, trong Chỉ thị Ra sức phá 
tan mưu mô ñẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược của ñế quốc Pháp và Mỹ, 
Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Công tác 
trung tâm trước mắt của toàn thể 
quân và dân ta là tập trung lực lượng 
ñánh thắng ñịch trong những trận 
sắp tới, tiêu diệt nhiều sinh lực ñịch 
hơn nữa, làm cho kế hoạch Navarre 
của Pháp - Mỹ phải hoàn toàn thất 
bại. Kiên quyết ñộng viên nhân lực, 
vật lực theo Chỉ thị số 61-CT-TW 
ngày 8/2/1954 ñể thắng giặc, vì 
thắng lợi lớn của ta trong chiến dịch 
này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng về 
quân sự và chính trị”. 

Ngày 11/3/1954, trong khi toàn 
mặt trận ðiện Biên Phủ ñang khẩn 
trương hoàn tất các công việc chuẩn 

bị cho giờ nổ súng mở màn chiến 
dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư 
ñộng viên và căn dặn cán bộ, chiến 
sĩ:  

“Các chú sắp ra mặt trận. 
Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, 
khó khăn, nhưng rất vinh quang.  

Các chú vừa ñược chỉnh quân 
chính trị và chỉnh huấn quân sự và 
ñã thu ñược nhiều thắng lợi về tư 
tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều 
ñơn vị ñã ñánh thắng trên các mặt 
trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ 
phát huy thắng lợi vừa qua, quyết 
tâm vượt mọi khó khăn gian khổ ñể 
làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới.  

Bác chờ các chú báo cáo 
thành tích ñể thưởng những ñơn vị 
và cá nhân xuất sắc nhất.  

Chúc các chú thắng to.  
Bác hôn các chú”. 
Trước vận mệnh của dân tộc, 

nhiệm vụ tối cao ñược ðảng và Bác 
Hồ trao cho người cầm quân: Trận 
này rất quan trọng phải ñánh cho 
thắng, chắc thắng mới ñánh, không 
chắc không ñánh. Navarre quyết tâm 
tăng cường xây dựng công sự, sân 
bay, bổ sung lực lượng cho ðiện 
Biên Phủ lên tới 12 tiểu ñoàn, nhằm 
biến nơi ñây thành “cối xay thịt”, 
nghiền nát chủ lực của ta. ðại tướng 
Võ Nguyên Giáp ñã có nhận ñịnh 
sáng suốt: Tình hình ñịch còn thay 
ñổi nên chủ trương cũng có thể thay 
ñổi và quyết ñịnh hoãn kế hoạch theo 
phương châm “ñánh nhanh, thắng 
nhanh” sang chuẩn bị theo phương 
châm tác chiến “ñánh chắc, tiến 
chắc”. Quyết ñịnh này ñược xem là 
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một “quyết ñịnh khó khăn nhất” trong 
cuộc ñời cầm quân của vị Tổng Tư 
lệnh mới tròn 34 tuổi. 

Trong thư gửi Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp, ngày 21/4/1954, Ban 
Bí thư truyền ñạt ý kiến của Bộ Chính 
trị, lưu ý âm mưu và hành ñộng 
chống ñỡ của ñịch ở khu trung tâm, 
dùng trọng pháo và máy bay ñánh 
phá trận ñịa của ta, phá hoại ñường 
tiếp tế của ta, hòng cố giữ ñến mùa 
mưa. Bộ Chính trị và Ban Bí thư 
nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trước mắt của 
ta là một mặt củng cố quyết tâm 
giành toàn thắng của quân ñội, nhất 
là của cán bộ các cấp, nắm vững 
phương châm “ñánh chắc tiến chắc”; 
mặt khác ñảm bảo cung cấp cho tiền 
tuyến”. 

Như vậy, thay ñổi phương 
châm tác chiến trong trận quyết chiến 
lịch sử ðiện Biên Phủ của ðại tướng 
Võ Nguyên Giáp thể hiện tầm nhìn 
chiến lược, sự nhạy bén và tài năng 
của một vị Tổng Tư lệnh quân ñội. 
Cả nước ra quân chuẩn bị chiến dịch 
lịch sử ðiện Biên Phủ theo phương 
châm mới “ñánh chắc tiến chắc”. 
Trung ương ðảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ñã gửi ñiện khen ngợi, ñộng 
viên tinh thần cán bộ, ñảng viên, 
chiến sĩ trên toàn mặt trận: “Chiến 
dịch này là một chiến dịch lịch sử của 
quân ñội ta, ta ñánh thắng chiến dịch 
này có ý nghĩa quân sự và chính trị 
quan trọng”. 

Chấp hành sự lãnh ñạo của 
ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại 
mặt trận ðiện Biên Phủ, trải qua 3 
ñợt tấn công liên tục bắt ñầu từ 13/3, 
sau 56 ngày ñêm chiến ñấu dũng 

cảm, kiên cường, ñến ngày 7/5/1954, 
quân ta ñã tiêu diệt và bắt sống toàn 
bộ quân ñịch, ñập tan tập ñoàn cứ 
ñiểm mạnh nhất ðông Dương của 
thực dân Pháp lúc bấy giờ - một 
“pháo ñài khổng lồ không thể công 
phá” của quân ñội thực dân Pháp ñã 
bị tiêu diệt hoàn toàn. Tướng ðờ-cát-
tơ-ri, bộ tham mưu và sĩ quan, binh 
lính tập ñoàn cứ ñiểm ñã ñầu hàng 
Việt Minh vô ñiều kiện, buộc Pháp 
phải ký Hiệp ñịnh Giơ-ne-vơ tôn 
trọng ñộc lập, chủ quyền của Việt 
Nam, Lào và Cam-pu-chia.  

Bằng sự lãnh ñạo tài tình, ñầy 
thao lược và sáng tạo của ðảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm 
thực hiện của toàn quân và toàn dân, 
chúng ta ñã làm nên kỳ tích lịch sử 
trong trận quyết chiến chiến lược tại 
ðiện Biên Phủ, giáng ñòn quyết ñịnh 
vào ý chí xâm lược của thực dân 
Pháp, góp phần quan trọng ñưa Hội 
nghị Giơ-ne-vơ về ðông Dương (từ 
ngày 8/5 ñến ngày 21/7/1954) ñến 
thành công, kết thúc vẻ vang cuộc 
kháng chiến chín năm chống thực 
dân Pháp xâm lược (1945 - 1954). 

Sáu mươi năm qua, từ sau 
chiến thắng lịch sử ðiện Biên Phủ, 
chúng ta càng thấy rõ hơn sự lãnh 
ñạo ñúng ñắn, sáng tạo của ðảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ðông 
Xuân 1953 - 1954 là ñã ñộng viên 
cao ñộ tinh thần quyết chiến quyết 
thắng của toàn ðảng, toàn quân và 
toàn dân ở cả tiền tuyến lẫn hậu 
phương, ở khắp mọi miền ñất nước, 
từ Nam chí Bắc, từ miền xuôi ñến 
miền ngược, từ thành thị ñến nông 
thôn. Sự lãnh ñạo của ðảng và Chủ 
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tịch Hồ Chí Minh ñã tập hợp ñược 
sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân tộc, 
phát huy cao ñộ ý chí quyết tâm tiêu 
diệt ñịch, vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, chiến ñấu rất dũng cảm, 
ñầy mưu trí của bộ ñội ta trên khắp 
các chiến trường Bắc, Trung, Nam, 
Lào và Cam-pu-chia, ñặc biệt là ở 
ðiện Biên Phủ, ñồng thời ñã huy 
ñộng tối ña sức người, sức của của 
cả nước ñể bảo ñảm cho tiền tuyến 
ñánh thắng. Sự lãnh ñạo ñúng ñắn, 
tài tình của ðảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng ñã tranh thủ ñược sự 
ủng hộ, giúp ñỡ, chi viện quan trọng 
của quốc tế, nhất là của nhân dân 
Trung Quốc cùng sự phối hợp chiến 
ñấu của nhân dân các nước bạn Lào 
và Cam-pu-chia anh em ñã ñánh bại 
kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm 
lược. 

Sáu mươi năm ñã trôi qua, lịch 
sử dân tộc Việt Nam ñã sang trang, 
nhưng bài học và ý nghĩa lớn lao của 

ðiện Biên Phủ năm xưa vẫn còn 
nguyên giá trị. Trong mỗi giai ñoạn ñi 
lên của ñất nước, chúng ta luôn nhận 
thấy “tư tưởng cốt lõi nhất” của tinh 
thần ðiện Biên Phủ là ý chí quyết 
chiến, quyết thắng của dân tộc, khát 
vọng vươn tới ñộc lập, tự do, hạnh 
phúc của nhân dân Việt Nam. Bằng 
khối óc và bàn tay của mình, bằng tài 
năng và sự sáng tạo, chúng ta hoàn 
toàn có thể biến khát vọng thành hiện 
thực, xây dựng một Việt Nam “dân 
giàu, nước mạnh, công bằng, dân 
chủ, văn minh”. ðiện Biên Phủ mãi 
mãi là niềm tin, niềm tự hào của dân 
tộc ta, trường tồn cùng với ñất nước, 
con người Việt Nam. 

 

  Nguyễn Huy Hiệu 
 Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS 

(www.tapchicongsan.org.vn 
Ngày 08/4/2014) 

 
     

                                                                                                                        
 
 

 

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  
BIỂU TƯỢNG CỦA CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH 

 

 Cách ñây 60 năm, dưới sự lãnh ñạo của ðảng, ñứng ñầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, quân và dân ta ñã làm nên một ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, 
chấn ñộng ñịa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược và can thiệp Mỹ. ðây là thắng lợi lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam, là 
minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam, ñặc biệt là của chiến 
tranh nhân dân Việt Nam thời ñại Hồ Chí Minh. 
 Chi�n th"ng ði�n Biên Ph� là chi�n th"ng c�a c� dân t�c Vi�t Nam do 
ð�ng C�ng s�n Vi�t Nam, ñ�ng ñ�u là Ch� tch H# Chí Minh lãnh ñ�o 
 Dưới sự lãnh ñạo của ðảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh ñứng ñầu, cả dân tộc 
Việt Nam ra trận. Nhân dân ta, từ vùng tự do ñến vùng ñịch hậu, hậu phương tới 
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tiền tuyến, miền núi và miền xuôi, già, trẻ, gái, trai... ñã ñem toàn lực chi viện 
ðiện Biên Phủ, làm mọi việc cần thiết ñể giành toàn thắng cho chiến dịch. 
 Thắng lợi ðiện Biên Phủ là thắng lợi ñường lối vừa kháng chiến vừa kiến 
quốc, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, 
tranh thủ sự giúp ñỡ quốc tế quyết ñịnh. Nhân dân các dân tộc trên các ñịa 
phương, ở từng buôn, làng, bản, thôn ñã phối hợp cùng bộ ñội chiến ñấu, phục 
vụ chiến ñấu, bảo vệ vùng tự do; tham gia thông tin, liên lạc, trinh sát; tiến công 
ñịch bằng binh vận, vận ñộng sĩ quan, binh lính ñịch bỏ ngũ về với nhân dân và 
bức hàng bức rút các ñồn bốt giặc. Hàng trăm ngàn dân công ñã ñi chiến trường, 
tham gia tải thương, tải ñạn, bảo ñảm giao thông vận tải... ðặc biệt, bằng giảm 
tô, giảm tức, cải cách ruộng ñất ngay trong khi cuộc kháng chiến ñang diễn ra, 
ðảng và Chính phủ ñã tạo nên một luồng sinh khí mới, ñộng lực to lớn trong 
nhân dân ñem sức người, sức của phục vụ cho chiến thắng.  
 Trên cơ sở xác ñịnh hướng chính là Tây Bắc, ðảng ñã chủ trương dùng 
một bộ phận quân chủ lực phối hợp với các lực lượng ñịa phương, chủ ñộng ñẩy 
mạnh các hoạt ñộng tiến công ñịch ở ñồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, phối hợp 
cùng nước bạn Lào tiến công ñịch ở Thượng, Trung và Hạ Lào, củng cố vùng tự 
do Liên khu V, ñẩy mạnh chiến tranh du kích ở chiến trường Nam Bộ, cực Nam 
Trung Bộ. Cùng với những thắng lợi của các chiến dịch giải phóng Lai Châu, 
Nam Tây Nguyên, phối hợp tiến công ñịch của quân và dân Lào - Việt ở Thượng 
và Hạ Lào, ñánh mạnh ñịch ở ñồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ..., cuộc chiến 
ñấu của nhân dân và các lực lượng vũ trang ta trong vùng ñịch tạm kiểm soát 
cũng mang lại hiệu quả to lớn. Nhờ ñó, ta tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực ñịch, 
giải phóng ñất ñai, khoét sâu mâu thuẫn cơ bản giữa tập trung và phân tán binh 
lực của ñịch, mở rộng quy mô của cuộc tiến công chiến lược, tạo nên thế trận 
mới, ñiều kiện vô cùng thuận lợi ñể chi viện sức người, sức của cả dân tộc cho 
mặt trận, ñồng thời lực lượng cơ ñộng của ñịch bị giam chân tại các ñịa phương, 
không thể chi viện cho tập ñoàn cứ ñiểm ðiện Biên Phủ. 
 Tại mặt trận ðiện Biên Phủ, bất cứ hoạt ñộng nào cũng ñều thể hiện thế 
trận của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh ñạo của Trung ương 
ðảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy, quân và dân ta ñã có sự phối 
hợp chặt chẽ từ Trung ương tới ñịa phương, hậu phương với tiền phương, ñịa 
phương với ñơn vị, sức mạnh hiện hữu của quốc gia với khả năng tiềm ẩn trong 
dân. Ý chí quyết tâm của Trung ương ðảng ñã khơi dậy lòng yêu nước, củng cố 
ý chí quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng, sự ñoàn kết thống nhất của cả dân tộc 
ở hậu phương cũng như ngoài tiền tuyến, từ trong ðảng ñến toàn quân, toàn dân 
là nhân tố cơ bản quyết ñịnh làm nên chiến thắng ðiện Biên Phủ.  
 Chi�n th"ng c�a ngh� thu�t ch� ñ�o chi�n tranh toàn dân, toàn di�n, 
t� l�c cánh sinh d�a vào s�c mình là chính 
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 Ngay từ những ngày ñầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược, ðảng ta ñã ñề ra ñường lối kháng chiến ñúng ñắn, sáng tạo kết hợp chặt 
chẽ nhiệm vụ chống ñế quốc và phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc xây 
dựng chế ñộ mới ñể quy tụ, tập hợp, nhân lên sức mạnh dân tộc. Lãnh ñạo nhân 
dân thực hiện cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính; 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 3 thứ quân (bộ ñội chủ lực, bộ ñội ñịa 
phương, dân quân du kích) làm nòng cốt cho toàn dân ñánh giặc; kết hợp chặt 
chẽ chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp tiến công quân sự, 
ñịch vận và nổi dậy của quần chúng; ñấu tranh quân sự với ñấu tranh chính trị, 
kinh tế, văn hóa, ngoại giao...  
 Dựa trên những vấn ñề cơ bản của ñường lối cách mạng, ñường lối quân 
sự ñúng ñắn, sáng tạo ñó, Trung ương ðảng và Tổng Quân ủy ñã cụ thể hóa 
thành công vào lãnh ñạo toàn diện Chiến dịch ðiện Biên Phủ. Trong ñó, nổi bật 
nhất là phân tích, ñánh giá ñúng tình hình, so sánh lực lượng ta, ñịch; chủ ñộng 
dự kiến trước những khó khăn do chiến dịch kéo dài, nhất là những khó khăn về 
cung cấp, tiếp tế, bảo ñảm quân số và sức khỏe cho bộ ñội trong ñiều kiện chiến 
ñấu liên tục và sinh hoạt trong hầm hào khi mùa mưa ñến… ñể có biện pháp 
thích hợp, hiệu quả; dùng mưu kế, chủ ñộng ñánh ñịch, buộc ñịch phải hành 
ñộng theo ý ñịnh của ta... Phát huy tối ña ưu thế tuyệt ñối về chính trị, tinh thần 
của quân và dân ñồng thời trên cơ sở “ñánh chắc thắng”, ñã sáng tạo ra phương 
châm - nghệ thuật ñánh giặc ñộc ñáo “ñánh chắc, tiến chắc”. Sau thắng lợi từng 
trận, không thỏa mãn dừng lại mà luôn coi trọng chấn chỉnh tổ chức, củng cố bộ 
ñội, rút kinh nghiệm việc lãnh ñạo, chỉ ñạo, tổ chức, chỉ huy chiến ñấu, coi trọng 
sinh hoạt quân sự dân chủ ñể tìm cách ñánh hay...  
 Thực dân Pháp không thể ngờ bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, 
bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, chúng ta ñã hình thành thế trận bao quanh tập 
ñoàn cứ ñiểm, ñưa lực lượng áp sát các cứ ñiểm ñịch. Cùng với khẳng ñịnh chỗ 
mạnh của ta, chúng ta còn nghiên cứu tìm ra những ñiểm yếu rất cơ bản của 
ñịch có thể khai thác và lợi dụng (như tinh thần của ñịch giữa một vòng vây ngày 
càng siết chặt, ở xa căn cứ hàng mấy trăm cây số, mọi nguồn tăng viện, tiếp tế 
ñều dựa vào một phương tiện ñộc nhất là máy bay…). Bên cạnh các trận ñánh 
tiêu diệt từng cứ ñiểm, hệ thống chiến hào cắt ngang sân bay, ngày càng áp sát 
từng vị trí ñịch ñã trở thành mối ñe dọa thường trực ñối với quân ñịch và là con 
ñường ñể ta vận dụng mọi hình thức tác chiến hết sức phong phú và sáng tạo 
như vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt... Các biện pháp vô hiệu hóa sân bay, không cho 
máy bay các loại hạ cánh; luồn sâu ñánh hiểm, ñánh lấn, ñào dũi áp sát rồi bất 
ngờ xông lên tiêu diệt mục tiêu; tranh thủ thời cơ thi ñua diệt từng bộ phận nhỏ 
quân ñịch, bắn tỉa săn Tây, ñoạt dù triệt nguồn tiếp tế ñược phát ñộng rộng 
khắp... ñã khiến cho ñịch không dám thò mặt ra khỏi công sự, gây những tổn thất 
bất ngờ ngay trong tung thâm, làm cho chúng lâm vào cảnh không thể bảo ñảm 
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hậu cần tiếp tế, trong không ra ñược, ngoài không vào ñược... ðó thực sự là 
những ñòn hiểm khoét sâu chỗ yếu của ñịch, dồn ñịch vào tình thế “ñịa ngục” và 
tạo nên sức mạnh quyết ñịnh thắng lợi của chiến cuộc ðông Xuân 1953 - 1954 
mà ñỉnh cao là Chiến dịch ðiện Biên Phủ. 
 Chi�n th"ng c�a s�c m�nh dân t�c k�t h�p v�i s�c m�nh th
i ñ�i 
 Trong cuộc ñấu tranh giải phóng dân tộc, ðảng ta luôn nhất quán phải lấy 
sức mình là chính, “ñem sức ta mà giải phóng cho ta” nhưng bên cạnh ñó phải 
tranh thủ sức mạnh của ngoại lực, sức mạnh của quốc tế, kết hợp chặt chẽ sức 
mạnh dân tộc với sức mạnh thời ñại, tăng cường ñoàn kết giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa mà trước hết là với Liên Xô và Trung Quốc, lấy ñó làm cơ sở, hạt nhân 
mở rộng ñoàn kết với tất cả những người cộng sản, những lực lượng cách 
mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ khác trên thế giới. 
 Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, nhất là trong ðông Xuân 1953 - 
1954, nhân dân các bộ tộc và quân giải phóng Pa-thét Lào ñã ñồng cam cộng 
khổ, sát cánh chiến ñấu cùng với nhân dân và quân ñội Việt Nam. Nhân dân Liên 
Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác ñã coi cuộc chiến 
ñấu của nhân dân và lực lượng vũ trang ta như tiền tuyến chống chủ nghĩa ñế 
quốc của cả phe xã hội chủ nghĩa, luôn dõi theo tình hình chiến sự ðiện Biên 
Phủ, kịch liệt lên án những âm mưu, hành ñộng kéo dài và mở rộng chiến tranh 
của ñế quốc Pháp - Mỹ, hết lòng cổ vũ và giúp ñỡ cuộc chiến ñấu của nhân dân 
ta. Khi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta ñi ñến bước quyết ñịnh, với 
một tinh thần quốc tế chủ nghĩa cao cả, nhân dân và ðảng Cộng sản Pháp ñã ra 
sức ñẩy mạnh cuộc ñấu tranh ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân 
dân ta, ñòi thực dân Pháp và Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh ở ðông Dương. 
Nhân dân các dân tộc bị áp bức, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn 
thế giới cũng theo dõi cuộc chiến ñấu của nhân dân ta, nhất là cuộc chiến ñấu 
trên mặt trận ðiện Biên Phủ với một sự ñồng tình sâu sắc, một lòng ủng hộ, coi 
thắng lợi của ðiện Biên Phủ như thắng lợi của bản thân mình. 
 Như vậy, thắng lợi của ðiện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của tiến công 
về quân sự mà ñó là thắng lợi của một cuộc tiến công toàn diện vào ñế quốc và 
tay sai bằng sức mạnh Việt Nam, ñặc biệt là sức mạnh của chiến tranh nhân dân 
Việt Nam thời ñại Hồ Chí Minh ñược xây dựng trên cơ sở chế ñộ chính trị do 
ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh ñạo, trên nền tảng kinh tế và nền văn hiến dân tộc 
cũng như ñiều kiện tự nhiên ñất nước... ñược hình thành từ trong quá khứ và 
ñược ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy lên tầm cao mới. 
 Ngày nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vẫn ñứng trước nhiều khó khăn, 
thách thức mới. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển tuy vẫn là xu thế 
lớn nhưng tình hình diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường; châu 
Á - Thái Bình Dương tuy là khu vực phát triển năng ñộng nhất thế giới, ít có khả 
năng xảy ra chiến tranh nhưng tranh chấp lãnh thổ, biển, ñảo ñang có dấu hiệu 
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gia tăng, dễ xảy ra ñột biến... Trong nước, bên cạnh những thành tựu ñạt ñược, 
chúng ta còn không ít hạn chế, yếu kém và xuất hiện những vấn ñề phức tạp; tác 
ñộng mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng bộc 
lộ rõ. Các thế lực thù ñịch vẫn ñang ñẩy mạnh các hoạt ñộng chống phá ta một 
cách toàn diện và ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm ñộc hơn.  
 ðể chủ ñộng phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hành ñộng chống phá 
của các thế lực thù ñịch ñối với nước ta, không ñể ñất nước bị ñộng, bất ngờ 
trong bất cứ tình huống nào và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta cần: 
 1. Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng, sự quản lý của Nhà nước ñối với 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, với lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở kiên 
ñịnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phân tích một cách khách 
quan, khoa học bối cảnh mới của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước; từ mục 
tiêu chung, mục tiêu cụ thể và quan ñiểm, phương châm chỉ ñạo của ðảng ñối 
với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới..., tiếp 
tục lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñộng viên, tổ chức cho toàn quân, toàn dân tham gia bổ 
sung, hoàn thiện ñường lối, chính sách quân sự, quốc phòng làm nền tảng cho 
sự thống nhất ý chí, hành ñộng của cả dân tộc. Tăng cường sự lãnh ñạo của các 
cấp ủy ñảng, quản lý của các cấp chính quyền, trách nhiệm và năng lực ñề xuất, 
tổ chức thực hiện của các cơ quan tham mưu và ñội ngũ cán bộ, ñảng viên ñối 
với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, với lực lượng vũ trang. Chủ ñộng ñấu tranh với 
các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù ñịch và kịp thời phát hiện, 
kiên quyết ñấu tranh không khoan nhượng, có căn cứ khoa học, ñủ sức thuyết 
phục với các quan ñiểm không khoa học, nhất là các quan ñiểm xuyên tạc, thù 
ñịch, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và ñường lối của 
ðảng; ñồng thời ngăn chặn, từng bước ñẩy lùi ñi ñến loại bỏ sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, ñạo ñức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ 
phận cán bộ, ñảng viên. Tập trung xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống 
chính trị, nhất là ở cơ sở vững mạnh ñể xây dựng ðảng, xây dựng chế ñộ, xây 
dựng lực lượng vũ trang, quân ñội... Thường xuyên rút kinh nghiệm và nâng cao 
chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh 
nhân dân vững chắc. 
 2. Tiếp tục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn ñịnh chính trị xã 
hội ñất nước ñể tạo nên cái “cốt” vật chất và tinh thần của sức mạnh chiến tranh 
nhân dân Việt Nam thời ñại Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, coi ñó 
là hoạt ñộng trung tâm nhằm huy ñộng mọi nguồn lực, cần chú trọng phát triển 
văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội vì ñây vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực 
thúc ñẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Trong ñó, chú trọng giữ vững ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo ñảm an ninh kinh tế, sự ổn ñịnh xã hội, nâng cao ñời sống 
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nhân dân, ñặc biệt là ở các ñịa bàn chiến lược, trọng ñiểm. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả của công tác giáo dục quốc phòng cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang. Tập trung xây dựng con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ phát 
triển toàn diện, có lý tưởng ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tinh thần yêu 
nước và ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, tôn 
trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương và sống có văn hóa, nghĩa tình... 
 3. Coi trọng chăm lo xây dựng, củng cố vững chắc sự ñoàn kết thống nhất 
dân tộc. ðây là vấn ñề chiến lược có tầm quan trọng ñặc biệt, là nhân tố bảo 
ñảm sự sống còn của dân tộc Việt Nam trong quá trình phát triển và là cốt lõi của 
sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Do ñó, cần nắm vững 
và vận dụng sáng tạo ñường lối ñại ñoàn kết dân tộc của ðảng theo nguyên tắc 
lấy lợi ích Tổ quốc, dân tộc lên trên hết, trước hết. Quan tâm ñáp ứng quyền lợi 
chính ñáng của nhân dân, tạo sự ñồng thuận, nhất trí toàn dân tộc cho nhiệm vụ 
xây dựng, bảo vệ ñất nước. Nắm chắc và thực hiện tốt nội dung cơ bản, vấn ñề 
mấu chốt của xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa trong giai ñoạn mới là xây dựng “thế trận lòng dân” ñể lấy ñó 
làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.  
 4. Tiếp tục thực hiện nhất quán ñường lối ñối ngoại ñộc lập, tự chủ, hòa 
bình, hợp tác và phát triển; chính sách ñối ngoại rộng mở, ña phương hóa, ña 
dạng hóa các quan hệ quốc tế. Cùng với chủ ñộng và tích cực hội nhập kinh tế 
quốc tế, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác với tinh thần Việt Nam là bạn, là 
ñối tác tin cậy của các nước trong cộng ñồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến 
trình hợp tác quốc tế và khu vực trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng. ðẩy mạnh 
công tác tuyên truyền và ñấu tranh ñể thế giới hiểu rõ về ñường lối, quan ñiểm 
của ðảng và Nhà nước ta về tinh thần yêu hòa bình, tôn trọng nền ñộc lập và 
chủ quyền của các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc; về thành tựu của 
Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo... 
Phối hợp và ñẩy mạnh các hoạt ñộng ñối ngoại Nhà nước, ñối ngoại của ðảng 
và ngoại giao nhân dân. Tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trên trường 
quốc tế, nhất là tại các cơ chế ña phương. Thực hiện tốt các thỏa thuận ñã ký với 
các nước và các tổ chức quốc tế, khu vực.  
 5. Củng cố nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân, quân ñội nhân dân vững mạnh. Theo ñó, phải tổ chức thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết số 28 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới. Luôn ñề cao tinh thần cảnh giác cách mạng cả trong 
xây dựng và bảo vệ. Xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững 
chắc, nhất là trong kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh 
tế; xây dựng các khu vực phòng thủ, khu vực kinh tế - quốc phòng; bổ sung, ñiều 
chỉnh quy hoạch, kế hoạch ñộng viên quốc phòng và tổ chức, chỉ ñạo thực hiện 
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các nhiệm vụ quốc phòng ñể tạo thế trận, lực lượng quốc phòng - an ninh vững 
chắc.  
 Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân ñội nhân dân cách 
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện ñại, ñặc biệt coi trọng xây dựng về 
chính trị ñể thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến ñấu trung thành, tin 
cậy của ðảng, Nhà nước, nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Chủ 
ñộng làm tốt công tác tham mưu chiến lược giúp ðảng và Nhà nước ngăn chặn 
và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp nảy sinh, không 
ñể bị ñộng, bất ngờ. Nghiên cứu và tổ chức lực lượng hợp lý, cân ñối giữa bộ ñội 
chủ lực, bộ ñội ñịa phương và dân quân tự vệ, lực lượng thường trực và dự bị 
ñộng viên, giữa các quân binh chủng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ 
quốc trong thời kỳ mới. Thường xuyên ñổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp 
huấn luyện, ñào tạo ñi ñôi với cải tiến, ñổi mới vũ khí, trang bị, phương tiện phù 
hợp với yêu cầu tác chiến mới của các lực lượng vũ trang. Phát triển khoa học 
quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến ñấu, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy... Tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế lãnh ñạo của ðảng và quản lý của Nhà nước ñối với lĩnh vực quân sự, quốc 
phòng, an ninh; tăng cường công tác ñảng, công tác chính trị trong quân ñội. ði 
sâu nghiên cứu phát triển lý luận xây dựng quân ñội về mọi mặt, ñặc biệt là về 
chính trị và tổng kết kinh nghiệm 70 năm xây dựng Quân ñội nhân dân Việt Nam 
ñể trên cơ sở ñó, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo vấn ñề xây dựng lực 
lượng vũ trang, xây dựng quân ñội ta vững mạnh trong thời kỳ mới. 
                                                                Thượng tướng Nguyễn Thành Cung 
                                                          (www.tapchicongsan.org.vn - Ngày 3/4/2014) 

������� 
ĐẠI ĐO�N KẾT TO�N DÂN TỘC TRONG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  
 ñộng lực cơ bản ñể xây dựng “thế trận lòng dân” trong  

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay 
 

 ðại ñoàn kết dân tộc là truyền thống và di sản quý báu của dân tộc ta, 
ñược hun ñúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Sức mạnh 
ñại ñoàn kết dân tộc là sức mạnh vô ñịch, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân dưới 
ngọn cờ ñại nghĩa ñể dân tộc ta chiến ñấu và chiến thắng, vượt qua mọi thách 
thức của lịch sử. Tổng kết những kinh nghiệm quý báu của lịch sử dân tộc, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng ñịnh sức mạnh to lớn của ñại ñoàn kết toàn dân: 

ðoàn kết, ñoàn kết, ñại ñoàn kết, 
Thành công, thành công, ñại thành công 

 Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử ðiện Biên Phủ (07/5/1954 - 
07/5/2014), chúng ta cùng ôn lại và suy ngẫm về bài học “ñại ñoàn kết” - nhân tố 
then chốt làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn ñộng ñịa cầu”. Từ ñó, 
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vận dụng, phát huy sức mạnh của khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc tạo nên ñộng 
lực cơ bản ñể xây dựng “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc giai ñoạn hiện nay. 
 Cách ñây vừa tròn 60 năm, dưới sự lãnh ñạo sáng suốt của ðảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ñã làm nên chiến thắng lịch sử ðiện Biên Phủ. 
ðây là thắng lợi quyết ñịnh, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống 
thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta. Năm 1964, kỷ niệm 10 năm chiến 
thắng ðiện Biên Phủ, Bác Hồ ñã viết: “ðiện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi 
bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, 
ñồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới ñang lên cao ñến thắng lợi 
hoàn toàn”. “ðó là thắng lợi vĩ ñại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung 
của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Bên cạnh những ý nghĩa, giá trị to 
lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao... Chiến thắng ðiện Biên Phủ còn là chiến 
thắng của sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân tộc. 
 Như chúng ta ñã biết, Chiến dịch ðiện Biên Phủ diễn ra ở ñịa hình rừng 
núi, có nhiều ñèo cao, vực sâu, mạng ñường giao thông khó khăn, hiểm trở; 
vùng Tây Bắc mới ñược giải phóng, kinh tế còn chậm phát triển, ñời sống nhân 
dân gặp nhiều khó khăn. Vì thế, bảo ñảm vật chất hậu cần, kỹ thuật cho chiến 
dịch lớn, dài ngày gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình ñó, ðảng ta ñã phát huy 
sức mạnh của toàn dân tộc nhằm cung cấp ñầy ñủ, kịp thời mọi yêu cầu của bộ 
ñội trong trận quyết chiến chiến lược. Khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận”, “Tất cả ñể 
chiến thắng” ñược nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt cả ở vùng tự do cũng như ở 
nhiều vùng còn bị ñịch tạm chiếm. Các ñoàn dân công lên ñường với tinh thần 
hăng hái, phấn khởi, náo nức như ñi trẩy hội, ñược tổ chức chặt chẽ, quyết tâm 
hoàn thành nhiệm vụ. Bằng tinh thần ñoàn kết ấy, “ñồng bào các dân tộc Tây 
Bắc, Việt Bắc, Liên khu 3, Liên khu 4 ñã ñóng góp hơn 260.000 dân công (tính ra 
thành 14.000.000 ngày công), 20.091 xe ñạp thồ và hàng chục nghìn phương 
tiện vận chuyển thô sơ. Về ñảm bảo vật chất, ñồng bào ñã ñóng góp cho chiến 
dịch 25.056 tấn lương thực, 907 tấn thịt và hàng nghìn tấn thực phẩm khác. Chỉ 
tính riêng số vật phẩm ñã chuyển ñược ra mặt trận là hơn 2 vạn tấn, trong ñó có 
14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62,7 tấn ñường, 577 tấn thịt và 565 tấn thức ăn 
khô”. ðặc biệt ñối với Lai Châu, nơi trực tiếp diễn ra chiến dịch. Tuy còn rất nhiều 
khó khăn, nhưng nhân dân nơi ñây vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu 
phương tại chỗ của mình. Nhân dân ñã cung cấp cho chiến dịch 2.666 tấn gạo, 
vượt mức trên giao 64 tấn; 226 tấn thịt, vượt mức 43 tấn; 112 tấn rau xanh; 
16.972 người ñi dân công với 517.210 ngày công; 348 ngựa thồ; 38 thuyền 
mảng; 25.070 cây gỗ chống lầy. Có ñịa phương như Tuần Giáo, ñã huy ñộng tới 
45% tổng số lúa thu hoạch ñể cung cấp cho chiến dịch. Lại có những ñịa phương 
như ðiện Biên Phủ, nơi chiến trường chiến ñấu quyết liệt, cũng vẫn ñóng góp 
555 tấn gạo, 36 tấn thịt, 104 tấn rau, 38.000 ngày công. Tất cả sự ñóng góp về 
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nhân lực và vật lực ấy ñã trở thành nhân tố quan trọng ñảm bảo thắng lợi cuối 
cùng cho chiến dịch. 
 ðã 60 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng 
ñại ấy vẫn luôn tỏa sáng. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay 
và mai sau, những bài học lịch sử của chiến thắng ðiện Biên Phủ vẫn còn 
nguyên giá trị, ñặc biệt là bài học về tinh thần ñại ñoàn kết toàn dân tộc. 
 Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến ñộng phức tạp, khó 
lường. Sau hơn 25 năm ñổi mới, thế và lực của ñất nước ta ñã lớn mạnh, nhưng 
bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cơ hội và thách thức vẫn ñan xen, các thế lực 
thù ñịch gia tăng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật ñổ, lợi 
dụng vấn ñề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... ñể can thiệp vào công việc 
nội bộ nước ta, chống phá ðảng, Nhà nước và sự nghiệp ñổi mới của nhân dân 
ta. Trước tình hình ñó ñòi hỏi phải luôn luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ trong Di 
chúc ñối với công cuộc xây dựng ñất nước sau chiến tranh: “ðể giành lấy thắng 
lợi trong cuộc chiến ñấu khổng lồ này cần phải ñộng viên toàn dân, tổ chức và 
giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ ñại của toàn dân”. Toàn ðảng, toàn dân, 
toàn quân phải mài sắc cảnh giác, phát huy cao ñộ nội lực; phát huy sức mạnh 
của khối ñại ñoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân - nông 
dân - trí thức dưới sự lãnh ñạo của ðảng; giữ vững và không ngừng tăng cường 
ñoàn kết quân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời ñại, tạo dựng 
thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 Chiến thắng ðiện Biên Phủ ñã khẳng ñịnh kinh nghiệm quý báu về phát 
huy tinh thần ñại ñoàn kết toàn dân tộc. Kế thừa những kinh nghiệm ñó, những 
năm qua, ðảng ta luôn quan tâm xây dựng và ñổi mới việc thực hiện chính sách 
dân tộc. ðảng ta xác ñịnh: “ðại ñoàn kết dân tộc là ñường lối chiến lược của cách 
mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, ñộng lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa 
quyết ñịnh bảo ñảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Việc 
giải quyết thành công vấn ñề dân tộc và ñại ñoàn kết dân tộc ñã tạo ñược sự 
ñồng thuận xã hội, giúp cho khối ñại ñoàn kết ñược củng cố vững chắc, trở thành 
ñộng lực to lớn cho cách mạng. 
 Bài học của chiến thắng ðiện Biên Phủ cho chúng ta thấy rõ rằng, muốn 
bảo ñảm và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, phải khơi dậy, phát huy những 
lợi ích chính ñáng của từng cá nhân, từng giai cấp, từng tầng lớp trong xã hội. 
ðồng thời, phải tìm ñiểm chung, ñiểm cơ bản nhất ñể quy tụ, ñể tạo ra một khối 
ñoàn kết vững chắc, một sự ñồng thuận xã hội bền chặt, mọi người ñều thấy rõ 
trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình ñối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 
 Trước hết, phát huy sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh 
mới, cần xây dựng một “mục tiêu chung” mà mọi giai cấp, thành phần trong xã 
hội ñều nhìn thấy ñiểm tương ñồng ñể tập hợp, phát huy sức mạnh. 
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 Trong chiến tranh, khẩu hiệu hành ñộng cách mạng của mọi người Việt 
Nam yêu nước là “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả ñể chiến thắng quân xâm lược”. 
Nhân tố cơ bản, lợi ích cơ bản nhất của những người yêu nước Việt Nam trong 
thời kỳ của Chiến dịch ðiện Biên Phủ... là ñộc lập dân tộc, là giải phóng ñất nước 
ñể xây dựng một ñất nước giàu mạnh. Còn ngày nay, khẩu hiệu hành ñộng và 
cũng là mục tiêu chung cho tất cả những người Việt Nam yêu nước là “Tất cả vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Những người Việt 
Nam yêu nước ñều có thể tìm thấy lợi ích của cá nhân mình, của cộng ñồng 
mình trong khẩu hiệu chiến lược ñó. Sự nghiệp ñổi mới hiện nay ñứng trước yêu 
cầu rất cao trong việc tập hợp lực lượng cách mạng. Chúng ta phải luôn luôn coi 
trọng nêu cao tinh thần dân tộc, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của ðại hội XI về 
phát huy sức mạnh khối ñoàn kết dân tộc. ðảng ta xác ñịnh: “Lấy mục tiêu xây 
dựng một nước Việt Nam hòa bình, ñộc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm ñiểm tương ñồng; xóa bỏ 
mặc cảm, ñịnh kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những ñiểm 
khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; ñề cao tinh thần dân tộc, 
truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... ñể tập hợp, ñoàn kết mọi người vào mặt 
trận chung, tăng cường ñồng thuận xã hội”. ðoàn kết 54 dân tộc anh em, ñoàn 
kết các tôn giáo, ñoàn kết ñồng bào trong nước và ñồng bào ñịnh cư ở nước 
ngoài, làm thất bại âm mưu chia rẽ của các thế lực thù ñịch. Cùng với ñó, phải 
thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách của ðảng và Nhà nước ñối với các ñồng 
bào dân tộc, trong ñó có ðiện Biên Phủ và Tây Bắc, vùng căn cứ kháng chiến, 
vùng sâu vùng xa, giúp ñồng bào phát triển kinh tế, văn hóa, cải thiện ñời sống, 
nâng cao dân trí, khắc phục tình trạng ñói nghèo, lạc hậu, làm cho miền núi sớm 
tiến kịp miền xuôi như Bác Hồ mong muốn. Có thể có ai ñó còn chưa thiện cảm 
với chủ nghĩa xã hội, nhưng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, 
công bằng, văn minh” là sự biểu hiện của những giá trị chân, thiện, mỹ mà con 
người khát khao hằng vươn tới. Chiến thắng ðiện Biên Phủ, do ñó, chính là một 
mốc son ghi nhận một chặng ñường của cả hành trình dài mà hướng ñích của nó 
là sự phát triển bền vững cho văn minh, tiến bộ của toàn dân tộc Việt Nam. Sự 
nghiệp ñổi mới ñược toàn dân Việt Nam hưởng ứng chính là tiếp nối cái dòng 
chảy từ mục tiêu chung ấy của ðiện Biên Phủ. 
 Ngoài lợi ích tối cao của dân tộc, ngoài những vấn ñề cơ bản chung, lợi ích 
chung ñể hướng tất cả mọi thành phần, mọi giai cấp, mọi tầng lớp vào mặt trận 
chung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ðảng còn chú trọng ñến việc bảo ñảm quyền 
lợi chính ñáng của từng cộng ñồng, mà những lợi ích ñó không làm tổn hại tới lợi 
ích chung. Văn kiện ðại hội XI của ðảng cũng khẳng ñịnh: “ðại ñoàn kết toàn 
dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành 
viên trong xã hội”. Chính cái ñó bảo ñảm giải quyết ñược hài hòa lợi ích giữa các 
giai cấp, tầng lớp. ðó cũng là sự hướng lực vô cùng cần thiết ñể bảo ñảm cho 
thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hiện nay. 
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 Ở Việt Nam hiện nay, tồn tại nhiều giai cấp, thành phần với nhu cầu lợi ích 
khác nhau. Ngoài công - nông - trí, xã hội Việt Nam ñang có những cộng ñồng, 
như các doanh nhân và những người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài... Trong 
mỗi cộng ñồng ñó, lại bao gồm cả những người thuộc các tôn giáo khác nhau, 
nghề nghiệp khác nhau, tâm lý khác nhau, ñiều kiện sống và làm việc khác nhau. 
Vấn ñề là ở chỗ: Cần chăm lo ñến lợi ích chính ñáng của các nhóm cộng ñồng 
ñó trên cơ sở ñặc ñiểm của họ, hướng họ vào một lợi ích chung của toàn dân 
tộc. Kháng chiến 9 năm cũng như Chiến dịch ðiện Biên Phủ ñã thành công trên 
cơ sở tinh thần ñó. Không ñâu như ở Việt Nam lúc bấy giờ, nhiều ñịa chủ, tư sản 
dân tộc cùng con em, gia ñình họ ñã tham gia kháng chiến dưới sự lãnh ñạo của 
một ñảng cộng sản. Họ sẵn sàng ñi theo ðảng vì ðảng ñã chăm lo ñến cái chung 
ñồng thời chú trọng cả lợi ích riêng của họ. 
 Sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân tộc ñã ñược ðảng ta khơi dậy và phát 
huy trong sự nghiệp ñổi mới. Việt Nam ñã làm ñược một “ðiện Biên Phủ mới” 
trong cái thế phát triển của dân tộc hơn 25 năm kể từ ðại hội VI cuối năm 1986. 
Nếu không phát huy sức mạnh to lớn toàn dân tộc như trong Chiến dịch ðiện 
Biên Phủ thì Việt Nam không thể nào có ñược thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch 
sử như trong hơn 25 năm ñổi mới vừa qua. ðể xây dựng, củng cố và phát huy 
sức mạnh ñại ñoàn kết toàn dân tộc - ñộng lực cơ bản ñể xây dựng “thế trận lòng 
dân” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
hiện nay, chúng ta cần: 
 Thực sự mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, 
tránh dân chủ hình thức, tạo nên sự nhất trí giữa ðảng, Nhà nước và nhân dân, 
sự gắn bó của người dân với chế ñộ xã hội, với lãnh ñạo, như nhân dân ñã từng 
gắn bó với cách mạng trong thời kỳ kháng chiến. ðảng ta xác ñịnh: “Dân chủ xã 
hội chủ nghĩa là bản chất của chế ñộ ta, vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực của 
phát triển ñất nước”. Thực hiện dân chủ ñi ñôi với giữ vững kỷ cương phép 
nước; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao ñời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân, ñặc biệt là ñồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; phòng chống kiên quyết và có hiệu quả tham 
nhũng và các tệ nạn xã hội ñể giữ vững lòng tin của nhân dân với ðảng và các 
cấp chính quyền... tạo nên ñồng thuận xã hội. Chỉ trên cơ sở sự ñồng tình ủng hộ 
và tham gia tự nguyện của nhân dân, giữ vững ñược lòng dân, ta mới giữ vững 
ñược ổn ñịnh chính trị, tạo nên sức mạnh ñưa công cuộc ñổi mới xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ñến thành công. 
 Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh về tổ chức, 
ñổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, thực hiện tốt vai 
trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, 
các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài; 
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là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân 
dân, ñại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp 
nhân dân; ra sức vận ñộng, ñoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, 
ñẩy mạnh phong trào thi ñua yêu nước, chung sức chung lòng cùng ðảng, Nhà 
nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững ổn 
ñịnh chính trị, bảo ñảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 
 Mỗi cán bộ, ñảng viên với vai trò tiên phong, gương mẫu phải thực hiện tốt 
lời căn dặn trong “Di chúc” của Bác Hồ: “ðoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của ðảng và của dân ta. Các ñồng chí từ Trung ương ñến các chi bộ cần giữ 
gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Tiếp tục 
ñẩy mạnh thực hiện cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ 
Chí Minh”, nói ñi ñôi với làm, nói ít, làm nhiều, thực hiện tự phê bình và phê bình, 
ñấu tranh không khoan nhượng với thói hư tật xấu góp phần xây dựng ðảng ta 
“là ñạo ñức, là văn minh”, thực sự là tấm gương sáng ñể quần chúng và nhân 
dân noi theo.  
                                                            Thượng úy, Cử nhân ðinh Văn Phúc  
                                                     (Tạp chí Dân tộc & thời ñại – Số 163+164/2014) 

�������� 

BGI THƠ CÙNG TUỔI VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN 

Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên 
Tin về nửa ñêm 
Hỏa tốc hỏa tốc 
Ngựa bay lên dốc 
ðuốc cháy sáng rừng 
Chuông reo tin mừng 
Loa kêu từng cửa 
Làng bản ñỏ ñèn, ñỏ lửa… 
 
Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên 
Hoan hô ñồng chí Võ Nguyên Giáp 
Sét ñánh ngày ñêm xuống ñầu giặc Pháp! 
Vinh quang Tổ quốc chúng ta 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! 
Vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta 
ngàn năm sống mãi 
Quyết chiến quyết thắng, cờ ñỏ sao vàng vĩ 
ñại! 
 
Kháng chiến ba ngàn ngày 
Không ñêm nào vui bằng ñêm nay 
ðêm lịch sử, ðiện Biên sáng rực 
Trên ñất nước, như huân chương trên ngực 
Dân tộc ta, dân tộc anh hùng! 

ðiện Biên vời vợi nghìn trùng 
Mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta 
ðêm nay bè bạn gần xa 
Tin về chắc cũng chan hòa vui chung. 
 
Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên 
Chiến sĩ anh hùng 
ðầu nung lửa sắt 
Năm mươi sáu ngày ñêm, khoét núi, ngủ 
hầm, mưa dầm, cơm vắt 
Máu trộn bùn non 
Gan không núng, chí không mòn! 
Những ñồng chí, thân chôn làm giá súng 
ðầu bịt lỗ châu mai 
Băng mình qua lưới thép gai 
Ào ào vũ bão 
Những ñồng chí chèn lưng cứu pháo 
Nát thân, nhắm mắt, còn ôm 
Những bàn tay xẻ núi, lăn bom 
Nhất ñịnh mở ñường cho xe ta lên chiến 
trường tiếp viện 
Và những chị, những anh ngày ñêm ra tiền 
tuyến 
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Mấy tầng mây, gió lớn, mưa to 
Dốc Pha ðin, chị gánh, anh thồ 
ðèo Lũng Lô, anh hò chị hát 
Dù bom ñạn, xương tan thịt nát 
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh 
Hỡi các chị, các anh 
Trên chiến trường ngã xuống! 
Máu của anh chị, của chúng ta, không uổng: 
Sẽ xanh tươi ñồng ruộng Việt Nam 
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam 
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. 
 
Lũ chúng nó phải hàng, phải chết 
Quyết trận này quét sạch ðiện Biên! 
Quân giặc ñiên 
Chúng bay chui xuống ñất 
Chúng bay chạy ñằng trời? 
Trời không của chúng bay 
ðạn ta rào lưới sắt! 
ðất không của chúng bay 
ðai thép gai thắt chặt! 
Của ta, trời ñất, ñêm ngày 
Núi kia, ñồi nọ, sông này của ta! 
Chúng bay chỉ một ñường ra: 
Một là tử ñịa, hai là tù binh 
Hạ súng xuống, rùng mình run rẩy 
Nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm! 
Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy 
Trên ñầu bay, thác lửa hờn căm! 
Trông: Bốn mặt, lũy hầm sụp ñổ 
Tướng quân bay lố nhố cờ hàng 
Trông: Chúng ta cờ ñỏ sao vàng 

Rực trời ñất ðiện Biên toàn thắng! 
Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên! 
 
Tiếng reo núi vọng sông rền 
ðêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ 
Bác ñang cúi xuống bản ñồ 
Chắc là nghe tiếng quân hò, quân reo 
Từ khi vượt núi, qua ñèo 
Ta ñi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày 
Tin về mừng thọ ñêm nay 
Chắc vui lòng Bác giờ này ñợi trông. 
ðồng chí Phạm Văn ðồng 
Ở bên ñó, chắc ñêm nay không ngủ 
Tin ñây Anh, ðiện Biên Phủ hoàn thành 
Ngày mai, vào cuộc ñấu tranh 
Nhìn xuống mặt bọn Bi-ñôn, Smít 
Anh sẽ nói: “Thực dân, phát xít 
ðã tàn rồi! 
Tổ quốc chúng tôi 
Muốn ñộc lập, hòa bình trở lại 
Không muốn lửa bom ñổ xuống ñầu con cái 
Nước chúng tôi và nước các anh 
Nếu còn say máu chiến tranh 
Ở Việt Nam, các anh nên nhớ 
Tre ñã thành chông, sông là sông lửa 
Và trận thắng ðiện Biên 
Cũng mới là bài học ñầu tiên”! 
                                                  5/1954      
                                                 T� H�u 
(Rút từ “Tuyển tập thơ văn ðiện Biên Phủ”, 

NXB Văn học, năm 2004) 

 

 Không tính thể loại trường ca, trong tất cả các bài thơ viết về ðiện Biên, 
“Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên” có dung lượng lớn nhất. Dung lượng ở ñây là nói 
tới nội dung mà bài thơ ñề cập ñến, cũng là “lượng thông tin”, qua bài thơ, tác giả 
ñã chuyển tới bạn ñọc. ðó là niềm vui của mọi người khi nghe tin ðiện Biên giải 
phóng thông qua các hình thức truyền tin trong ñêm; ñó là ghi công những người 
làm nên chiến công vĩ ñại này, từ ðại tướng Võ Nguyên Giáp ñến các anh hùng 
liệt sĩ, các ñoàn dân công phục vụ chiến dịch…; ñó là ý nghĩa của chiến thắng 
lịch sử, và cuối cùng là tuyên ngôn của người chiến thắng! Phóng viên tạp chí 
Văn nghệ Quân ñội ñã có dịp hỏi chuyện tác giả bài thơ này. Nhà thơ Tố Hữu 
cho biết, ông không tham gia Chiến dịch ðiện Biên Phủ, trong suốt thời gian 
chiến dịch xảy ra cũng như ngày chiến thắng hoàn toàn, ông ở vùng ATK ðịnh 



    

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Động lực hướng tới tương lai                                                                    

6Created by Thanh An - 63 -Thanh An Page 63

 5/12/2014 

 

 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 4/2014 63 

Hóa, Thái Nguyên. Cái cảnh báo tin chiến thắng “ngựa bay lên dốc/ ðuốc cháy 
sáng rừng…” là do ông tưởng tượng ra ñể nói niềm vui của mọi người trước tin 
vui quá lớn. Dù không tham gia chiến dịch, nhưng khi viết bài thơ này, tác giả coi 
mình nhập vào ñoàn quân làm nên chiến thắng mà cảm xúc: 
 Từ khi vượt núi, qua ñèo 
 Ta ñi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày… 
 Nhà thơ thật công bằng khi mở ñầu bài thơ là ca ngợi công lao của ðại 
tướng: 
 Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên 
 Hoan hô ñồng chí Võ Nguyên Giáp 
 Sét ñánh ngày ñêm xuống ñầu giặc Pháp! 
 ðại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người có công số một trong chiến 
dịch này, mà nhiều nhà quân sự ñã phân tích, nếu không có quyết ñịnh chuyển 
từ “ñánh nhanh, thắng nhanh” trong hai ngày ba ñêm sang ñánh lấn, ñánh lâu 
dài, chắc thắng của ðại tướng thì chúng ta không những thất bại mà tiêu vong rất 
lớn lực lượng của quân ñội. Mới biết, trong chiến trận, sự sáng suốt của người 
cầm quân quan trọng như thế nào! 
 Kháng chiến ba ngàn ngày 
 Không ñêm nào vui bằng ñêm nay 
 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bắt ñầu từ ngày 19/12/1946 và kết 
thúc 7/5/1954, làm tròn con số là ba ngàn ngày. Và “ñêm nay”, ñêm 7/5/1954 là 
ñêm vui nhất, vì ta toàn thắng ðiện Biên, bắt sống tướng ðờ Cát vào cuối chiều. 
Niềm vui ñêm 7/5/1954 cũng giống như niềm vui trưa 30/4/1975, kết thúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khi ca ngợi các chiến sĩ ðiện Biên, nhà thơ 
viết: 
 “Năm mươi sáu ngày ñêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” 
 Về góc ñộ số liệu, tôi thấy chưa thật chính xác. Ta thường nói chiến dịch 
này kéo dài 56 ngày ñêm là kể từ khi ñánh trận Him Lam vào 13/3/1954 cho ñến 
ngày toàn thắng 7/5/1954, nhưng chúng ta ñã chuẩn bị và ñi vào chiến dịch này 
từ trước khá lâu. ðêm 25/1/1954, ðại tướng quyết ñịnh chuyển phương án tác 
chiến từ ñánh nhanh, sang ñánh chắc, thì khi ñó pháo chúng ta ñã vào trận ñịa 
rồi. Như vậy, lính ta ñã “khoét núi, ngủ hầm…” không chỉ 56 ngày ñêm, mà ít ra, 
thời gian còn gấp ñôi thế! 
 Những ñồng chí, thân chôn làm giá súng 
 ðầu bịt lỗ châu mai… 
 Những ñồng chí chèn lưng cứu pháo… 
là tác giả muốn nhắc ñến các liệt sĩ Bế Văn ðàn, Phan ðình Giót, Tô Vĩnh Diện. 
Nhưng tác giả không ñiểm tên từng người, mà chỉ nhắc ñến chiến công, ý muốn 
nói những tấm gương hy sinh quả cảm như vậy không phải là cá biệt. 
 Ghi công các ñoàn dân công phục vụ chiến dịch: 
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 Dốc Pha ðin, chị gánh, anh thồ 
 ðèo Lũng Lô, anh hò chị hát 
 Dù bom ñạn xương tan thịt nát 
 Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh 
 Hàng vạn dân công phục vụ Chiến dịch ðiện Biên Phủ ñi bằng hai con 
ñường chính: ðường từ Sơn La lên, qua ñèo Pha ðin, còn ñường từ Yên Bái, 
Nghĩa Lộ sang thì qua ñèo Lũng Lô. Tác giả khéo sử dụng hai ñịa danh, là trở 
ngại tự nhiên lớn nhất mà các ñoàn dân công phải vượt, ñể ghi công sự ñóng 
góp của dân công, làm nên chiến thắng. 
 Khi ñọc hai câu thơ: 
 Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam 
 Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng 
chúng ta không chỉ biết ý tác giả muốn nói sự hồi sinh của ðiện Biên sau khi 
chiến trận kết thúc, mà còn thấy tác giả “chơi màu sắc” trong cặp lục bát này. Với 
ba ñịa danh quen thuộc Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, nhà thơ Tố Hữu ñã 
phát hiện ra chúng chứa ba màu: xanh (thanh), ñỏ (hồng), xanh (lam). Ba màu ñó 
nằm trọn vẹn trong câu lục, thì câu bát, cũng cần có màu sắc, và chắc tác giả 
thật thích thú khi viết ñược: “Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng” chứa ñược 
ñến bốn màu: Mơ, trắng, cam, vàng! Người làm thơ thường thế, ngoài nhiệm vụ 
chính là chuyển tải nội dung, không bỏ qua dịp thưởng thức ngôn ngữ! 
 Còn cặp lục bát: 
 Chúng bay chỉ một ñường ra: 
 Một là tử ñịa, hai là tù binh 
cũng ñược nhiều người nhắc tới, nhưng không phải ñể khen. Câu bát có bản in: 
“Một là tiêu diệt…”. Ở ñây cần lưu ý với bạn ñọc rằng, Tố Hữu là nhà thơ thường 
sửa lại thơ mình, thậm chí còn sửa nhiều lần, sau khi ñã in báo hoặc xuất bản 
thành sách. Bởi vậy, thơ ông có nhiều dị bản, cho nên nếu bạn ñọc nào ñọc bài 
thơ này ở ñây có khác với các bản mình ñã ñọc, ñã thuộc, thì cũng ñừng ngạc 
nhiên. “Một là tử ñịa, hai là tù binh”, tác giả muốn nói cái ý: Một là chết tại trận, 
thứ hai là bị bắt, nhưng dùng hai chữ “tử ñịa” hơi tối nghĩa. “Tử ñịa” là từ Hán 
Việt, nó có nghĩa là “ñất chết” chứ không mang ý chết tại trận! 
 Nói về ý nghĩa của chiến thắng ðiện Biên Phủ thì thật nhiều, ở bài thơ này, 
nhà thơ nói về tác ñộng của chiến thắng này tới cuộc ñàm phán ở Giơ-ne-vơ, mà 
ñồng chí Phạm Văn ðồng là trưởng ñoàn của ta. Rõ ràng nhờ chiến thắng này, 
mà cuộc hội ñàm ñó thành công, lập lại hòa bình ở ðông Dương. 
 Kết thúc bài thơ, là tuyên ngôn của người chiến thắng: 
 Tổ quốc chúng tôi 
 Muốn ñộc lập hòa bình trở lại 
 Không muốn lửa bom ñổ xuống ñầu con cái 
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 ðó là ñối với người chiến thắng, còn với kẻ bại trận thì ðiện Biên là bài học 
lớn. 
 “Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên” là bài thơ cùng tuổi với chiến thắng lịch sử 
ðiện Biên Phủ. Niềm vui chiến thắng ñược tác giả dồn nén vào từng ñoạn, từng 
câu, sáu mươi năm qua ñọc lại, chúng ta như ñược sống trong ánh hào quang 
của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn ñộng ñịa cầu” này. 
                                                                            Vương Trọng  
                                             (Báo Sự kiện và nhân chứng số 244 – Tháng 4/2014) 


