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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân 

Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy 

sinh “vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Quân 

đội nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, 

lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cùng với toàn dân 

tộc trải qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến, đầy gian khổ hy sinh, nhưng hết sức hào hùng 

mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Thắng lợi của quân và dân ta 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng 

sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thế kỷ XX. 

Sau khi hòa bình lập lại, Quân đội ta đã cùng với toàn dân tiến hành thắng lợi các 

cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ của Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, vươn lên chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; thực hiện tốt chức năng đội quân 

chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc, xây 

đắp nên truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng sinh ra từ một dân tộc anh hùng. 

Trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt 

Nam luôn xứng đáng với lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng: “Quân đội ta trung với 

Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa 

xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cùng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 

thắng”. 

Nhằm giới thiệu đến bạn đọc lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thư 

viện tỉnh Sơn La biên soạn và trân trọng gửi đến bạn đọc Thư mục địa chí chuyên đề: 

“Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển (22/12/1944 - 
22/12/2019)”. Công trình thư mục này giới thiệu một cách có hệ thống 142 tư liệu lịch sử 

Quân đội nhân dân Việt Nam có trong các kho Thư viện tỉnh Sơn La. 

 Thư mục địa chí chuyên đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm hình thành và 
phát triển (22/12/1944 - 22/12/2019” của Thư viện tỉnh Sơn La ra mắt bạn đọc gồm 4 phần: 

- Phần I: Quân đội nhân dân Việt Nam hình thành và phát triển. 

 - Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lược (1944 - 1954.) 

- Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ 

xâm lược (1954 - 1975) 

- Phần IV: Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

(1975 - 2019). 

 Ngoài việc được xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, cuốn thư mục còn 

được giới thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La theo địa chỉ: 
thuviensonla.com.vn 

 Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh 

khỏi những thiếu sót, hạn chế, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc 

để tiếp tục có những sản phẩm thư mục địa chí với chất lượng tốt hơn. 

Trân trọng giới thiệu!    

 
BAN BIÊN SOẠN 
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Nguyễn Đình Lê: 48 (Tr.18) 
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97 (Tr.53-57) 
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Nguyễn Thị Thu Hiền: 106 (Tr.57-58) 
Nguyễn Văn Chấn: 47 (Tr.18) 
Nguyễn Văn Dũng: 116 (Tr.74) 
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44 (Tr.18) 
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2. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 
 
 

B 
 

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa trong thời kỳ đổi mới: 131 (Tr.89) 
Biên niên sự kiện lịch sử Quân sự Lực 
lượng vũ trang tỉnh Sơn La (1945 -2010):  
36 (Tr.15-16) 

Bộ đội biên phòng nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế, đối ngoại biên phòng: 
136 (Tr.93-95) 

Bộ đội hóa học phát huy truyền thống 
“Phòng chống tốt - chiến đấu giỏi” trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: 
137 (Tr.95-96) 
 

C 
 

Các đòn tiến công chiến lược trong Đông 
Xuân 1953 - 1954 và công cuộc chuẩn bị 
cho chiến dịch Điện Biên Phủ: 68 (Tr.33-
38); 69 (Tr.38-42) 

Cách mạng tháng 8: 44 (Tr.18) 
Cách mạng tháng Tám: 46 (Tr.18) 

Cách mạng tháng Tám cuộc đổi đời của 
dân tộc: 42(Tr.17) 
Cách mạng tháng Tám 1945 những sự 
kiện lịch sử: 41(Tr.17) 
Cách mạng tháng Tám một số vấn đề 
lịch sử: 45(Tr.18) 

Cách mạng tháng Tám năm 1945: 43 

(Tr.17) 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà 
Nội: 48 (Tr.18) 
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn 
La: 49 (Tr.18) 
Công tác tiễu phỉ, chống gián điệp, biệt 
kích trên địa bàn tỉnh Sơn La (1946 - 
1975): 38 (Tr.16) 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân 1968 ý chí quyết chiến, 
quyết thắng của dân tộc Việt Nam: 103 

(Tr.57) 
Chiến dịch Bầu Bàng - Dầu Tiếng (tiến 
công, từ ngày 12 đến ngày 27 tháng 11 
năm 1965): 95 (Tr.51) 
Chiến dịch Biên giới: 55 (Tr.22) 
Chiến dịch đánh bại cuộc hành quân 
Gian-xơn-xi-ty của Mỹ (phản công, từ 
ngày 22 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 
năm 1967): 96 (Tr.51-53) 
Chiến dịch Điện Biên Phủ: 90 (Tr.47) 
Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số 
sự kiện: 89 (Tr.47) 
Chiến dịch Đông Bắc Cam-pu-chia 
(phản công, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 
31 tháng 5 năm 1971): 107 (Tr.58) 
Chiến dịch Đồng bằng Sông Cửu Long 
(tiến công tổng hợp, từ ngày 10 tháng 6 
đến ngày 10 tháng 9 năm 1972): 109 

(Tr.60-63) 

Chiến dịch Đường 14 - Phước Long 
(tiến công, từ ngày 13 tháng 12 năm 
1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975): 
114 (Tr.70-72) 

Chiến dịch Hồ Chí Minh (tiến công, từ 
ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 
1975):  119 (Tr.78-82) 
Chiến dịch Hòa Bình: 58 (Tr.26) 
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (tiến công, 
từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3 năm 
1975):  117 (Tr.74-77) 
Chiến dịch Lý Thường Kiệt: 57 (Tr.25-
26) 
Chiến dịch Nguyễn Huệ (tiến công, từ 
ngày 1 tháng 4 năm 1972 đến ngày 19 
tháng 1 năm 1973): 108 (Tr.58-60) 
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Chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải 
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Chiến dịch PLây Me (tiến công, từ ngày 
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1965): 94 (Tr.49-51) 
Chiến dịch Quảng Trị (Phòng ngự từ, 
ngày 1 tháng 9 năm 1972 đến ngày 31 
tháng 1 năm 1973): 110 (Tr.63-66) 
Chiến dịch Tây Bắc - Bước phát triển 
mới của nghệ thuật chiến dịch Việt Nam:  
66 (Tr.32-33) 
Chiến dịch Tây Nguyên (tiến công, từ 
ngày 4 đến ngày 24 tháng 3 năm 1975): 
115 (Tr.72-74) 

Chiến dịch Việt Bắc: 51 (Tr.20) 
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(Tr. 77-78) 
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Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: 71 

(Tr.46) 
Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 70 
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Chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947: 52 

(Tr.20) 

Chiến trường Tây Bắc và sự chỉ đạo của 
Đảng trên chiến trường Tây Bắc: 60 
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Chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ, 
triển khai đồng bộ các biện pháp thực 
hiện tốt công tác hậu cần quân đội: 140 

(Tr.97-99) 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức 
và xây dựng đội Việt Nam Tuyên truyền 
giải phóng quân: 01 (Tr.01-02) 
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Đại thắng mùa xuân 1975 bước ngoặt vĩ 
đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam: 123 

(Tr.83) 

Đại thắng mùa Xuân 1975 chiến thắng 
của sức mạnh Việt Nam: 122 (Tr.83) 
Đại tướng Lê Trọng Tấn với chiến dịch 
Điện Biên Phủ: 72 (Tr.46) 
Đẩy mạnh đấu trang vũ trang, mở rộng 
khu căn cứ kháng chiến, phối hợp với 
bộ đội chủ lực giải phóng Sơn La (1951 
- 1952): 63 (Tr.32) 
Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử: 86 

(Tr.47) 

Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử: 91 

(Tr.47) 

Điện Biên Phủ nhìn từ hai phía: 79 

(Tr.46) 

Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ: 83 

(Tr.47) 

Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người 
lính Pháp: 73 (Tr.46) 
Đoàn 871 - Bộ Quốc phòng 30 năm xây 
dựng và trưởng thành (1971 - 2001): 32 

(Tr.14) 

Đội du kích Ba Tơ - một trong những tổ 
chức tiền thân của quân đội ta: 02 

(Tr.03-04) 

Đường mòn trên biển: 23 (Tr.12) 
Đường số 4 rực lửa: 54 (Tr.21-22) 
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AÛnh 8: Binh chuûng ñaëc coâng ñaëc bieät tinh nhueä

nieàm töï haøo cuûa quaân ñoäi Vieät Nam.

(Nguoàn: viettimes.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Ñoaøn Thò Nguyeân

 Tröôûng phoøng Boå sung Xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÅ BIEÂN SOAÏN

Ñoaøn Thò Nguyeân

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng

Ñieâu Thò Phöôïng 

AÛnh 9: Löïc löôïng haûi quaân ñaùnh boä 

dieãn taäp thöïc binh.

(Nguoàn: viettimes.vn)

AÛnh 10: Taøu ngaàm Kilo vaø chieán haïm 

Gerpad cuøng tröïc thaêng saên taøu ngaàm 

cuûa haûi quaân Vieät Nam.

(Nguoàn: viettimes.vn)
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