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PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC 

KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  

(07/5/1954 – 07/5/2014) 

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa

 

 

 Kính thưa quý vị đại biểu! 

Thưa các đồng chí cựu chiến binh, các nhà khoa học, các thầy cô giáo! 

Cùng các em sinh viên thân mến! 

 Có những dãy núi mà khi lùi xa một khoảng nhất định trong không gian chúng 

ta mới thấy hết dáng vẻ uy nghi và hùng vĩ của nó. Có những sự kiện mà khi lùi lại 

một khoảng nhất định về thời gian, chúng ta mới nhận thấy hết tầm vóc lớn lao và ý 

nghĩa sâu xa mà nó hàm chứa, lan tỏa. Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt 

Nam và lịch sử phong trào cách mạng thế giới, chiến thắng Điện Biên Phủ 60 năm về 

trước là một sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn lao như vậy. 60 năm là một khoảng thời 

gian đủ sâu lắng để chúng ta nhìn nhận đánh giá về chiến công “lừng lẫy 5 châu, chấn 

động địa cầu” đó một cách khách quan và sâu sắc nhất. 

 Tất nhiên, hôm nay các nhà khoa học sẽ đi sâu phân tích về chiến công chói lọi 

của dân tộc ta trên nhiều phương diện. Ở đây, tôi chỉ lưu ý một vài điểm mang tính gợi 

ý để các đồng chí quan tâm hơn trong thảo luận, góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc vĩ 

đại của chiến thắng có ý nghĩa thời đại sâu sắc. 

1) Trên thực tế, quy mô của chiến trường Điện Biên Phủ không phải là quá lớn. 

Đó là một lòng chảo chiều dài trên dưới 18 km, chỗ rộng nhất khoảng 8 km, số lượng 

quân đội cả 2 bên tham gia cũng chỉ trên dưới 7 sư đoàn, nhưng Điện Biên Phủ được 

đánh giá tương đương với trận Oa-téc-lô (1815) hay trận Stalingrát (1943) trong cuộc 

chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô viết. Tầm vóc lịch sử vĩ đại của chiến 

thắng Điện Biên Phủ được thể hiện cụ thể trên những phương diện nào? 

2) Có một số nhà nghiên cứu nước ngoài gần đây đã cường điệu những giúp đỡ 

của Trung Quốc đối với chúng ta trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống 

Pháp với ý đồ làm lu mờ, phủ nhận những nhân tố nội lực đã làm nên chiến thắng vĩ 

đại của dân tộc ta. Rõ ràng chúng ta chưa bao giờ phủ nhận và rất biết ơn sự giúp đỡ 

có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc cũng như Liên Xô và các 

                                           

 Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. 
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nước thuộc phe XHCN trong kháng chiến chống Pháp (1950 – 1954) và trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) sau này; song cũng cần đánh giá mối 

quan hệ giữa những nhân tố nội lực - đường lối chính trị - quân sự đúng đắn, nghệ 

thuật chỉ đạo chiến lược, chiến dịch, tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân ta,... 

và vai trò của yếu tố ngoại viện một cách khách quan, có tình, có lý. Ở đây chúng ta 

cũng cần lưu ý, đế quốc Mỹ đã từng viện trợ cho quân đội Sài Gòn trước đây một khối 

lượng tài chính và phương tiện chiến tranh còn lớn gấp bội lần, chưa kể còn đưa vào 

chiến trường miền Nam hơn nửa triệu quân Mỹ và các nước chư hầu; thế nhưng Hoa 

Kỳ đâu có cứu vãn được sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa?  

3) Chúng ta đều biết, tinh thần của Sử học trong mọi thời đại là “ôn cố tri tân”, 

do vậy cùng với việc phân tích, đánh giá ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên 

Phủ, việc tìm ra, phân tích, đánh giá những bài học lịch sử từ chiến thắng Điện Biên 

Phủ, nhất là những bài học vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng và bảo 

vệ đất nước hôm nay là vô cùng quan trọng. Có như vậy, lịch sử mới không chỉ là 

những chuyện đã qua, mà nó luôn nóng hổi tính thời sự, bởi nó vẫn “đồng hành”, soi 

đường, định hướng cho mỗi bước đi lên của đất nước chúng ta hôm nay. 

 Với tinh thần đó, Đảng ủy – Ban Giám hiệu đánh giá cao sự đóng góp của các 

nhà khoa học, quá trình chuẩn bị của khoa Lịch sử và các khoa, phòng liên quan để tổ 

chức hội thảo khoa học hôm nay.  

Tôi tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện 

Biên Phủ. Chúc các đại biểu tham gia hội thảo dồi dào sức khỏe; chúc hội thảo của 

chúng ta thành công tốt đẹp! 
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CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 

(Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

07/5/1954 – 07/5/2014) 

 

TS. Bùi Văn Hùng
* 

 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa các nhà khoa học! 

Kính thưa các thầy cô giáo và các anh chị sinh viên thân mến! 

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, các nhà khoa 

học, các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên tham dự hội thảo lời chúc sức khỏe và lời 

chào mừng nhiệt liệt nhất! 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây vừa đúng 60 năm là một sự kiện lịch sử 

trọng đại trong đời sống chính trị của Việt Nam và nhân loại thế kỷ XX, vang dội năm 

châu, chấn động địa cầu, góp phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 

quốc và thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ.  

Sau chiến tranh thế giới thứ II (1945), hàng loạt các nước ở Đông Nam Á và 

các khu vực khác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh giành được độc lập. Nhưng chủ 

nghĩa đế quốc vẫn âm mưu tái lập trật tự thế giới trước chiến tranh đã phát động các 

cuộc chiến tranh tái xâm lược các nước và vùng lãnh thổ vốn là thuộc địa của chúng; 

trong đó có Việt Nam và Đông Dương. Phong trào đấu tranh chống xâm lược ở các 

nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ và thu được những thắng lợi to lớn. Ở Việt 

Nam, ngày 23-9-1945 thực dân Pháp nổ súng xâm lược Nam Bộ và đến ngày 

20/12/1946, chính thức phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Chính phủ Liên hiệp kháng chiến ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân 

ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh trong 

suốt 9 năm trời gian khổ, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ chiến thắng 

Việt Bắc Thu Đông 1947, chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950… mà đỉnh cao là 

chiến thắng của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.  

                                           
*
 Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt 
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Điện Biên Phủ là cố gắng quân sự cao nhất của thực dân Pháp và những can 

thiệp của Mỹ, từ chỗ không nằm trong kế hoạch Navarre trở thành trung tâm điểm của 

của kế hoạch quân sự cuối cùng này của Pháp và Mỹ. Dưới sự giúp đỡ của Mỹ, thực 

dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự hùng mạnh 

bậc nhất thế giới thời bấy giờ với một hệ thống công sự kiên cố, trang thiết bị chiến 

tranh hiện đại, có máy bay yểm trợ, các loại xe tăng, xe cơ giới, pháo binh, súng cối 

hạng nặng. Điện Biên Phủ gồm hệ thống 3 phân khu với 49 cứ điểm, có quân số lúc 

cao nhất lên tới 16.200 tên gồm 01 thiếu tướng, 1.765 sĩ quan và hạ sĩ quan. Cả Pháp 

và Mỹ đều đánh giá rất cao Điện Biên Phủ là một “pháo đài khổng lồ không thể công 

phá”, “một con nhím giữa rừng Tây Bắc”, sẽ “nghiền nát chủ lực của Việt Minh”,… 

Căn cứ vào tương quan lực lượng và khả năng thắng lợi của ta, Trung ương 

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm mở chiến dịch Điện Biên Phủ và xác định 

đây là một trận quyết chiến chiến lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng về quân sự và 

chính trị, quyết định đến vận mệnh của cuộc kháng chiến: “Kiên quyết động viên nhân 

lực, vật lực theo chỉ thị số 61 – CT – TW ngày 8/2/1954 để 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. Toàn 

Đảng, toàn quân phải hiểu rõ điều đó và ra sức cố gắng”
1
. Ta tập trung cao nhất mọi 

lực lượng cho chiến dịch Điện Biên Phủ, huy động 4 đại đoàn chủ lực (tổng số khoảng 

55 ngàn quân), hơn 260 ngàn dân công hỏa tuyến, hơn 1 triệu ngày công, 620 ô tô, 

11.800 thuyền, hơn 20 ngàn xe đạp thồ, hàng trăm ngàn tấn vũ khí và lương thực, thực 

phẩm, mở được hàng ngàn km đường giao thông… Đồng thời, mở rộng chiến tranh du 

kích ở các vùng địch tạm chiếm và sau lưng địch, hỗ trợ tích cực cho chiến trường 

Điện Biên Phủ. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra qua 3 đợt: 

- Đợt 1 (từ ngày 13-3 đến ngày 17-3-1954), quân ta nổ súng tấn công phân khu 

phía Bắc, tiêu diệt và bắt sống hơn 2000 tên địch, phá hủy 26 máy bay, làm chủ hoàn 

toàn phân khu phía Bắc: Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo. 

- Đợt 2 (từ ngày 30-3 đến ngày 26-4-1954), quân ta đồng loạt tấn công các cứ 

điểm phía Đông của phân khu Trung tâm gồm các ngọn đồi A1, D1, C1, C2, E1… 

Ngay trong đêm 30-3-1954, ta chiếm được các đồi D1, C1, E1, riêng đồi A1, hai bên 

giành nhau từng tấc đất, cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt; Đến ngày 4 tháng 4 mỗi bên 

chiếm giữ nửa quả đồi. Sáng ngày 9 tháng 4, địch phản kích chiếm lại đồi C1, ta và 

địch mỗi bên giữ một nửa quả đồi. Trong khi đó, quân ta khép chặt vòng vây xung 

                                           
1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.32. 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – 2014   

 

11 

quanh khu Trung tâm bằng hệ thống giao thông hào. Toàn bộ cầu hàng không tiếp viện 

của địch đều bị khống chế. Bộ chỉ huy quân Pháp tại Điện Biên Phủ hoàn toàn bị cô 

lập và hoang mang tột độ. 

- Đợt 3 (từ ngày 1-5 đến ngày 7-5-1954), quân ta đánh chiếm các cao điểm còn 

lại ở phía Đông và thu hẹp vòng vây xung quanh khu Trung tâm. Đúng 18 giờ 45 phút 

ngày 6-5, tiếng nổ của khối bộc phá 1 tấn ở quả đồi A1 là hiệu lệnh tổng công kích của 

quân ta. Đến 17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954, tướng De Castries cùng toàn bộ bộ tham 

mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống, gần 1 vạn quân địch ra hàng. 

Sau 56 ngày đêm liên tục chiến đấu, quân ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân 

địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ gồm 16.200 tên, 17 tiểu đoàn bộ binh và quân 

nhảy dù, 3 tiểu đoàn pháo binh và súng cối hạng nặng, 1 thiếu tướng, 15 đại tá và 

trung tá, 1.749 sĩ quan và hạ sĩ quan, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và trang thiết 

bị chiến tranh. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), chiến 

dịch Điện Biên Phủ giữ vai trò là trận quyết chiến chiến lược, có ý nghĩa quyết định 

thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có tác dụng vô cùng to lớn 

đối với toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước của cách mạng Việt Nam, với 

phong trào giải phóng dân tộc thế giới, để lại nhiều giá trị trong di sản văn hóa dân tộc 

và nhân loại. 

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ không những làm thất bại hoàn toàn kế 

hoạch Navarre, mà còn làm tê liệt ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải 

thừa nhận thất bại, ký kết Hiệp định Geneva, thừa nhận độc lập, thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ là cuộc đụng độ của quân đội ta với quân đội Pháp 

thiện chiến nhất, được trang bị hiện đại nhất có sự đầu tư lớn nhất của Mỹ. Chiến 

thắng này không chỉ chứng tỏ sự lớn mạnh vượt bậc của quân đội ta mà còn thể hiện 

cao nhất sự kết tinh của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Nhiều bài học kinh nghiệm về 

đánh giá tương quan lực lượng, về tư tưởng chiến lược, về phương châm chiến lược, 

về phương hướng chiến lược, về hậu phương kháng chiến, về lực lượng vũ trang, về 

nghệ thuật đánh trận địa, về cơ động chiến, du kích chiến… về phát huy sức mạnh 

tổng hợp của chiến tranh nhân dân trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ 

quốc.  
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Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống 

ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; là chiến thắng của phong trào đấu tranh chống chủ 

nghĩa đế quốc xâm lược trên thế giới. Việt Nam – Điện Biên Phủ là nguồn cổ vũ to lớn 

đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới, làm sụp đổ từng mảng hệ thống thuộc 

địa của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, dẫn đến sự ra đời của hàng trăm nước độc lập ở 

Á, Phi và Mỹ Latinh. Trên cơ sở phát huy kinh nghiệm và tinh thần thắng lợi của Điện 

Biên Phủ, Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức và lãnh đạo quân và dân Việt Nam vượt 

qua mọi thử thách, gian nguy, liên tiếp lập nên những chiến thắng oanh liệt của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975.  

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Chiến thắng Điện Biên Phủ mang tầm vóc lớn lao của dân tộc và thời đại, thu 

hút sự quan tâm của các chiến lược gia quân sự các nhà khoa học trong nước và thế 

giới. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều hội thảo khoa học về Điện Biên 

Phủ trong nước và quốc tế mấy mươi năm qua vẫn không thể khai thác hết các giá trị 

của Điện Biên Phủ. Nhân dịp 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hòa trong 

không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này với nhiều hình 

thức khác nhau, Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Kỷ 

niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)”. Ban Tổ chức Hội 

thảo đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu Nhà trường và đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu 

trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin bày tỏ sự cám 

ơn chân thành nhất đến PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa và các đồng chí lãnh đạo Nhà 

trường. Hội thảo cũng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia của các vị lãnh 

đạo ở tỉnh Lâm Đồng và Học viện Lục quân Đà Lạt, các nhà khoa học, các thầy cô 

giáo và các anh chị sinh viên khoa Lịch sử, Hội cựu Chiến binh Trường Đại học Đà 

Lạt. 

Ban Tổ chức đã nhận được 15 báo cáo trên các lĩnh vực lịch sử, nghệ thuật 

quân sự, ngoại giao… Các báo cáo khoa học tập trung vào những chủ đề quan trọng 

sau đây: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, như: nghệ 

thuật bao vây, tiêu diệt; hậu phương và hậu cần trong chiến dịch; phương châm chiến 

lược; hệ thống giao thông, vai trò phụ nữ; Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên 

Phủ; bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc; vai trò tổ chức 

và lãnh đạo của Đảng trong chiến dịch Điện Biên Phủ; sự phối hợp đấu tranh quân sự 

và ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta v.v... 
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Tất cả các báo cáo đã được in trong Kỷ yếu của Hội thảo và gửi đến quý vị 

tham dự Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng 

góp của quý vị đại biểu cả về nội dung các báo cáo và cách thức tổ chức để Hội thảo 

thành công tốt đẹp. Sau Hội thảo, chúng tôi đề nghị các tác giả chỉnh sửa bài viết để 

Ban Tổ chức biên tập và chuyển lên Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học của trường 

xem xét, tuyển chọn cho số đặc biệt, kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Trân trọng cám ơn và kính chúc Hội thảo thành công! 
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CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - 60 NĂM NHÌN LẠI 

 

PGS.TS. Cao Thế Trình
*
 

 

Ngày này, 60 năm về trước, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 07-5-1954, lá cờ Quyết 

chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch trao cho bộ đội ta đã phấp phới tung bay trên nóc 

hầm tướng Đờ-cát-tờ -ri, đánh dấu sự toàn thắng của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 

Năm tháng trôi đi, nhưng thời gian càng lùi xa, ý nghĩa của chiến thắng Điện 

Biên Phủ càng tỏa rạng. Hào quang của chiến công “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa 

cầu” đó cùng với tên tuổi của Bác Hồ, của đại tướng Võ Nguyên Giáp, của chiến sỹ 

Điện Biên, mãi mãi lung linh, ngời sáng trong tâm khảm của các thế hệ người Việt 

Nam hôm nay và mai hậu; là niềm kiêu hãnh, tự hào cho tất cả những ai đã và đang 

đấu tranh cho độc lập, tự do, cho những giá trị cao đẹp của loài người. Kỷ niệm 60 

năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một dịp thuận lợi để chúng ta cùng nhau ôn lại ý 

nghĩa lịch sử vẻ vang của một chiến công hiển hách, cùng suy ngẫm về những nhân tố 

đã làm nên sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam, cũng như rút ra những bài học 

cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.  

1. Trước hết, để nhận thức rõ tầm vóc lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ, 

chúng ta cùng ngược dòng thời gian, trở lại với gần 70 năm về trước, khi cả dân tộc ta 

vừa mới thoát khỏi xiềng gông nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, khó khăn 

chồng chất, đã phải đương đầu với một tên đế quốc hùng mạnh có sự giúp sức của đế 

quốc Mỹ; một tương quan lực lượng hết sức chênh lệch, tựa như “châu chấu đá xe”; 

thế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quân và dân ta đã chiến đấu ngoan 

cường, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để đi đến trận đánh quyết định ở thung 

lũng Điện Biên. Vì vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến công chói lọi, “lần 

đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân 

hùng mạnh”
1
. Chiến thắng đó đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na va – cố gắng cao 

nhất và cuối cùng của thực dân Pháp, có sự giúp sức của Mỹ, trực tiếp đem lại kết quả 

của Hội nghị Giơ-ne-vơ, buộc thực dân Pháp và cộng đồng quốc tế phải long trọng 

cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Việt Nam, Lào, Căm-

pu-chia, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm gian lao mà anh dũng của dân tộc, 

bảo vệ và phát huy cao độ thành quả của cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn 

                                           
*
 Trưởng khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt 

1
 Hồ Chí Minh, Tuyển tập (1960), Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.771. 
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miền Bắc, đưa miền Bắc từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội, làm chỗ dựa vững chắc 

cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Trở lại với 9 năm trước đó, khi cách mạng tháng Tám mới thành công, nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa chào đời, thế nhưng do kẻ thù cố tình bưng bít, không chịu 

công nhận, anh em, bạn bè trên thế giới chưa kịp nhận ra thắng lợi vĩ đại của cách 

mạng Việt Nam; song với chiến thắng chấn động địa cầu ở Điện Biên Phủ, toàn thế 

giới, kể cả những tộc người ở những nơi xa xăm nhất trên trái đất, đều biết đến Việt 

Nam, một dân tộc nhỏ bé vừa anh dũng quật ngã một trong những “ngũ cường” (Nga, 

Hoa, Anh, Pháp, Mỹ) của thế giới. Những danh xưng Việt Nam, Hồ Chí Minh, Võ 

Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ,... trở thành những tên gọi được cả loài người biết đến. 

Chiến thắng Điện Biên phủ trở thành niềm kiêu hãnh, tự hào của tất cả các dân tộc bị 

áp bức trên hành tinh, là hồi kèn xung trận, cổ vũ hàng loạt các dân tộc thuộc địa vùng 

lên đấu tranh giành được độc lập ở các mức độ khác nhau, làm phá sản hoàn toàn hệ 

thống nô dịch thực dân kiểu cũ, thu hẹp trận địa của chủ nghĩa đế quốc, bản đồ chính 

trị thế giới phải thay đổi, bởi sự xuất hiện của một loại quốc gia non trẻ vừa thoát khỏi 

ách xiềng gông nô lệ của chủ nghĩa thực dân; đưa Việt Nam trở thành dân tộc tiên 

phong nhất của thời đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì những giá trị cao đẹp 

của loài người. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ 

đều xem chiến thắng Điện Biên phủ của chúng ta cũng là chiến thắng của chính họ, 

đều xem Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng chính là những vị 

anh hùng của đất nước họ. Sinh thời, trên ngực Đại tướng Võ Nguyên Giáp lấp lánh 

những tấm huân chương cao quý của nhiều nước trên thế giới. 

Đúng như, Cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã nhận định: “Điện Biên Phủ đã được ghi 

vào lịch sử dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ 

XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ 

thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”
1
.  

2. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những “nghịch lý” lớn nhất của thế 

kỷ XX, trở thành “điều kỳ diệu Việt Nam” trong con mắt bạn bè quốc tế. Những nhân 

tố nào đã làm nên “nghịch lý” hay điều kì diệu đó? Trong mấy thập kỷ qua, rất nhiều 

nhà nghiên cứu trên thế giới đi tìm lời lý giải cho câu hỏi tại sao một dân tộc Việt Nam 

nhỏ bé lại có thể làm nên một chiến thắng vang dội ở Điện Biên Phủ? Về phần mình, 

chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, trước hết, thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối chiến 

                                           
1 Lê Duẩn (1970), Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, vì tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, 

Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.50. 
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tranh nhân dân “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh” của Đảng. Đường 

lối đã huy cao độ mọi sức mạnh tiềm tàng của cả dân tộc Việt Nam và sức mạnh của 

thời đại, biến “mỗi thôn xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”, cả 

dân tộc trở thành một sức mạnh vô địch. Trong bản hợp xướng hoành tráng của cuộc 

chiến tranh nhân đó, ngời sáng lên bản lĩnh và trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh – 

người “nhạc trưởng vĩ đại”, vị Tổng chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến, và tài năng 

quân sự kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một vị tướng mới ngoài 40 tuổi, 

chưa từng trải qua một trường lớp quân sự nào, nhưng đã biến tham vọng khuất phục 

dân tộc ta bằng vũ lực của Pháp và Mỹ tan tành thành mây khói, hay nói như các nhà 

sử học phương Tây: “Cuối cùng, vị đại tướng lừng danh của nước Pháp đã bại trận 

dưới tay một ông giáo dạy sử ở bậc phổ thông trung học”. Trong giờ phút thiêng liêng 

và trọng thể này, một lần nữa, chúng ta cùng thành kính tưởng nhớ tới Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả kính 

yêu của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Tổng tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận 

Điện Biên Phủ, niềm tự hào của dân tộc chúng ta và cả loài người tiến bộ, yêu chuộng 

hòa bình trên Thế giới, người vừa mới vĩnh biệt chúng ta về với Bác Hồ. 

Chiến thắng Điện Biên phủ là thắng lợi của tinh thần yêu nước, chí khí quật 

cường của dân tộc chúng ta, là khúc tráng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 

lòng quả cảm vô song, tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất 

nước, không chịu làm nô lệ” của cả dân tộc chúng ta. Vẫn còn đó tên tuổi của các các 

anh Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót,... và biết bao anh hùng, liệt sỹ, đồng 

bào, đồng chí, đã ngã xuống, để “mãi mãi xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, Mường 

Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng”
1
.       

Chiến thắng Điện Biên phủ không chỉ là thắng lợi trên chiến trường, mà còn là 

thắng lợi của hậu phương – nhân tố có tính quyết định đảm bảo cho mọi thắng lợi nơi 

tiền tuyến, là bản hùng ca hào sảng của cuộc chiến tranh nhân dân thần thánh, của 

những người dân vùng chiến khu Việt Bắc và các vùng tự do Liên khu III, Liên khu IV 

– những người ngày đêm miệt mài trên đồng ruộng, thắt lưng buộc bụng, khoai sắn 

thay cơm để dành gạo gửi ra mặt trận cho bộ đội ta “ăn no, đánh thắng”. Cũng từ đây, 

lớp lớp những chàng trai cày cùng các cô thôn nữ đã hăng hái lên đường ra mặt trận, 

tham gia bộ đội, dân công, hồn nhiên, lạc quan như đi trẩy hội với một niềm tất thắng 

trong trận đánh cuối cùng. Hình ảnh những đoàn xe thồ lên Điện Biên Phủ mãi mãi là 

kỳ tích về tinh thần sáng tạo vượt khó của những người dân lao động Việt Nam. Chính 

                                           
1 Lời trong bài thơ  “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên” của nhà thơ Tố Hữu. 
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Đại tá, nhà văn Pháp Jules Roy đã viết: “Không phải viện trợ bên ngoài đã đánh bại 

tướng Navarre, mà chính những xe đạp Puegeot, thồ 200, 300 ký hàng và đẩy bằng sức 

người, những con người ăn chưa đủ no và ngủ thì nằm ngay dưới đất trải tấm nilong”
1
.   

Chiến thắng Điện Biên phủ còn là thắng lợi tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn 

bó keo sơn giữa 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia – những người bạn chung 

chiến hào chống chủ nghĩa thực dân, là thắng lợi tinh thần quốc tế vô sản cao cả giữa 

các nước trong phe xã hội chủ nghĩa anh em, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực 

lượng dân chủ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta mãi mãi tri ân sự giúp 

đỡ lớn lao và có hiệu quả Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN anh em, tri ân 

hàng triệu người dân Pháp và nhiều nước trên thế giới đã xuống đường biểu tình ủng 

hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta, trong đó có cô giáo Raymond Dienne, 

người đã dũng cảm nằm ngang đường ray xe lửa để cản cả đoàn tàu chở binh lính và 

vũ khí Pháp sang Việt Nam. 

3. Chiến thắng Điện Biên phủ đã làm bừng sáng lên một chân lý lớn: Trong thời 

đại chúng ta, một dân tộc dù nhỏ bé, đất không rộng, người không đông, nhưng nếu 

quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, lại được hướng đạo bởi một đường lối chính trị, 

quân sự đúng đắn, dân tộc đó sẽ chiến thắng bất kỳ một kẻ thù xâm lược nào, cho dù 

đó là tên trùm sỏ của chủ nghĩa đế quốc. 60 năm đã trôi qua, nhưng những bài học của 

chiến thắng Điện Biên phủ vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc hôm nay. 

Trước hết là bài học về sức mạnh đoàn kết. Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc 

đã chứng minh, khi nào cả dân tộc đoàn kết, thống nhất một khối, chúng ta sẽ đánh bại 

mọi kẻ thù, cho dù chúng có hùng mạnh, hung hãn, quỷ quyệt đến mấy đi chăng nữa. 

Thất bại trong việc dùng vũ lực để khuất phục chúng ta, kẻ thù đã và đang tiến hành 

âm mưu diễn biến hòa bình thâm độc. Chúng cố tình xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng 

một số sai lầm, hạn chế, bất cập,... trong chỉ đạo, điều hành, thực thi chính sách của 

một số cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, cũng như những tiêu cực của 

một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất trong bộ máy quản lý của chúng ta,... để gây 

chia rẽ, làm mất ổn định chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, toan tính cho 

việc tiến hành những “cuộc cách mạng nhung”, “cách mạng đường phố”,... như ở một 

số quốc gia Âu-Mỹ,... Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên 

quyết đấu tranh vạch trần mọi luận điệu xuyên tạc, vu khống của kẻ thù, phát huy cao 

độ truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, không hoang mang dao động, tin tưởng 

                                           
1 Jules Roy (2002), Trận Điện Biên phủ dưới con mắt người Pháp, Nxb. Tp Hồ Chí Minh, tr.440. 
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tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức, lập những thành 

tích cao nhất trong mỗi lĩnh vực, trên mỗi địa vị công tác của mình. 

Một trong những bài học lớn rút ra từ chiến thắng Điện Biên Phủ là tinh thần 

vượt khó, sáng tạo, nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học – 

kỹ thuật. Còn nhớ, phần lớn bộ đội ta hồi đó là những người nông dân mặc áo lính, 

nhiều người trong số họ vừa mới biết đọc, biết viết qua phong trào xóa nạn mù chữ hồi 

năm 1946 hay được đồng đội dạy cho trong những dịp nghỉ lao ngắn ngủi giữa những 

cuộc hành quân, thậm chí vẫn còn nhiều người chưa biết chữ; song đã vươn lên làm 

chủ vũ khí, khí tài hiện đại của Trung Quốc, Liên Xô viện trợ, như sơn pháo, lựu pháo, 

pháo cao xạ, tên lửa mặt đất ca-chiu-sa và đã lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ. Hình ảnh người pháo thủ Phùng Văn Khầu, người dân tộc Tày, chưa biết 

chữ, nhưng trong trận đánh đồi E1, khi khẩu đội của ông người hy sinh, người bị 

thương, một mình ông đã tự đảm nhiệm tất cả các khâu trong quy trình bắn pháo, tiêu 

diệt nhiều mục tiêu quan trọng của địch, được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực 

lượng vũ trang, trở thành người pháo thủ huyền thoại, pháo thủ duy nhất trên thế giới 

cho đến nay có thể một mình cùng một lúc đảm nhiệm tất cả các vị trí pháo thủ.  

Một bài học lớn hết sức có ý nghĩa từ chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng 

chiến chống Pháp là bài học về tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin mãnh liệt vào 

tiền đồ tất thắng của dân tộc. Nghe lại những ca khúc vang lên trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp, không mấy khó khăn để chúng ta nhận ra đó không phải là những tiếng 

hát “cất lên từ đầu lưỡi”, mà vang lên từ trong sâu thẳm trái tim của những con người 

yêu độc lập, tự do, đang chiến đấu “một mất, một còn” trước một kẻ thù hùng mạnh, 

hung bạo, song vững tin là họ sẽ chiến thắng. Khó có thể hình dung, giữa lúc cuộc 

chiến đấu đang diễn ra hết sức gay go, ác liệt trong thế giằng co giữa ta và Pháp năm 

1948, người chiến sỹ vẫn hình dung ra sẽ có một ngày họ “Tiến về Hà Nội” trong sự 

hân hoan của “5 cửa ô đón chào, đoàn quân tiến về”. Vừa mới gò lưng đẩy được chiếc 

xe thồ nặng trĩu qua đỉnh đèo Pha Đin – “cổng trời” trong tiếng Thái, người dân công 

xe thồ vẫn vui vẻ cất tiếng hò với mấy cô nữ dân công hỏa tuyến: “Qua đèo vượt suối 

băng, xe thồ húc đổ xe tăng quân thù”,... Những người chiến sỹ ra trận, không một 

phút đắn đo cân nhắc thiệt hơn, một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của “vị 

cha già dân tộc” - “Bác bảo đi là đi, Bác bảo đánh là đánh, Bác bảo thắng là thắng”,...  

Trên đây là một vài bài học mà chúng tôi tâm đắc, đương nhiên là vẫn còn 

nhiều bài học nữa từ chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao 

là chiến thắng Điện Biên phủ mà chúng ta cần giành thời gian đi sâu phân tích để phát 

huy trong cuộc sống hôm nay.  
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Rõ ràng, không hề có một phép mầu nhiệm nào khác, mà chính tinh thần đoàn 

kết, lòng yêu nước vô bờ, ý chí quả cảm, lạc quan tin tưởng vào tiền đồ tất thắng của 

cuộc kháng chiến,... là những điều đã làm nên sức mạnh kỳ diệu Việt Nam, làm nên 

“hùng khí Điện Biên”. Đất nước chúng ta hôm nay đang ở một vị thế trội vượt so với 

những năm kháng chiến chống Pháp cả về thế và lực, đang đứng trước những vận hội 

hết sức thuận lợi, nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức. Hãy biến hùng khí 

Điện Biên 60 năm trước thành những công trình, sản phẩm có chất lượng cao, có sức 

cạnh tranh trên trường quốc tế, thành những công trình khoa học sáng tạo, những kết 

quả học tập xuất sắc; hãy tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm đem lá cờ 

vinh quang của Đảng và Bác Hồ cắm lên những đỉnh cao mới của công cuộc công 

nghiệp hóa -hiện đại hóa đất nước, đưa Tổ quốc Việt Nam của chúng ta từng bước 

sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.   
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ĐIỆN BIÊN PHỦ 

NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI HỘI NGHỊ GENEVA 

 

TS. Bùi Văn Hùng
*
 

 

Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đề ra đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn 

diện, tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến”. Thực hiện chủ trường đường lối kháng 

chiến sáng suốt và đúng đắn ấy, nhân dân Việt Nam từng bước đánh bại cuộc chiến 

tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Ngày 21-7-1954, Hiệp định 

Geneva được ký kết, khẳng định thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chính nghĩa của 

dân tộc Việt Nam chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Trong nhiều nhân tố khách quan 

và chủ quan buộc kẻ xâm lược phải ký vào văn kiện pháp lý quan trọng này có chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Thông qua bài viết, chúng tôi mong muốn nhấn mạnh ý 

nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, một thắng lợi to lớn mang tầm vóc thời 

đại và là nhân tố có tính quyết định đến thắng lợi của đấu tranh ngoại giao nói chung 

và Hiệp định Geneva nói riêng. 

1. Những thắng lợi trên chiến trường và trên mặt trận ngoại giao của Việt Nam 

buộc thực dân Pháp xâm lược phải chấp nhận ngồi vào bàn Hội nghị Geneva. Từ giữa 

năm 1953, đại diện Chính phủ Pháp tiến hành gặp gỡ với Liên Xô và Trung Quốc 

nhằm đạt được một thỏa thuận trên bàn hội nghị, rút lui trong danh dự. Kết quả là, 

trong Hội nghị 4 nước lớn gồm Liên Xô, Anh, Mỹ, Pháp họp ở Berlin ngày 25-01-

1954, Liên Xô đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế để bàn về giải pháp chấm dứt 

chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề chiến tranh ở Đông Dương; đề 

nghị này được 03 nước chấp thuận (Mỹ là nước cuối cùng đồng ý). Hội nghị dự kiến 

được tổ chức tại Geneva từ ngày 26-4-1954, thỏa thuận này được ghi trong thông báo 

bế mạc Hội nghị tứ cường Berlin ngày 18-02-1954.  

Quyết nghị của Hội nghị tứ cường được dư luận quốc tế hoan nghênh. Ngày 20-

02-1954, Thủ tướng Ấn Độ Nerhu ra lời kêu gọi ngừng bắn ở Đông Dương để tạo 

thuận lợi cho việc thảo luận vấn đề Đông Dương tại Hội nghị Geneva. Ngày 22-02-

1954, Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ra xã luận hoan nghênh việc tổ chức Hội 

nghị Geneva. Đến ngày 25-02-1954, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Soenarjo 

tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Nerhu. Liên Xô mong muốn thông qua Hội 

                                           
*
 Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 
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nghị này để đẩy nhanh tiến trình hòa hoãn Đông–Tây, Trung Quốc cũng cần hòa hoãn 

để tạo không khí giải quyết vấn đề Triều Tiên và Đông Dương nhằm củng cố vai trò 

quốc tế và ảnh hưởng ở châu Á.  

Pháp và các nước đồng minh như Mỹ và Anh đồng ý tổ chức Hội Nghị Geneva 

về vấn đề chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương với nhiều ý đồ khác nhau. Tại Quốc 

hội Pháp, ngày 10-3-1954 thông qua Nghị quyết hoan nghênh việc triệu tập Hội nghị 

quốc tế Geneva để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Chính phủ 

Pháp trông chờ vào thắng lợi ở Điện Biên Phủ tạo thế mạnh trong cuộc đàm phán tại 

Hội nghị Geneva. Mỹ tích cực viện trợ quân sự cho Pháp để kéo dài cuộc chiến tranh ở 

Đông Dương mà không phải trực tiếp tham chiến theo sự thúc ép của Pháp. Mỹ cũng 

hy vọng vào chiến thắng của Pháp ở Điện Biên Phủ và xem đây là một điều kiện có lợi 

nhất để kiềm chế Liên Xô, Trung Quốc ở châu Á. Chính sách của Anh là giúp Pháp 

theo khả năng của mình, nhưng không muốn bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh ở Đông 

Dương dưới hình thức lực lượng quân sự đa quốc gia. Anh cũng thúc đẩy Mỹ giúp 

Pháp nhiều hơn nữa để tạo thế cân bằng chiến lược với Liên Xô và Trung Quốc. Cũng 

như Mỹ, Anh hy vọng vào sức mạnh của Pháp ở Điện Biên Phủ sẽ là ưu thế cho Anh 

bảo vệ lợi ích của mình ở châu Á. Rõ ràng là Điện Biên Phủ trở thành trận quyết chiến 

chiến lược giữa ta và địch, có tầm quan trọng vô cùng lớn đến kết quả của Hội nghị 

Geneva. Các nước lớn đồng minh của Pháp và Pháp sắp xếp bàn về vấn đề Triều Tiên 

trước để chờ kết cục ở Điện Biên Phủ, nơi sẽ “nghiền nát quân chủ lực” của Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa. 

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta nhận định: “điều kiện thương lượng hòa 

bình chưa chín muồi”, quyết tâm mở chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và Điện Biên 

Phủ làm thực lực cho đấu tranh ngoại giao chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 

Việt Nam và Đông Dương.  

Sau những thất bại liên tiếp trên các chiến trường Tây Bắc, Liên khu V và Tây 

Nguyên, Trung Lào và Hạ Lào, H. Nava quyết tâm xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ gồm 49 cứ điểm, có công sự chìm, xe tăng thiết giáp và pháo binh hùng hậu, 

được máy bay yểm trợ, tiếp tế hậu cần đầy đủ nhất, quân số lúc cao nhất lên tới 16.200 

tên. Cả Mỹ và Pháp đều coi Điện Biên Phủ là một “pháo đài không thể công phá”, 

một “con nhím” khổng lồ, hoàn hảo được tổ chức theo mô hình hiện đại nhất, sẽ 

“nghiền nát” bộ đội chủ lực của Việt Minh. 

Trước âm mưu và thủ đọan của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, sau khi nghe 

báo cáo của Tổng Quân ủy, ngày 16-12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – 2014   

  

22 
 

Điện Biên Phủ nhằm đánh gãy xương sống của kế hoạch Nava, đẩy đối phương vào 

thế thất bại thảm hại, buộc chúng phải chấm dứt chiến tranh. Chủ tịch Hồ chí Minh chỉ 

thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng, không những về mặt quân sự mà 

cả về chính trị, không những đối với trong nước mà còn đối với quốc tế. Vì vậy, toàn 

quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”
1
. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ được tổ chức thành 3 đợt: đợt 1 từ 13-3 đến 17-3, ta 

tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm ở phân khu phía Bắc. Đợt 2 từ 30-3 đến 26-4, ta tấn 

công phân khu trung tâm chiếm các cụm cứ điểm trên đồi A1, D1, E1, C1. Đợt 3 từ 

ngày 1-5 đến 7-5-1954, ta hoàn toàn giải phóng Điện Biên Phủ, buộc bộ chỉ huy tập 

đoàn cứ điểm Điên Biên Phủ phải đầu hàng vô điều kiện. Trong quá trình diễn biến 

của chiến dịch Điện Biên Phủ, chính trường nước Pháp rối loạn, phong trào thế giới 

đòi hòa bình cho Việt Nam và Đông Dương phát triển mạnh mẽ. Ngày 3-4-1954, giữa 

lúc đợt tấn công thứ 2 của ta vào Điện Biên Phủ, Pháp yêu cầu Mỹ thực hiện chiến 

dịch “chim ưng”, dùng máy bay của Mỹ không có phù hiệu hoặc sơn cờ Pháp, dưới sự 

chỉ huy của Pháp, hoạt động vào ban đêm để cứu Điện Biên Phủ. Tàu sân bay Essex và 

Boxer của Mỹ đến Vịnh Bắc Bộ chuẩn bị triển khai kế hoạch không quân tại Điện 

Biên Phủ. Ngày 5-4-1954, trước áp lực của Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Dulles tuyên 

bố khước từ đề nghị của Pháp. Ngày 23-4-1954, Ngoại trưởng Pháp Bidault theo đề 

nghị của Nava yêu cầu Mỹ cho thực hiện ngay kế hoạch “chim ưng” nếu không thì 

Điện Biên Phủ sẽ thất thủ. Phía Mỹ trả lời vào ngày hôm sau rằng phải có sự phê 

chuẩn của Quốc hội và các nước đồng minh (chỉ Anh) phải có “hành động thống 

nhất”, Mỹ mới có thể chính thức tham chiến. Thực chất, Mỹ nhận thức được tính chất 

nguy hiểm và nguy cơ thất bại rất cao của kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp vào 

Điện Biên Phủ. Ngày 26-4-1954, Tổng thống Mỹ Eisenhower bày tỏ: sẽ sai lầm bi 

thảm nếu Mỹ can thiệp đơn phương như là người cùng tham chiến với Pháp vào cuộc 

chiến tranh Đông Dương
2
. Kế hoạch “chim ưng” mà Pháp đề nghị với Mỹ không thể 

thực hiện và sự thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ là điều không thể tránh khỏi.  

“Hành động thống nhất” mà Mỹ đưa ra ngày 24-4-1954 được Mỹ và Pháp xúc 

tiến trong sự bất đồng của Anh. Ngoại trưởng Anh Eden cho rằng can thiệp vào Đông 

Dương bằng không quân lúc đó là vô hiệu, không thể cứu vãn được Điện Biên Phủ mà 

còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc triệu tập Hội nghị Geneva. Anh cũng hy vọng vào 

                                           
1 Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1996), Tổng kết kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi và 

bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.200. 

2 Nguyễn Phúc Luân (2004), Ngoại giao Việt Nam từ Việt Bắc đến Hiệp định Geneva, Công an nhân dân, Hà Nội. 
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thắng lợi hoặc duy trì sự tồn tại của quân Pháp ở Điện Biên Phủ làm cơ sở cho đàm 

phán ở Hội nghị Geneva. Trong thông cáo ngày 25-4-1954, Chính phủ Anh nêu rõ 

chính sách 8 điểm về phản đối sự can thiệp bằng quân sự vào Đông Dương trước khi 

diễn ra Hội nghị Geneva, nhưng vẫn ủng hộ lập trường của Pháp trong Hội nghị về 

một giải pháp danh dự. Trong trường hợp thất bại, Anh cam kết ủng hộ thành lập khối 

quân sự Đông Nam Á nhằm duy trì và bảo đảm lợi ích của Anh và các nước đồng 

minh trong khu vực này.   

Hội nghị Geneva khai mạc vào ngày 08-5-1954 (01 ngày sau chiến thắng Điện 

Biên Phủ) có sự tham gia của 09 đoàn là Liên Xô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 

Mỹ, Anh, Pháp là những nước lớn; 4 đoàn chính phủ hữu quan là Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa và 3 chính quyền “liên kết” với Pháp ở Việt Nam, Lào và Campuchia; Liên 

Xô và Anh được cử là đồng chủ tịch Hội nghị. Đoàn đại biểu Chính phủ ta do Phó Thủ 

tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu tham dự Hội nghị với tư 

cách người chiến thắng. Hội nghị trải qua 75 ngày thương lượng, 31 phiên họp toàn 

thể và cuộc họp các trưởng đoàn, diễn ra qua 03 giai đoạn: 

Giai đoạn 1 từ ngày 8-5 đến ngày 19-6-1954, các đoàn trình bày lập trường về 

vấn đề kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Giai đoạn 2 từ ngày 2-6 

đến ngày 10-7-1954, các trưởng đoàn về nước báo cáo và trao đổi hành lang. Giai 

đoạn 3 từ ngày 11 đến ngày 21-7-1954, các bên đấu tranh gay gắt về các vấn đề mấu 

chốt của Hội nghị và đi đến ký kết Hiệp định.   

Thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ là một thuận lợi vô cùng to lớn 

đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam tham dự Hội nghị với tư cách người 

chiến thắng và Pháp với tư thế của kẻ chiến bại, rõ ràng là lợi thế rất lớn với chúng ta:  

Một là: nâng cao vai trò và vị thế của Đoàn Việt Nam trong Hội nghị, từ tư thế 

là khách mời như dự định của các nước lớn, trở thành một thành viên chính thức, quan 

trọng trong các vấn đề của Hội nghị. 

Trong Hội nghị tứ cường Berlin đầu năm 1954, đại diện 4 nước Anh, Pháp, Mỹ 

và Liên Xô thảo luận gay gắt về thành phần tham dự Hội nghị Geneva về chấm dứt 

chiến tranh ở Triều Tiên và vấn đề chiến tranh ở Đông Dương. Hội nghị thông qua 

nghị quyết về sự tham dự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với tư cách là một nước 

lớn ở châu Á, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ là khách mời tham dự Hội nghị. Xét 

trên ý đồ của các cường quốc, Hội nghị Geneva chỉ là hội nghị của các nước lớn bàn 

về các vấn đề toàn cầu, trong đó chủ đề chính là giải quyết vấn đề chiến tranh Triều 

Tiên và Đông Dương. Các nước lớn sắp xếp nội dung của Hội nghị làm 2 phần: phần 
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đầu bàn về các giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên (đã ngã ngũ trong Hội 

nghị Bàn Môn Điếm); phần 2 về chiến tranh ở Đông Dương vì chờ kết quả chiến sự ở 

Điện Biên Phủ và chiến trường Đông Dương. Vì vậy, chiến thắng Điện Biên Phủ là 

một nhân tố vô cùng quan trọng làm thay đổi thành phần tham dự Hội nghị và nội 

dung của Hội nghị, từ chỗ bàn về vấn đề chiến tranh ở Đông Dương thành vấn đề 

chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Trong các phiên họp toàn thể và các cuộc gặp gỡ 

các trưởng đoàn, nội dung chính của thương lượng là chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 

bình ở Đông Dương như thế nào. Phía Pháp và các đồng minh của Pháp bày tỏ lập 

trường mong muốn đi đến ký kết một hiệp định đình chỉ chiến sự chứ không phải một 

giải pháp toàn bộ cho Việt Nam, Lào và Campuchia. Đoàn đại biểu của Chính phủ 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên trì đấu tranh theo nguyên tắc: hòa bình, độc lập, 

thống nhất và dân chủ. Phái đoàn ta còn nêu yêu cầu phải có sự tham dự chính thức 

của các lực lượng kháng chiến Lào và Campuchia. Diễn biến và kết quả của Hội nghị 

Geneva là sự khẳng định tương quan lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường. 

Hai là: chiến thắng Điện Biên Phủ tạo ra làn sóng đấu tranh chống chiến tranh 

ngay tại nước Pháp, phản đối Chính phủ Pléven, đòi ký kết Hiệp định Geneva, chấm 

dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương.  

Phong trào đấu tranh của các tầng lớp xã hội Pháp đòi chấm dứt chiến tranh ở 

Đông Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngay tại Quốc hội Pháp, ngoài các nghị 

sĩ cộng sản kiên quyết phản đối chiến tranh ở Đông Dương, còn có một bộ phận cấp 

tiến trong Đảng Xã hội do Mendes France lãnh đạo và nhóm Dân chủ xã hội đề kháng 

liên minh UDSR do Francois Mitterand đứng đầu cũng kiên quyết phản đối chiến 

tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Trong giai đoạn 2 của Hội nghị, ngày 12-6-1954, Chính phủ Laniel hiếu chiến 

sụp đổ, Chính phủ Mendes France thay thế, lập tức có các cuộc tiếp xúc với Trưởng 

đoàn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai tại Berne (Thụy Sĩ) về các giải pháp 

nhằm kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. Rõ ràng là 

thắng lợi của ta ở Điện Biên Phủ là một đòn chí mạng vào phe chủ chiến ở Chính phủ 

và Nghị viện Pháp, sự thay thế của Chính phủ cấp tiến Mendes France là một minh 

chứng hùng hồn cho luận điểm đó và là điều kiện tốt để đi đến ký kết Hiệp định 

Geneva.  

Ba là: tác động đến thái độ của Mỹ và các đồng minh trong Hội nghị Geneva. 

Mỹ là nước cuối cùng chấp nhận triệu tập Hội nghị quốc tế Geneva về vấn đề chiến 

tranh ở Đông Dương. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Tổng 
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thống Eisenhower và Chính phủ Mỹ đều hết sức quan tâm, nhiều lần đệ trình Quốc hội 

về khả năng thực tế Mỹ trực tiếp tham chiến bằng không quân ở Điện Biên Phủ. Quốc 

hội Mỹ cũng đã đồng ý để không quân Mỹ tham chiến vào ngày 28-4-1954 nhưng ra 

điều kiện phải được sự đồng ý của Anh. Thất bại của Pháp tại chiến trường Điện Biên 

Phủ là điều được Mỹ và Pháp nhận thấy trước ngay từ giai đoạn 2 của chiến dịch. 

Trong giai đoạn 1 của Hội nghị Geneva, ngày 3-6-1954 đã diễn ra cuộc họp quân sự 

cấp cao Anh, Mỹ, Pháp tại Washington nhằm tìm kiếm một giải pháp quân sự, cứu vãn 

nguy cơ thất bại hoàn toàn của quân đội Pháp trên chiến trường và sự yếu thế trong 

bàn Hội nghị, nhưng không tìm ra một giải pháp quân sự nào cho Pháp ở Đông 

Dương. Ngày 14-6-1954, đại diện Chính phủ Mỹ thông báo cho Pháp biết thời cơ để 

Mỹ can thiệp vào Đông Dương đã qua rồi và ngày 18-6-1954, Ngô Đình Diệm được 

Mỹ chỉ định làm Thủ tướng thay thế cho Bảo Đại. Lập trường của Anh được công bố 

ngay từ ngày 25-4-1954 gồm 8 điểm khẳng định không có sự can thiệp quân sự vào 

Đông Dương trước Hiệp định Geneva và ủng hộ Pháp ở Geneva để tìm một giải pháp 

danh dự. Trong quá trình Hội nghị, đại diện Anh ủng hộ Pháp về một Hiệp định đình 

chiến và ranh giới quân sự tạm thời (cuộc gặp giữa Thủ tướng và Ngoại trưởng Anh 

với Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ tại Washington ngày 24-6-1954). Kết thúc Hội 

nghị và thông qua 3 hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào và Cao Miên, đại 

diện Chính phủ Mỹ cũng ra cam kết tôn trọng Hiệp định.  

Bốn là: buộc Pháp phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào 

và Campuchia; thừa nhận thất bại, chính thức chấm dứt chiến tranh, rút hết quân về 

nước. 

Điện Biên Phủ là cố gắng quân sự lớn nhất và cuối cùng của thực dân Pháp 

trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và Đông Dương. Ngay trong quá trình diễn 

ra Hội nghị Geneva, các nước đồng minh của Pháp là Anh và Mỹ cũng không tìm ra 

được một phương pháp hữu hiệu nào cho sự phục hồi quân sự của Pháp ở Đông 

Dương. Hiệp định Geneva được ký kết vào rạng sáng ngày 21-7-1954 và thông qua tại 

cuộc họp toàn thể vào hồi 15 giờ cùng ngày. Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị gồm 13 

điều, trong đó Pháp thừa nhận thất bại, chính thức chấm dứt chiến tranh, rút hết quân 

về nước, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Campuchia. Điều 

10, 11 của Bản Tuyên bố có đoạn: “Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ 

Pháp khẳng định việc sẵn sàng rút quân đội Pháp khỏi Cao Miên, Lào và Việt Nam… 
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Hội nghị chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp sẽ tôn trong độc lập, chủ quyền, 

thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Cao Miên, Lào, Việt Nam”
1
.    

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến công vĩ đại của quân và dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời đại chống chủ nghĩa đế quốc 

xâm lược vì độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi này được ví 

như trận Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa của dân tộc ta trong lịch sử đấu tranh 

chống xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp và can thiệp Mỹ phải 

ký kết và thừa nhận những điều khoản trong Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, 

lập lại hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia; tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản, 

độc lập, chủ quyền và thống nhất của nhân dân 3 nước Đông Dương. Điện Biên Phủ 

trở thành nơi kết liễu chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ thúc đẩy phong trào giải phóng dân 

tộc bùng nổ khắp thế giới dẫn đến sự sụp đổ không thể cứu vãn nổi của hệ thống thuộc 

địa các nước đế quốc. Điện Biên Phủ trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng và độc lập dân tộc của nhân loại thế kỷ XX. 

 Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva là bước phát triển cao của nghệ thuật tổ 

chức chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc, trước hết là phương 

châm chiến lược vừa đánh vừa đàm, dùng thắng lợi quân sự buộc kẻ thù phải ngồi vào 

bàn đàm phán chấm dứt chiến tranh, thừa nhận chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc 

của nhân dân ta. Thắng lợi của đường lối đấu tranh đó là cơ sở quan trọng cho Đảng và 

Nhà nước ta phát huy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong thời kỳ tiếp 

sau (1954-1975). 
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ĐIỆN BIÊN PHỦ THAY ĐỔI PHƢƠNG CHÂM TÁC CHIẾN  

QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUỐT, KỊP THỜI VÀ GIÁ TRỊ HIỆN NAY 

 

Hoàng Ngọc Sơn
*
 

                                     

Đúng 15 giờ 30 phút ngày 07-5-954, lá cờ Quyết chiến quyết thắng của Quân 

đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca-xtơ-ri (Christian de 

Castries), chính thức chấm dứt chế độ thực dân kiểu cũ của Pháp ở Đông Dương. 

Thắng lợi lịch sử này đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tác chiến, 

hiệp đồng quân binh chủng và chỉ huy chiến dịch của Quân đội ta. Trong đó, việc 

quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh 

chắc tiến chắc” được đánh giá là một trong những nguyên nhân trực tiếp có ý nghĩa 

quyết định cho thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược. Nó đã lý giải cho sức mạnh 

của quân đội ta, cả về trí, lực và quyết tâm “tất cả cho chiến trường, tất cả để chiến 

thắng”.  

Điện Biên Phủ được cả ta và địch chọn làm trận đánh then chốt để kết thúc 

chiến tranh. Việc thắng thua của trận Điện Biên Phủ có ý nghĩa tác động đến toàn bộ 

cuộc chiến, vượt ra ngoài phạm vi một trận đánh thông thường trong lịch sử quân sự 

Việt Nam cũng như trong lịch sử quân sự thế giới. Đầu tháng 01-1954, Bộ Chính trị hạ 

quyết tâm: “Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tạo nên một bước ngoặt mới 

trong chiến tranh, trước khi đế quốc Mỹ can thiệp sâu hơn vào Đông Dương”. 

Tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến dịch 

này là “đánh chắc thắng”. Vì chỉ có thắng mới giải quyết được các vấn đề chín năm 

kháng chiến đặt ra. Chính vì thế mà khi giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận 

này quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không thắng không đánh”.  

Ban đầu, phương châm tác chiến chiến dịch được xác định là “đánh nhanh, 

thắng nhanh”. Phương án này đặt kế hoạch tiêu diệt Điện Biên Phủ trong hai đêm ba 

ngày bằng tiến công ồ ạt đồng loạt, thọc sâu khi quân Pháp chưa vững chân trên Điện 

Biên Phủ. Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, đánh giá diễn biến chiến trường về tình 

hình địch, ta và địa hình, Bộ tư lệnh chiến dịch đã thay đổi sang phương châm “đánh 

chắc, tiến chắc”. Cơ sở của sự thay đổi này là: 

                                           
* Thượng úy, Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Lục quân Đà Lạt. 
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1. Về tình hình địch: Trong quá trình chuẩn bị theo phương án tác chiến ban 

đầu, địch đã biết ta tiến công Điện Biên Phủ, nên có kế hoạch đối phó. Quân Pháp đã 

tập trung xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành một “pháo đài mạnh 

nhất ở Đông Dương”. Bộ chỉ huy Pháp coi Điện Biên Phủ là một “pháo đài không thể 

công phá”. Tướng Navarre đã viết trong hồi ký: “Tất cả đều có những cảm tưởng 

thuận lợi trước sức mạnh phòng thủ của tập đoàn cứ điểm và tinh thần tốt của đạo 

quân đóng ở đây. Không một ai mảy may tỏ ý lo ngại,... Chưa có một quan chức dân 

sự hoặc quân sự nào đến thăm (bộ trưởng Pháp và nước ngoài, những tham mưu 

trưởng của Pháp, những tướng lĩnh Mỹ) mà không kinh ngạc trước sự hùng mạnh của 

nó cũng như không bày tỏ với tôi tình cảm của họ”
1
. 

2. Về tình hình ta: Công tác chuẩn bị cho chiến dịch của ta vào thời điểm này 

chưa hoàn chỉnh, pháo binh chưa chiếm lĩnh xong trận địa, hướng Đại đoàn 312 hậu 

cần chưa bảo đảm đủ, xét trên toàn chiến trường có tới 1/3  lực lượng của ta chưa triển 

khai xong, nên không thể theo như phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” lúc đầu. 

Hơn nữa, bộ đội chủ lực cho đến thời điểm đó chưa thành công trong việc đánh các 

công sự nằm liên hoàn trong một cứ điểm và chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa 

hình dễ ẩn náu, chưa có kinh nghiệm tấn công đồn ban ngày trên địa hình bằng phẳng, 

nhất là khi Pháp có ưu thế tập trung máy bay, pháo binh, xe tăng chi viện. 

3. Về địa hình: Điện Biên Phủ được bao bọc xung quanh bởi các dãy núi trùng 

điệp với độ cao trung bình 500m, có các mỏm cao tới 1.461m, độ dốc lớn, có các sông 

suối chia cắt, án ngữ các con đường vào khu trung tâm. Địa hình như vậy có lợi cho 

phòng ngự, bất lợi cho tiến công, gây khó khăn cho ta đưa pháo vào gần, khó giữ được 

bí mật khi tác chiến ban ngày, bộ đội dễ bị hỏa lực địch sát thương... Do đó, không cho 

phép ta triển khai phương án “đánh nhanh, thắng nhanh”. 

Từ những điều kiện bất lợi đó, trong cuộc họp Đảng ủy, Bộ chỉ huy chiến dịch 

sáng 26-01-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kết luận: Để bảo đảm nguyên tắc cao 

nhất là “đánh chắc thắng”, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ “đánh nhanh 

thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc”. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra 

lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết, và kéo pháo ra. 

Thực hiện kết luận của Bộ Chỉ huy chiến dịch, một kế hoạch tác chiến mới 

được thiết kế công phu, tỷ mỉ, toàn diện cả về công tác tư tưởng, tổ chức, thiết bị chiến 

trường, mục tiêu, nhiệm vụ các bước, bảo đảm hậu cần - quân y trên các hướng. 

                                           
1  Herri Navarre (1994), Thời điểm của những sự thật – Hồi ký của Henrri Navarre về trận Điện Biên Phủ, Nxb. Công an 

nhân dân, Hà Nội. 
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Chúng ta chủ trương tiêu diệt dần từng trung tâm đề kháng, từng cứ điểm từ ngoài vào 

trong, thu hẹp dần phạm vi chiếm đóng cho tới khi Pháp không còn sức kháng cự. 

Không sử dụng lối đánh xung phong trực diện mà dùng cách đánh vây lấn, đào hào áp 

sát cứ điểm địch để có được vị trí tiến công gần nhất và hạn chế tối đa thương vong 

khi tấn công. 

Có thể nói rằng, việc thay đổi phương châm tác chiến là một quyết định sáng 

suốt, kịp thời, sát với thực tiễn vận động trên chiến trường. Nhờ đó, chỉ 56 ngày đêm 

chiến đấu anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng, kết thúc cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong hồi kí Navarre cũng khẳng 

định: “Nếu tướng Giáp tiến công vào khoảng 25-1 như ý đồ ban đầu thì chắc chắn ông 

ta sẽ thất bại. Nhưng không may cho chúng ta, ông đã nhận ra điều đó và đây là một 

trong những lí do khiến ông tạm ngưng tiến công”
1
. 

Hiện nay, tình hình bối cảnh quốc tế và trong nước tiếp tục có những biến đổi 

sâu sắc, diễn biến phức tạp, khó lường. Môi trường hòa bình, ổn định chưa thực sự 

vững chắc, còn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn; Năng lực dự báo về những vấn đề liên quan 

đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại, nhất là với các đối tác lớn còn chậm; Một bộ phận 

cán bộ, đảng viên nhận thức về an ninh, quốc phòng chưa toàn diện, còn chủ quan, mơ 

hồ. Trong khi đó, các thế lực thù địch thường xuyên tăng cường các hoạt động chống 

phá sự nghiệp đổi mới của đất nước với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, 

thâm độc; Vấn đề tranh chấp biển Đông vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các 

khu vực trọng điểm, địa bàn chiến lược: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ vẫn tiềm 

ẩn nguy cơ mất ổn định.  

Những hạn chế, khó khăn, thách thức trên đã và đang đặt ra những yêu cầu mới 

rất quan trọng và cấp thiết đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa hiện nay. Do đó, việc vận dụng bài học về sự thay đổi phương châm tác chiến 

sáng suốt, kịp thời, sát với thực tiễn trường trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vẫn 

còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.  

Một là: Chúng ta kiên quyết giữ vững mục tiêu chiến lược không thay đổi là dù 

trong bất kỳ tình huống nào cũng quyết tâm “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi 

ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa 

                                           
1
 Herri Navarre (1994), Thời điểm của những sự thật – Hồi ký của Henrri Navarre về trận Điện Biên Phủ, Nxb. Công an 

nhân dân, Hà Nội. 
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Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
1
. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cụ thể, 

cần có những bước đi và cách thức phù hợp. Phải sáng tạo, linh hoạt, mềm dẻo trong 

phương châm, sách lược đối phó. Luôn bám sát với thực tiễn khách quan, có quan 

điểm toàn diện trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cũng như nhiệm vụ 

trước mắt thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.  

Hiện nay, trước âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù, chúng ta cần tập 

trung, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, 

tạo cớ để can thiệp vũ trang của các thế lực thù địch. Thực hiện phân hóa lực lượng 

ngoan cố và các phần tử cơ hội; xử lý theo đúng luật pháp những đối tượng cố tình 

chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Quản lý tốt các phương tiện 

thông tin đại chúng, nhất là báo mạng; chủ động, nêu cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, không để bị động, bất 

ngờ. Muốn vậy, chúng ta cần phân tích, dự báo chiến lược kịp thời về tình hình thế 

giới, khu vực, về thời cơ và thách thức, nguy cơ đối với an ninh đất nước để có đối 

sách và công tác chuẩn bị ứng phó hiệu quả với các tình huống xảy ra; thực hiện 

phương châm bảo vệ Tổ quốc từ xa, nâng cao sức mạnh mọi mặt của đất nước, góp 

phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các đơn vị quân đội ngày càng hùng 

mạnh. 

Hai là: Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ và sự đan cài lợi ích giữa các quốc 

gia ngày càng tăng như hiện nay, chúng ta cần có quan điểm và thái độ nhìn nhận, xem 

xét, phân biệt giữa “đối tượng” và “đối tác” cho phù hợp nhằm mục đích vừa giữ vững 

được nguyên tắc, vừa tạo được sự đan xen lợi ích chiến lược. Thực hiện đúng tinh 

thần: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, 

hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm 

mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc đều là đối tượng”
2
. Đây chính là cơ sở nguyên tắc quan trọng giúp chúng 

ta thống nhất, sáng suốt, có quan điểm biện chứng trong xác định và giải quyết các 

mối quan hệ đối tác và đối tượng hiện nay. Phải xuất phát từ lợi ích cơ bản và lâu dài 

của quốc gia, dân tộc làm nền tảng, không vì lợi ích cục bộ, trước mắt của một cá nhân 

hay một nhóm người dẫn đến làm tổn hại đến lợi ích chung của toàn xã hội. 

Ba là: Trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp về tranh chấp lãnh thổ trên đất 

liền cũng như trên biển Đông hiện nay, chúng ta cần bình tĩnh trong xử trí và nhất 

                                           
1 Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

2 Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
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quán giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Phát huy truyền thống quý báu 

của cha ông “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, “thêm bạn, 

bớt thù”, linh hoạt, sáng tạo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Thực hiện quan điểm đối 

ngoại theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đó là: “kiên trì chính sách 

đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hoá”, giữ vững môi trường hòa bình, tạo 

các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 

hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời 

góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập 

dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.  

Bốn là: Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ 

nói chung; khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, đặc biệt là công nghệ thông tin, 

tác chiến điện tử trên thế giới đã có những bước phát triển vượt bậc. Những thành tựu 

này đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến kỹ, chiến thuật tác chiến và nghệ 

thuật quân sự của quân đội mỗi quốc gia. Trong điều kiện mới, nếu chiến tranh xảy ra 

với dự báo xu hướng địch sẽ sử dụng phổ biến vũ khí công nghệ cao và phương tiện 

chiến tranh hiện đại. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu trong công tác huấn luyện và xây 

dựng đơn vị hiện nay để hoàn thành tốt mục tiêu đánh bại kẻ thù, giành thắng lợi trong 

chiến tranh chúng ta cần tiếp tục quán triệt, kế thừa và vận dụng nghệ thuật quân sự 

truyền thống của các thế hệ cha ông, đặc biệt là nghệ thuật “tạo lực, lập thế, tranh thời, 

dùng mưu”, “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều”, “lấy chất lượng cao thắng số lượng 

đông”... Đồng thời, cần xây dựng, kiện toàn các đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; 

tăng cường bổ sung trang thiết bị hiện đại; đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, 

đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược, phát huy sáng kiến, cải 

tiến, nâng cao tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật. Thường 

xuyên tiến hành sơ, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong toàn quân để khắc phục 

những khâu yếu, mặt yếu và nhân rộng những điển hình sáng tạo, những mô hình hiệu 

quả trong huấn luyện. 

Sáu mươi năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã trôi qua, những vết thương 

chiến tranh đã được hàn gắn nhưng những âm vang và giá trị to lớn của nó vẫn mãi 

mãi trường tồn với thời gian. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã minh chứng cho 

khát vọng giải phóng, cho sức mạnh của ý chí và nghệ thuật quân sự Việt Nam cũng 

như truyền thống “quyết chiến quyết thắng” của một đội quân cách mạng, kiên cường, 

bền bỉ “chân không núng, chí không mòn”. Bài học về sự thay đổi phương châm tác 

chiến sáng suốt, kịp thời, sát với thực tiễn vận động trên chiến trường vẫn luôn là cơ sở 
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để các đơn vị trong toàn quân quán triệt, vận dụng vào trong quá trình quản lý, huấn 

luyện và rèn luyện bộ đội, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 

thắng lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 
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VAI TRÕ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

TRONG CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

TS. Hoàng Thị Như Ý 
*
 

 

Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên 

những giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Thắng lợi đó là kết quả tổng hợp từ 

nhiều yếu tố, tạo nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, trong đó vai trò lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu là nhân tố cơ bản quyết 

định làm nên chiến thắng.  

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích vai trò lãnh đạo cách 

mạng của Đảng ta thể hiện ở đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, độc lập tự chủ, 

sáng tạo được vận dụng linh hoạt trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, phù hợp với sự  

biến hóa khôn lường của  thực tiễn; ở khả năng tổ chức huy động toàn bộ sức mạnh 

của cả dân tộc; ở nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch một cách tài tình của Đảng ta trong 

cách đánh, tạo thế trận sáng tạo đầy mưu lược, nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, thúc 

đẩy thời cơ chín muồi… Từ đó đã tạo ra những bước ngoặt với ưu thế áp đảo làm nên 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, để lại những bài học quý báu cho sự 

nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 

1. Khái quát quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 

của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu 

Sau cách mạng tháng Tám thành công chưa được bao lâu, chủ trương chung của 

các nước đế quốc Anh, Pháp, Mỹ là lập tức hành động chống lại cách mạng Việt Nam 

“Tìm cách tiêu diệt cách mạng Việt Nam và duy trì chế độ thuộc địa ở Việt Nam dưới 

hình thức này hay hình thức khác”
1
. Thực dân Pháp được sự hỗ trợ của các thế lực đế 

quốc đã quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 23-9-1945, Pháp gây hấn ở Nam Bộ, đất 

nước ta lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng dưới sự chèo lái tài tình của 

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn 

thử thách. Ngày 19-12-1946 với tinh thần “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không 

chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã 

anh dũng bước vào cuộc kháng chiến thần kỳ với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực cánh 

                                           
*
 Giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 

1
 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4 (1945-1946), Nxb. Chính trị quốc gia, tr.4. 
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sinh, Đảng ta đã xác định: “Việc giải phóng dân tộc luôn là việc của bản thân ta”
1
; với 

phương châm “vừa kháng chiến vừa kiến quốc”. Mặc dầu những ngày đầu tiên lực 

lượng ta còn yếu, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn xa trông rộng và 

cách phân tích biện chứng chỗ mạnh chỗ yếu  trong  so sánh lực lượng giữa ta và địch 

để từ đó khéo léo giáo dục và rèn luyện cho nhân dân ta một quyết tâm sắt đá và lòng 

tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi. 

Thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình 

là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quân, dân ta 

đã đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” trong chiến dịch Việt Bắc 

- thu đông năm 1947; đưa kháng chiến vượt qua giai đoạn phòng ngự, tiến lên giằng co 

với địch và chuyển dấn sang giai đoạn phản công. Phương châm chỉ đạo kháng chiến 

của Đảng: “Ta không chủ quan khinh địch, không nóng vội, không mạo hiểm. Đánh ăn 

chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì kiên quyết đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng thì 

kiên quyết không đánh. Nếu chủ quan mạo hiểm mà một lần thua thì sẽ tai hại lớn. 

Chiến trường của ta hẹp, người của ta không nhiều nên nói chung ta chỉ có thắng chứ 

không được bại”
2
. Cả dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh đã nhất tề 

đứng lên làm nên cuộc chiến tranh không trận tuyến của thế trận chiến tranh nhân dân 

Việt Nam. Ta đánh địch ở cả trước mặt và cả sau lưng, ở cả nông thôn lẫn thành thị, 

đưa ta từ thế bị động chuyển sang thế chủ động giành nhiều thắng lợi liên tiếp: ở Chiến 

dịch Biên giới thu đông 1950, chiến dịch: Trung du, Đường số 18, Hà Nam Ninh - 

1951, Hòa Bình 1951-1952 và chiến dịch Tây Bắc – Thượng Lào năm 1952-1953; 

nâng cao uy tín của chính phủ ở trong nước cũng như ưu thế chính trị của nước ta trên 

trường quốc tế. Từ đó, ta đã phá được thế bị bao vây, thế và lực của ta đã mạnh lên, 

lực lượng kháng chiến càng ngày càng trưởng thành. Từ những đội dân quân nhỏ, tự 

vệ đánh giặc với tất cả những gì ta có trong tay: cuốc thuổng, gậy gộc, giáo mác,  tầm 

vông  thô sơ… quân ta đã trưởng thành với 3 thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa 

phương, dân quân du kích. Quân đội ta đã hoàn toàn làm chủ trên chiến trường, tạo ra 

sự so sánh lực lượng có lợi cho ta bất lợi cho địch, buộc địch phải thay đổi chiến lược 

đánh lâu dài với ta, bị quân ta điều động phân tán đi khắp các chiến trường. 

Cùng với thắng lợi trên mặt trận quân sự, ở hậu phương, Trung ương Đảng và 

Bác Hồ chủ trương tích cực tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm”, Hội nghị lần thứ 

4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 2 tháng 01-1953) quyết định: thực hiện 

                                           
1 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp, tập 1, Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr.44 
2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 14, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.131. 
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nhiệm vụ cải cách ruộng đất mà bước đầu là triệt để giảm tô, vì: “Trong mấy năm đầu 

kháng chiến, ta chưa đủ điều kiện cải cách ruộng đất thì để ra chính sách giảm tô giảm 

tức và chỉ tịch thu ruộng đất của Pháp và Việt gian chia cho nông dân là đúng”
1
 Từ 

cuối năm 1953, Đảng ta phát động quần chúng cải cách ruông đất, đưa nhiệm vụ phản 

phong hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ phản đế “làm cho nông dân quyết tâm hi sinh cho 

sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp kháng chiến. Vậy đã đến lúc vấn đề cải cách ruộng 

đất phải được đề ra và giải quyết kịp thời, đặng đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi”. 

Các chủ trương biện pháp chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều 

hướng vào thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến”, thể hiện tính chủ động, sẵn 

sàng làm thất bại kế hoạch chiến tranh mới của Pháp và can thiệp Mỹ. 

Trên mặt trận ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ ý chí quyết tâm chiến 

đấu của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược và thiện chí hòa bình sẵn 

sàng thương lượng đàm phán với Pháp để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh: Nếu Pháp muốn 

đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam 

theo lối hòa bình thì nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng tiếp 

nhận ý muốn đó “Việt Nam chỉ muốn hòa bình và độc lập để cộng tác thân thiện với 

các dân tộc trên thế giới, trước là với dân tộc anh em ở Á đông và dân tộc Pháp”
2
. Còn 

nếu thực dân Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thì nhân dân Việt Nam quyết 

tâm kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Tuy nhiên,thực dân Pháp với sự giúp sức của đế quốc Mỹ càng thua càng đau 

càng cay cú, càng tìm cách gỡ thế bí để cứu vãn tình thế, vì vậy vào thu – Đông 1953, 

đã cho ra đời Kế hoạch Nava mưu toan trong vòng 18 tháng sẽ tiêu diệt phần lớn bộ 

đội chủ lực của ta, kiểm soát lãnh thổ Việt Nam và bình định cả Nam Đông Dương. Kế 

hoạch Nava là kế hoạch chung của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, là nỗ lực cuối cùng 

nhằm giành lại thế chủ động có tính quyết định về quân sự trên chiến trường, làm cơ 

sở cho một giải pháp chính trị có lợi cho chúng. Do đó, Mỹ càng tăng thêm viện trợ về 

binh lực và chi phí chiến tranh chiếm 78% chiến phí của Pháp ở Đông Dương. Sau này 

chính tướng Henri Navarre đã than thở về sự phụ thuộc của Pháp vào Mỹ trong hồi ký 

của mình rằng: Địa vị của Pháp đã chuyển thành của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho 

Mỹ. 

2.  Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ  

                                           
1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 14, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.141. 

2 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4 (1945-1946), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 23. 
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2.1. Vị trí, tầm quan trọng chiến lược của chiến dịch Điện Biên Phủ     

Điện Biên Phủ là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược bảo vệ Tây bắc Lào và Luang 

Prabang. Đây là cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt nhất, cả hai bên  phía Pháp và ta đều 

dốc sức đến mức cao nhất để quyết tâm giành thắng lợi quyết định. 

Về phía thực dân Pháp: Điện Biên Phủ không nằm trong kế hoạch mùa khô 

1953 – 1954, chỉ khi phát hiện hướng tiến công chiến lược của ta vào Tây Bắc, Lai 

Châu và Thượng Lào, Navarre buộc phải chuyển hướng có tính chiến lược, Bộ chỉ huy 

quân viễn chinh Pháp ra lệnh cho quân nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ và đã liên tiếp 

cho tăng cường lực lượng, xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh 

nhất Đông Dương. Cụ thể, Pháp đã cho tập trung ở đây 16.200 quân, gồm 17 tiểu đoàn 

bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội không quân, 1 đại đội vận 

tải cơ giới… Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được bố trí thành 3 phân khu Bắc, 

Trung, Nam gồm 10 trung tâm đề kháng, chia ra thành 49 cứ điểm phòng thủ kiên cố 

liên hoàn với trang bị hỏa lực mạnh yểm trợ lẫn nhau; có 2 sân bay: Mường Thanh và 

Hồng Cúm để lập cầu hàng không; huy động toàn bộ lính dù và 40% lực lượng cơ 

động tinh nhuệ nhất của Pháp ở Đông Dương; Navarre quyết định "chấp nhận chiến 

đấu ở Điện Biên Phủ", coi Điện Biên Phủ như “một pháo đài không thể công phá”, là 

“bẫy nhử”, thách thức quân chủ lực Việt Minh tấn công và “sẽ bị nghiền nát tại đó”.  

Như vậy, Điện Biên Phủ ban đầu tuy nằm ngoài Kế hoạch Navarre của Pháp và 

Mỹ, nhưng cuối cùng đã trở thành điểm quyết chiến chiến lược của Kế hoạch này. 

Navarre cho rằng: Điện Biên Phủ ở xa hậu cứ Việt Minh 300 –400 km, qua rừng rậm, 

núi cao, quân đội Việt Nam không thể khắc phục nỗi các khó khăn hậu cần. Trái lại 

quân Pháp sẽ được tiếp tế bằng máy bay. Các tướng lĩnh Pháp đã rất vững tin vào sự 

kiên cố và sức mạnh của vũ khí hiện đại ở tập đoàn cứ điểm này và còn “mong ước 

cuộc tiến công của Việt Minh”. Họ đã đánh giá sai khả năng của ta, không nhận thức 

được rằng: tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra đời trong thế thua, rằng Navarre đã bị 

cuốn theo các hoạt động trong Đông Xuân 1953-1954 của quân đội cụ Hồ. 

Về phía ta: Ngược lại với chủ quan của địch, Bộ Tổng tư lệnh nhìn nhận trận 

Điện Biên Phủ như là một cơ hội đánh tiêu diệt lớn, tạo nên một bước ngoặt mới trong 

chiến tranh để từ đó kết thúc cuộc kháng chiến. Ngày 06-12-1953, Bộ Chính trị họp và 

nhận định Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng chỗ yếu cơ bản của địch là 

bị cô lập, và quyết định tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

2.2. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết 

định đưa đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ  

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_T%E1%BB%95ng_T%C6%B0_l%E1%BB%87nh_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam
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Từ cuối năm 1953, cục diện cuộc chiến tranh ngày càng thể hiện quyền chủ 

động của quân ta. Bộ Tư lệnh đã họp thông qua kế hoạch tác chiến Đông xuân 1953-

1954 chứa đựng nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự với mưu kế chiến lược thể 

hiện ở phương châm: Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, tiêu diệt sinh lực địch, 

bồi dưỡng lực lượng ta, chọn nơi địch sơ hở và nơi tương đối yếu mà đánh, đẩy mạnh 

chiến tranh du kích, giữ vững thế chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực 

lượng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Địch tập trung quân cơ động để tạo nên 

sức mạnh của chúng. Không sợ! Ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh 

đó sẽ không còn.  

Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra đã nằm trong dự tính của Đảng ta đứng đầu là 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi thấy Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, biết được kế 

hoạch Navarre, Hồ Chủ tịch chỉ đạo: địch muốn chủ động, thì ta bắt chúng phải lâm 

vào bị động. Chúng muốn tập trung quân cơ động  thì ta có kế hoạch buộc chúng phải 

phân tán lực lượng mỏng ra mà đánh. Chính tướng Nava phải thừa nhận rằng hơn 80% 

lực lượng cơ động của quân Pháp đã bị phân chia ra các chiến trường Đông Dương. 

Đó chính là mưu kế chiến lược “căng địch ra mà đánh” và “trói địch lại mà diệt”. 

Quân ta đã thực hiện xuất sắc chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương 

Đảng mở các cuộc tiến công trên nhiều chiến trường khiến địch bất ngờ, lúng túng 

phải phân tán lực lượng theo ý đồ của ta. Cụ thể ta đã điều động phân tán địch trên 5 

chiến trường: Ở Bắc Lào, Trung Lào, Hạ Lào, Tây Nguyên và Điện Biên Phủ, trong đó 

Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất. 70 trên tổng số 84 tiểu đoàn cơ động 

của địch phải phân ra các chiến trường khác nhau, do đó địch không thể ứng cứu cho 

Điện Biên Phủ. Khi quân ta nổ sung tấn công, thì lực lượng cơ động địch không thể 

tập trung lại ở Điện Biên Phủ để đối phó được nữa.  

Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định Điện Biên Phủ là một 

trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay; diễn ra trên địa bàn rừng núi hiểm trở, thời 

gian chuẩn bị cho chiến dịch ít, khó khăn lớn nhất của ta là vấn đề cung cấp hậu cần. 

Hỏa lực và trang bị của ta kém hơn hẳn so với Pháp. Về địa hình bất lợi cho ta, cụ thể 

như: để xung phong tiếp cận hàng rào, ta phải chạy khoảng 200m giữa địa hình trống 

trải dày đặc dây kẽm gai và bãi mìn, không có che chắn. Xét về quy mô từng trận đánh 

thì Pháp lại ở trên cao, còn ta ở dưới thấp tấn công lên. Quân Pháp áp đảo về hỏa lực: 

có dự trữ đạn pháo dồi dào gấp 6 lần và hơn ta tuyệt đối về không quân, xe tăng và 

máy bay ném bom yểm trợ. Theo tính toán của chỉ huy Pháp trung bình cứ 1 chiến sỹ 

Việt Nam phải hứng chịu 2 trái đại bác, 1 trái bom và 6 viên đạn cối. Vũ khí bắn tỉa 

http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2y_k%E1%BA%BDm_gai
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%ACn
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của bộ đội ta  khá thô sơ, phần lớn chỉ dùng thước ngắm thông thường, nên với những 

khoảng cách lớn, việc bắn tỉa sẽ không có hiệu quả. 

Thế nhưng với ý nghĩa chiến lược quan trọng của chiến dịch: “Chiến dịch này 

là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về quốc tế. Vì vậy, 

toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung làm cho kỳ được”
1
; với năng lực tổ chức 

thực tiễn xuất sắc, sáng tạo, của Đảng trong toàn bộ cuộc kháng chiến, nên Bộ Chính 

trị đã quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm “quyết chiến chiến lược”. 

Đó là một sự lựa chọn địa bàn, mục tiêu chính xác, là một  quyết định đúng đắn, 

nhanh chóng, táo bạo khi nhận thấy tình thế và thời cơ mới xuất hiện, thể hiện xuất sắc 

nghệ thuật chọn hướng quyết chiến tài tình sáng tạo của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; 

Trung ương Đảng ta đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch thông qua việc thành lập Bộ 

chỉ huy chiến dịch, Đảng uỷ mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng chỉ huy 

kiêm Bí thư Đảng uỷ chiến dịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao quyền chỉ huy toàn 

quyền quyết định cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Chính phủ quyết định thành lập 

Hội đồng cung cấp mặt trận do đồng chí Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch.  

Chiến dịch đòi hỏi sử dụng lực lượng sức mạnh tổng hợp tinh thần vật chất của 

toàn dân tộc, đoàn kết thống nhất “muôn người như một” dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Tháng 12-1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ dồn dập, khẩn 

trương, với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính trị và Tổng Quân uỷ 

đã quyết định: Cả nước đã tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu 

hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Lần đầu tiên chúng ta đã tập trung 

gần 5 sư đoàn chủ lực mạnh vào một trận đánh, cùng với sự phối hợp chiến đấu của 

các chiến trường khác trong nước và trên bán đảo Đông Dương. Các đơn vị bộ đội chủ 

lực nhanh chóng tập kết, tích cực mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tấn 

công địch. Hơn 26 vạn dân công, thanh niên xung phong được huy động ra chiến 

trường bảo đảm hậu cần phục vụ chiến dịch.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã đề ra những giải 

pháp quyết đoán. Một mặt động viên nhân dân Tây Bắc ra sức tiết kiệm để đóng góp 

tại chỗ, mặt khác đẩy mạnh làm đường, huy động tối đa các loại phương tiện vận 

chuyển thô sơ dễ dàng luồn rừng, vượt suối chuyên chở vũ khí đạn dược, lương thực, 

thực phẩm đến tận chiến trường. Kết quả trong toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ, 

                                           
1 Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà nội năm 1966, tr.202. 
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chúng ta đã huy động được: 7.000 xe cút kít, 1.800 xe trâu, 325 xe ngựa, 11.800 bè 

mảng. Đặc biệt lực lượng vận chuyển quan trọng phục vụ hậu cầu cho chiến dịch là 

đội xe đạp thồ gồm 20.911 chiếc, với năng suất tải mỗi xe chở được 200 - 300 kg, kỷ 

lục lên đến 352 kg. Kết quả đã cung cấp cho quân đội được 14.950 tấn gạo, 266 tấn 

muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương khô
1
. 

Đây là một sự sáng tạo có một không hai của quân dân ta, gây nên một sự bất 

ngờ đến kinh ngạc về sức mạnh ý chí của con người Việt Nam, nằm ngoài tầm dự tính 

của các chỉ huy Pháp, làm đảo lộn những tính toán trước đây khi họ cho rằng Việt 

Minh không thể bảo đảm hậu cần cho một chiến dịch lớn, dài ngày trong các điều kiện 

phức tạp như vậy được. Nhà báo Pháp, Giuyn Roa đã thốt lên một cách đầy thán phục 

rằng: “Đánh bại tướng Navarre chính là những chiếc xe đạp Peugeot thồ 200, 300 kg 

hàng và đẩy bằng sức người, những con người ăn chưa đủ no và ngủ thì nằm ngay 

dưới đất trải tấm nilông”... “Cái đã đánh bại tướng Navarre không phải bởi các phương 

tiện mà là sự thông minh và ý chí của đối phương...”
2
.  

Sự tài tình trong chỉ đạo chiến dịch của Đảng ta còn thể hiện ở chỗ  không chỉ 

tạo thế; nắm bắt đúng thời cơ chiến lược; mà còn tạo ra thời cơ, thúc đẩy thời cơ chín 

muồi từ đó đã tạo ra sức mạnh ưu thế áp đảo bằng tổng hợp sức mạnh của cả lực lượng 

và thế trận, thể hiện rõ nhất ở việc chuyển phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh giải 

quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc’’.  

Ban đầu tư tưởng chỉ đạo chiến dịch của Trung ương Đảng, Bộ chỉ huy chiến 

dịch  là hết sức khẩn trương, đánh nhanh thắng nhanh, đặt kế hoạch tiêu diệt Điện Biên 

Phủ trong 3 ngày đêm bằng tiến công ồ ạt đồng loạt, thọc sâu. Sở dĩ Bộ chỉ huy đưa ra 

phương án "đánh nhanh thắng nhanh" là xuất phát từ sự phân tích: địch vừa đổ quân 

xuống một chiến trường mới, hệ thống phòng ngự chưa được củng cố, lực lượng của ta 

đang có ưu thế. Điện Biên Phủ ở xa hậu phương nếu kéo dài, ta sẽ gặp khó khăn về 

tiếp tế, phải đánh nhanh để đề phòng sự leo thang can thiệp của Mỹ… và dự kiến lịch 

nổ súng vào ngày 20-01-1954. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, trên chiến trường  pháo đã 

kéo vào trận địa, quân ta đã ở tư thế chiến đấu. Ngày 05-01-1954, Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp cùng bộ chỉ huy tiền phương của bộ tổng tư lệnh rời căn cứ địa Việt Bắc 

đến chiến trường để trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Thế nhưng khi đến 

chiến trường, căn cứ vào phân tích đánh giá tình hình địch, cho thấy trên  thực tế khác 

với dự tính của ta. Địch đã xây dựng được hệ thống cứ điểm kiên cố “nếu thực hiện 

                                           
1 Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà nội năm 1966, tr.309. 

2 http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dien-Bien-Phu-Nho-lai-de-suy-ngam/20105/30662.vgp 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dien-Bien-Phu-Nho-lai-de-suy-ngam/20105/30662.vgp
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cách đánh nhanh phải đột phá ba phòng tuyến rất khó khăn”, Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp nhận ra: phương án "Đánh nhanh thắng nhanh" mang nhiều tính chủ quan, 

không đánh giá đúng thực lực hai bên, không thể đảm bảo chắc thắng. Đại tướng đã 

khẳng định: “Nếu đánh nhanh thắng nhanh thì tổn thất sẽ rất lớn, chắc chắn sẽ thất 

bại”
1
.  

Sau 11 ngày đêm suy nghĩ (từ 14-01 đến ngày 25-01-1954), ngày 26-01-1954, 

chỉ trong mấy giờ đồng hồ trước khi nổ súng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một 

“quyết định khó khăn nhất” trong đời binh nghiệp là chuyển từ phương châm “đánh 

nhanh thắng nhanh” theo kế hoạch đã được vạch ra, sang “đánh chắc tiến chắc” – một 

quyết định đúng đắn bảo đảm cho chiến dịch toàn thắng. Có được quyết định táo bạo 

đó, là kết quả của cả một quá trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp suy nghĩ theo tư tưởng 

đánh chắc thắng chắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trận này rất quan trọng, phải đánh 

cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”
2
; vì thế ở thời điểm 

quan trọng đó mặc dù Đảng ủy, Mặt trận họp, tất cả đều nhất trí với cách đánh nhanh, 

nhưng với tư cách là Tổng tư lệnh mặt trận “tướng quân tại ngoại”, “quân đội thắng lợi 

là vì họ chắc thắng rồi họ mới ra đánh, quân đội thất bại vì ra đánh rồi mới cầu thắng” 

của Bác Hồ đã giao phó, Đại tướng đã quyết đoán đề nghị thay đổi phương châm tác 

chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” nhằm mục đích giành 

được thắng lợi cao nhất với sự hy sinh xương máu thấp nhất. Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp kết luận: Để bảo đảm nguyên tắc cao nhất là "đánh chắc thắng", cần chuyển 

phương châm tiêu diệt địch từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc". 

Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa 

điểm tập kết, và kéo pháo ra. 

Tuy việc điều chỉnh  phương châm tác chiến này kéo theo hàng loạt khó khăn, 

trước hết là việc phải chuẩn bị lại hậu cần cho chiến dịch, nhu cầu hậu cần sẽ tăng lên 

gấp nhiều lần, diễn ra trong mùa mưa và phải bố trí lại sơ đồ các trận địa pháo, phải 

kéo pháo ra khỏi các sườn núi rồi kéo lại vào các vị trí mới… nhưng toàn Đảng toàn 

dân khẳng định quyết tâm thực hiện với một nỗ lực rất lớn: Cán bộ, chiến sĩ được phổ 

biến chỗ mạnh, chỗ yếu của Pháp, những điều kiện tất thắng của mình. Ý nghĩa to lớn 

của chiến dịch thấm tới từng người: “Nhất định đem toàn lực chi viện cho chiến 

trường Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi việc cần thiết để giành toàn thắng cho 

                                           
1
 Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ xưa và nay, Tạp chí Xưa và nay, số 2, tháng 5-1994. 

2
 Sự nghiệp và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội năm 1990, tr.107. 
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chiến dịch Điện Biên Phủ”
1
. Tất cả chuẩn bị tập trung cho trận đánh dài ngày, phát huy 

ý chí quyết tâm tiêu diệt địch. 

Trong vòng gần 2 tháng sau đó, pháo được kéo ra, quân ta tiếp tục đánh nghi 

binh, mở đường rộng, rồi lại kéo pháo vào, xây dựng công sự kiên cố hơn, hào được 

đào sâu hơn, tiếp cận gần hơn căn cứ của quân Pháp, lương thảo, vũ khí từ hậu phương 

dồn lên cho mặt trận nhiều hơn. 

Như vậy, bước đầu chúng ta đã thành công nghệ thuật hạ quyết tâm và chọn 

hướng tiến công chiến lược, mục tiêu tiến công và thời gian tiến công, chọn địa điểm 

quyết chiến chiến lược một cách chính xác; và nghệ thuật về tổ chức, phát huy sức 

mạnh của chiến tranh nhân dân để giành toàn thắng cho trận quyết chiến chiến lược 

cuối cùng.   

Thực hiện phương án “đánh chắc, tiến chắc” phải chiến đấu dài ngày, tiêu diệt 

dần từng trung tâm đề kháng, từng cứ điểm từ ngoài vào trong, thu hẹp phạm vi chiếm 

đóng cho tới lúc Pháp không còn sức kháng cự. Với cách  này không sử dụng lối đánh 

xung phong trực diện mà dùng cách đánh vây lấn, đào hào áp sát cứ điểm địch. theo 

kiểu "bóc vỏ" dần tập đoàn cứ điểm.  

Quá trình diễn ra chiến dịch, qua 3 đợt tấn công của quân ta, đã thể hiện nghệ 

thuật chỉ đạo chiến dịch một cách tài tình của Đảng, Bác Hồ mà trực tiếp là Đại tướng 

Võ Nguyên Giáp tài ba với chiến thuật hết sức táo bạo, linh hoạt, trong cách đánh; tạo 

thế trận một cách sáng tạo đầy mưu lược. Cụ thể như trong cuộc tấn công lớn mở màn 

vào ngày 13-3-1954, với nguyên tắc "trận đầu phải thắng", Bộ chỉ huy đã bố trí một 

lực lượng mạnh hơn quân Pháp gấp 3 lần, nếu kể cả lực lượng dự phòng là gấp 5 lần 

và công tác kiểm tra được thực hiện tỉ mỉ. Có kế hoạch phòng pháo, phòng không, 

chống phản kích, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý trong quá trình  

chiến đấu. Các chỉ huy pháo binh của ta đã lập ra trận địa nghi binh bằng cách dùng gỗ 

thui đen thành khẩu pháo giả, nghếch nòng lên, khi trận địa thật phát hỏa thì chiến sĩ 

phụ trách nghi binh từ trong công sự, ném bộc phá, tung lên không trung, làm cho địch 

tưởng ta bắn pháo thật, vì thế Pháp đã dùng đến 80% bom đạn đánh trận địa giả của ta. 

Còn pháo thật của ta đã được kéo lên núi cao, giấu vào hầm kín, rồi bất thình lình chĩa 

thẳng xuống đầu kẻ địch mà bắn, như thế không chỉ vừa bảo vệ được pháo, mà còn 

chính xác, đạt hiệu quả cao, khiến cho viên tư lệnh pháo binh Pháp là Pirots bất ngờ 

hoảng loạn mà tự sát. Đại tá Lăng-gle, tư lệnh lục quân Pháp đã nhớ lại: 200 trái đạn 

của tướng Giáp dội vào sân bay, khu trung tâm trên một mặt phẳng theo hình tam giác; 

                                           
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.88. 
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hàng rào đạn kéo dài một giờ đồng hồ; nó kéo dài như vô tận. Kết quả trong ngày đầu 

tiên 500 lính Pháp đã tử trận trên quả đồi; cuối đợt 1, quân đội ta loại khỏi vòng chiến 

đấu 2.000 lính địch, 12 máy bay bị bắn rơi.  

Quân ta tiếp tục nắm vững phương châm và chủ trương tác chiến, tích cực hoàn 

thành nhiệm vụ của các giai đoạn sau.Trong 2 đợt tấn công thứ 2 thứ 3 của quân ta 

thực hiện nghệ thuật tác chiến đột phá lần lượt, liên tục, kết hợp với vây lấn một cách 

khéo léo linh hoạt  phù hợp với điều kiện thực tiễn địa hình chiến dịch. Chủ trương của 

Đảng ủy Mặt trận là tập trung ưu thế binh hỏa lực đánh chiếm đồng thời các cao điểm 

phía đông,  bóp nghẹt tập đoàn cứ điểm. Quân ta vận dụng thành công “vây, lấn, triệt 

phá” rất hiệu quả. Ta đã chủ động vây hãm địch dài ngày, từng bước triệt phá hỏa lực 

tại chỗ, chặn đường tiếp thế trên bộ và trên không của địch. Hệ thống đường hào của ta 

dần dần bao vây và siết chặt vào các vị trí của Pháp. Việc đào công sự được thực hiện 

liên tục thường xuyên suốt cả ngày đêm, chiến hào ngầm của bộ đội nhích dần đến gần 

phân khu trung tâm. Bộ đội ta lao động cật lực từ 14 đến 18 tiếng mỗi ngày dưới thời 

tiết mưa dầm, gió bấc, “máu trộn bùn non”, dưới làn bom pháo không dứt của Pháp để 

đào những đường  hào cắt ngang cả sân bay, đến tận chân lô cốt cố thủ, khu vực kiểm 

soát của quân Pháp bị thu hẹp. Quân ta đã tạo ra một hệ thống trận địa vừa tấn công 

vừa bao vây bằng nghệ thuật tác chiến hợp đồng binh chủng cao nhất giữa bộ binh, 

công binh, pháo binh… Quân Pháp ngay từ ngày đầu tiên của trận đánh đã nhận thức 

rất rõ sự nguy hiểm của cách đánh này nhưng không có phương sách nào để đối phó. 

Quân ta vừa vây lấn bằng hầm hào, vừa tiến công đánh chiếm các cứ điểm, các cụm cứ 

điểm có công sự vững chắc vừa triệt phá các nguồn hỏa lực của địch, lực lượng phòng 

không đã thực hành bao vây đường không ngăn chặn có hiệu quả tiếp tế bằng máy bay 

của địch, thả dù yểm hộ tích cực cho bộ binh tấn công. Sau đó chuyển sang phòng ngự 

bám trụ để đánh lại quân địch phản kích và tạo bàn đạp để đánh chiếm mục tiêu tiếp 

theo. Ví dụ, trận đánh tiêu diệt cứ điểm 811A (Huguette 5) trong đợt 3 của trung đoàn 

88 diễn ra rất nhanh chóng; bộ đội ta bất ngờ tổ chức xung phong từ các đường hào đã 

đào xuyên qua hàng rào cứ điểm. Toàn bộ đại đội Âu Phi được tăng cường để phòng 

thủ cứ điểm này, bị diệt gọn trong vòng 80 phút. 

Cứ như thế chúng ta từng bước thắt chặt vòng vây, tạo thành ưu thế ở từng thời 

gian và không gian chiến dịch, thu hẹp thêm nữa phạm vi chiếm đóng của quân Pháp, 

chuẩn bị cho tổng công kích. Đây là một hình thức tác chiến mới, hình thức tác chiến 

kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và phòng ngư, cho thấy sự phát triển linh hoạt sáng tạo 

chiến thuật của quân đội ta. Đến ngày 6-5-1954, quân Pháp hoàn toàn kiệt sức, rã rời, 
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bi đát đến cùng cực, không còn khả năng chống cự. 5h chiều ngày 7-5-1954, Chiến 

dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi: “Tiêu diệt và bắt sống  đội quân viễn chinh xâm 

lược lớn nhất, gọn nhất của quân đội ta, dân tộc ta và của phong trào giải phóng dân 

tộc trong thế kỷ XX.”
1
.  

3. Bài học kinh nghệm rút ra từ chiến thắng Điện Biên Phủ trong quá trình 

đổi mới  đất nƣớc và hội nhập quốc tế hiện nay   

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng là một minh chứng cho sự sắc sảo, sáng 

suốt nhạy bén, quyết đoán trong chỉ đạo chiến tranh của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư 

lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tài ba trong 

giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nên chiến thắng lẫy 

lừng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.  

Toàn bộ diễn tiến của chiến dịch Điện Biên cho thấy: “Dễ trăm lần không dân 

cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, do đó trong thời chiến cũng như trong 

thời bình, người lãnh đạo phải  biết luôn yêu thương dân, lấy “khoan thư sức dân để 

làm kế sâu rễ, bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”. Chỉ có được sự đồng tình ủng hộ 

và tham gia tự nguyện của nhân dân, giữ được lòng tin của dân, ta mới giữ vững được 

ổn định chính trị, mới  tạo nên được sức mạnh tổng hợp để  đưa sự nghiệp cách mạng 

đến thắng lợi như lời Bác Hồ đã căn dặn trước lúc đi xa: Để giành lấy thắng lợi trong 

cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn 

dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân. 

Đồng thời phải luôn luôn tôn trọng thực tiễn khách quan, linh hoạt kịp thời khi 

thực tiễn đã thay đổi; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo 

“Đoàn kết đại đoàn kết – Thành công đại thành công”; phát huy được sức mạnh ý chí 

của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một minh 

chứng hùng hồn “Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết đấu tranh cho tổ quốc họ thì 

không ai, không một lực lượng gì chiến thắng được họ”
2
.  

Những bài học kinh nghiệm này muôn đời vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt 

trong tình hình quốc tế và đất nước  phức tạp hiện nay.   

Tóm lại, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi là đỉnh cao của 

cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân (1953-1954); là chiến công lớn nhất, chói lọi 

nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945-1954); buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến 

                                           
1
 http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dien-Bien-Phu-Nho-lai-de-suy-ngam/20105/30662.vgp 

2
 Hồ Chí Minh  Toàn tập – tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội năm 1995, tr.409. 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Dien-Bien-Phu-Nho-lai-de-suy-ngam/20105/30662.vgp
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tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Chiến thắng 

đó là một trong những minh chứng hùng hồn về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, do 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; của chủ nghĩa yêu nước, của ý chí quyết chiến, quyết 

thắng và sức mạnh tổng hợp của dân tộc ta, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 

của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Với chiến thắng đó dân tộc ta hoàn toàn có quyền tự 

hào rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, 

chúng ta đã chứng minh một chân lý vĩ đại: Một dân tộc dù nhỏ bé, nếu biết quyết tâm, 

đoàn kết chiến đấu và có một đường lối đúng thì có thể đánh bại được bất cứ tên đế 

quốc sừng sỏ nào. Chiến thắng đó còn chứng minh cho thế giới thấy rằng: Người ta có 

thể đánh bại một quân đội, chứ không thể đánh bại được một dân tộc. 
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TINH THẦN ĐOÀN KẾT CHIẾN ĐẤU VIỆT – LÀO 

VỚI CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

ThS. Lê Thị Nhuấn
*
 

   

Trong suốt chiều dài lịch sử, hai đất nước, hai dân tộc Việt - Lào đã có mối 

quan hệ gắn bó khăng khít. Mối quan hệ đặc biệt ấy phát triển từ quan hệ truyền thống 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng, cũng chính Người cùng Hoàng thân 

Xu-pha-nu-vông, đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai 

Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Đông Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn 

đã khẳng định, trong quan hệ quốc tế ít có nơi nào và lúc nào có được mối quan hệ đặc 

biệt, đoàn kết, hợp tác bền vững lâu dài, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc 

trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội như Việt - Lào.  

1. Tổng quan về Việt Nam và Lào 

Việt Nam và Lào đều nằm ở vùng Đông Nam Á. Dãy Trường Sơn có thể ví như 

cột sống của hai nước, tạo thành biên giới tự nhiên trên đất liền giữa Việt Nam và Lào.  

Việt Nam và Lào - hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có chung 

đường biên giới từ Bắc xuống Nam dài 2.069 km (chiếm 2/3 chiều dọc đất nước Việt 

Nam và toàn bộ chiều dọc đất nước Lào). Về đường biển, Lào chỉ có thể thông thương 

qua một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Bờ biển Việt Nam tương đối dài, nên việc bố 

trí chiến lược gặp không ít khó khăn, trong khi đó, dãy Trường Sơn, biên giới tự nhiên 

giữa Việt Nam và Lào được ví như bức tường thành hiểm yếu để hai nước tựa lưng 

vào nhau, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau tạo ra thế chiến lược khống chế những địa bàn 

then chốt về kinh tế và quốc phòng; nó trở thành điểm tựa vững chắc cho hai nước 

Việt – Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.  

Về các nhân tố dân cư, xã hội, Việt Nam và Lào đều là những quốc gia đa dân 

tộc, đa ngôn ngữ. Chính quá trình sinh sống xen kẽ của những cư dân Việt - Lào trên 

địa bàn biên giới của hai nước đã dẫn đến việc cùng khai thác và chia sẻ nguồn lợi tự 

nhiên. Điều này khẳng định các quan hệ cội nguồn và quan hệ tiếp xúc chính là những 

điều kiện lịch sử và xã hội đầu tiên, tạo ra những mối dây liên hệ và sự giao thoa văn 

hoá giữa cư dân hai nước. 

                                           
*
 Giảng viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt. 
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Về nhân tố văn hoá và lịch sử, do quan hệ gần gũi và lâu đời, nên nhân dân hai 

nước Việt - Lào, đặc biệt là người dân ở vùng biên giới rất am hiểu về nhau. Sự hài 

hoà giữa tình cảm nhân ái và tinh thần cộng đồng là một nét đặc sắc của triết lý nhân 

sinh giữa người Việt Nam và người Lào.  

Trước thế kỷ XX, cả hai dân tộc Việt - Lào đều trải qua hàng nghìn năm không 

ngừng chiến đấu giành và bảo vệ độc lập dân tộc để khẳng định sự tồn tại của mình 

với tư cách một quốc gia độc lập. Từ đầu thế kỷ XX, không cam chịu ách nô lệ, nhân 

dân hai nước Việt Nam - Lào đã đoàn kết, cùng nhau đấu tranh chống thực dân Pháp, 

mặc dù chỉ dừng lại ở tính chất tự phát. Từ khi được chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng 

Hồ Chí Minh soi đường, đặc biệt khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời do Chủ tịch 

Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, tình đoàn kết đó đã được phát triển mạnh mẽ và liên 

tục.  

Trong những năm 1930-1939, các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và 

Lào đã hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng mỗi 

nước; tiếp đến là giúp nhau tiến hành cuộc vận động khởi nghĩa vũ trang giành chính 

quyền thắng lợi trong những năm 1939-1945.  

2. Liên minh chiến đấu Việt – Lào với chiến thắng Điện Biên Phủ 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống đế 

quốc Mỹ sau này, cả ta và địch đều nhận rõ Đông Dương là một chiến trường; trong 

đó, Việt Nam là chiến trường chính, Lào, Campuchia là chiến trường có vị trí quan 

trọng. Muốn thôn tính Việt Nam, kẻ thù phải khống chế, chia rẽ các nước còn lại.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, từ tháng 9-1945, nhân dân 

hai nước Việt – Lào bắt đầu triển khai các cuộc chiến đấu, đồng thời giúp đỡ nhau 

chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Trong giai đoạn này, Việt Nam đóng vai trò nòng cốt 

trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông 

Dương. 

Căn cứ vào sự trưởng thành cũng như đòi hỏi khách quan của cách mạng 3 

nước Đông Dương, Đại hội lần thứ hai Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào tháng 

02-1951 đã quyết định thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng 

Mác – Lênin, có cương lĩnh cách mạng riêng, phù hợp với đặc điểm phát triển của 

từng nước: “Ngày nay, phong trào cách mạng ở ba nước Đông Dương đã phát triển, 

ba dân tộc đã trưởng thành. Đã đến lúc phải nhận rõ cách mạng của ba dân tộc Đông 

Dương là cách mạng của ba dân tộc nói chung, vẫn là chống đế quốc, nhưng cũng có 
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nhiểu điểm cụ thể khác nhau”
1
. Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt 

động công khai, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và giúp đỡ 

các Đảng, tổ chức cách mạng ở Lào, Campuchia.  

Trong những năm 1951, 1952, 1953, sự nghiệp kháng chiến của hai dân tộc 

Việt – Lào tiếp tục tiến lên, giành thêm nhiều thắng lợi trên các mặt trận quân sự, 

chính trị, ngoại giao; đẩy kẻ thù từ thế chủ động sang thế bị động về chiến lược; từng 

bước đánh bại âm mưu “chia để trị” của chúng. Sau thắng lợi của các chiến dịch Hòa 

Bình, Tây Bắc, theo yêu cầu của Chính phủ kháng chiến Lào, quân đội nhân dân Việt 

Nam phối hợp cùng quân giải phóng Pa-thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào (1953). 

Chiến dịch Thượng Lào đã giành được thắng lợi to lớn. Lực lượng vũ trang của hai 

nước đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 1/5 tổng số lực lượng địch ở Lào; giải phóng 

hơn 4.000km
2
, gồm toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng Khoảng và Phong-xa-

lỳ với hàng vạn cư dân. Từ đây, hậu phương kháng chiến của cách mạng Lào đã nối 

thông với vùng tự do của Việt Nam. Lực lượng vũ trang Pa-thét Lào ngày càng được 

tôi luyện trong chiến đấu và trưởng thành. Về phía Việt Nam, chiến thắng Thượng Lào 

đã tạo ra thế chiến lược mới cho cuộc kháng chiến; mở rộng quyền chủ động chiến 

lược không chỉ ở khu vực Bắc bộ mà trên toàn miền Bắc Đông Dương. Thắng lợi của 

chiến dịch Thượng Lào là thắng lợi to lớn của tinh thần quốc tế vô sản, thắng lợi của 

tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt – Lào. 

Bước vào mùa hè năm 1953, cục diện chiến tranh trên chiến trường Đông 

Dương đã có những chuyển biến quan trọng. Sau những thất bại liên tiếp ở Hòa Bình 

vào cuối năm 1951 đầu năm 1952, chiến dịch Thượng Lào (1953), quân đội viễn chinh 

Pháp càng lâm vào tình thế khó khăn. Song, thực dân Pháp được Mỹ tiếp sức vẫn cố 

mong tìm được “một lối thoát danh dự” bằng một thắng lợi quân sự trên chiến trường. 

Chính trong bối cảnh đó, kế hoạch Na-va ra đời. Đó là kế hoạch quân sự lớn nhất của 

Pháp, có sự đóng góp cao nhất về sức người, sức của cho các chính phủ bù nhìn. Đó là 

một kế hoạch nhằm cứu vãn thất bại của cả Pháp lẫn Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm 

lược Đông Dương. Đây là giai đoạn tôi luyện ý chí đoàn kết chiến đấu của nhân dân 

các nước Đông Dương. 

Phân tích những mâu thuẫn và những nhược điểm của kế hoạch Na-va, Bộ 

Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã xác định kế hoạch tác chiến Đông 

Xuân 1953 – 1954 là “tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công mà lực lượng của 

                                           
1 Đỗ Đình Hãng (1993), Quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954, Luận án 

Phó Tiến sĩ khoa học Lịch sử, Hà Nội, tr.180. 
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địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực của chúng, đồng thời buộc 

chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà 

chúng không thể bỏ”
1
. Để phá kế hoạch Na-va, lực lượng cách mạng mỗi nước Đông 

Dương đã được triển khai trong một thế trận hiệp đồng chặt chẽ với ý thức “Đông 

Dương là một chiến trường”. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và nhờ chiến lược 

sắc bén của chỉ huy ba nước, nhân dân Đông Dương đã bước vào giai đoạn quyết định. 

Theo kế hoạch tác chiến, ngày 20-11-1953, trong khi một bộ phận chủ lực của 

ta tiến lên Lai Châu, hai trung đoàn quân tình nguyện Việt Nam gồm trung đoàn 66 và 

trung đoàn 101 hành quân sang Lào cùng với bạn mở mặt trận Trung Lào. Ngày 21-

12-1953, liên quân Lào – Việt tập kích tiêu diệt một tiểu đoàn bộ binh và một đại đội 

pháo binh của địch ở Khăm He, sau đó tiêu diệt gọn một đại đội từ Ba Na Phào tới ứng 

cứu. Đêm 22-12-1953, liên quân Lào – Việt một lần nữa đánh thiệt hại nặng một tiểu 

đoàn địch ở Khăm Na. Đòn tấn công bất ngờ trên của quân đội Việt – Lào đã làm rung 

chuyển toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch ở Trung Lào, tạo điều kiện cho trung 

đoàn 66 truy kích tiêu diệt gọn một tiểu đoàn địch ở Pa Cuội khi chúng hốt hoảng tháo 

chạy khỏi Mụ Giạ và Ba Na Phào. Ngày 24-12-1953, liên quân Lào – Việt đã giải 

phóng Nhom Ma Lạt. Đến ngày 25-12-1953, liên quân Lào – Việt truy đuổi địch đến 

sát sông Mê-Kông, bức rút hàng loạt vị trí địch ở Đồng Hến, Pha-lan, Mường Phìn, 

giải phóng tỉnh Khăm Muộn và thị xã Thà Khẹt, phá vỡ phòng tuyến của địch trên 

đường số 12, giải phóng một khu vực rộng gần 4 vạn km
2
, với 40 vạn dân.  

Để trấn an dư luận và cứu vãn tình thế, Na-va tức tốc điều 19 tiểu đoàn bộ binh 

cơ động, ba tiểu đoàn pháo binh từ các chiến trường Bắc bộ, Nam bộ đến Xa-va-na-

khẹt tổ chức thành một tập đoàn cứ điểm lớn ở Sê-nô. Sau đồng bằng Bắc bộ, Sê-nô 

trở thành nơi tập trung binh lực lớn của thực dân Pháp. Trên chiến trường Tây Bắc, 

cuối năm 1953, trước cuộc tiến công của ta, địch bỏ Lai Châu rút về cố thủ tại Điện 

Biên Phủ. Sau đó, Na-va quyết định tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập 

đoàn cứ điểm lớn nhất, mạnh nhất trong cuộc chiến tranh Đông Dương nhằm bảo vệ 

Tây Bắc, che chở Thượng Lào và tiêu diệt chủ lực của ta. Trong khi liên quân Lào – 

Việt tiến công địch ở Trung Lào và Hạ Lào, quân dân Việt Nam đã bao vây quân địch 

ở Điện Biên Phủ, đại đoàn 308 và quân giải phóng Pa-thét Lào đã mở cuộc tiến công ở 

Thượng Lào. Trong gần một tháng hoạt động, liên quân Lào – Việt đã đánh thiệt hại 

nặng quân địch ở Mường Khoa vào ngày 31-1-1954, Mường Ngòi, Nậm Ngà (03-02-

1954), giải phóng hoàn toàn tỉnh Phong Xa Lỳ (24-02-1954) và lưu vực sông Nậm 

                                           
1 Võ Nguyên Giáp (1974), Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, tập 1, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr. 179. 
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Hu
1
. Để cứu Luông Pha-băng, Na-va đã vơ vét các tiểu đoàn cơ động ở khắp các mặt 

trận đưa xuống Luông Pha-băng và Mường Sài thành hai tập đoàn cứ điểm mới. 

Mường Sài, Luông Pha-băng trở thành nơi tập trung binh lực thứ tư của địch trên chiến 

trường Đông Dương. Giữa lúc bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp đang mải lo đối phó 

với các cuộc tiến công của ta và bạn ở Tây Bắc, Thượng Lào, quân dân Việt – Lào lại 

giáng cho kẻ địch đòn chiến lược mới ở Hạ Lào. Từ cuối tháng 01-1954 đến cuối 

tháng 02-1954, tiểu đoàn 436 thuộc trung đoàn 101 đại đoàn 325 đã phối hợp với quân 

và dân Lào mở chiến dịch tiến công quân địch, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 tên, 

giải phóng hoàn toàn tỉnh A-tô-pơ, cao nguyên Bô-lô-ven và Xa-ra-van rộng hơn 

20.000 km
2
, nối liền vùng giải phóng Hạ Lào với Trung Lào và vùng Bắc Tây Nguyên 

của Việt Nam
2
.  

Để củng cố, mở rộng những thắng lợi to lớn mà quân dân Đông Dương nói 

chung, hai nước Việt Nam – Lào nói riêng đã giành được trong những tháng mở đầu 

chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, tập trung toàn lực tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ, đánh bại hoàn toàn kế hoạch Na-va, Bộ chỉ huy tối cao của nhân dân các 

nước Đông Dương đã chủ trương phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận chính diện và mặt 

trận sau lưng địch trên phạm vi cả bán đảo Đông Dương, đẩy mạnh hoạt động Đông 

Xuân liên tục chứ không hạn chế trong một thời gian ngắn như trước. 

Với tình thế bị động đối phó trên khắp chiến trường Đông Dương, nhưng được 

Mỹ hà hơi, tiếp sức, thực dân Pháp vẫn cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ 

điểm mạnh chưa từng có trong cuộc chiến tranh Đông Dương, với hy vọng biến tập 

đoàn cứ điểm này thành “cái máy nghiền thịt”. Điện Biên Phủ trở thành trung tâm đột 

xuất của kế hoạch Na-va mà cả giới hiếu chiến Pháp – Mỹ cũng không thể tính đến. 

Trận quyết chiến ở Điện Biên Phủ đã phản ánh kết quả của các đòn tiến công của liên 

minh nhân dân hai nước trong Đông Xuân 1953-1954.  

Ngày 26-01-1954, bộ đội ta chuẩn bị xuất phát tiến công tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ theo phương châm “đánh nhanh thắng nhanh”. Nhưng sau khi nghiên cứu, 

phân tích, đánh giá lại tình hình, cân nhắc thận trọng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 

Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Đảng ủy mặt trận đã ra quyết định 

phải tiếp tục chuẩn bị chu đáo hơn, đánh địch theo phương châm “đánh chắc, tiến 

chắc” mới bảo đảm chắc thắng. Điện Biên Phủ không những là trận quyết chiến ở 

Điện Biên Phủ, mà còn là một “trận chung kết” trong cuộc kháng chiến chống Pháp 

                                           
1 Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại (1994), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.337. 

2 Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại (1994), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.338. 
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của liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương. Trong khi quân dân Việt 

Nam tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, quân dân hai nước Lào và 

Campuchia đã đẩy mạnh các hoạt động tác chiến phối hợp với Điện Biên Phủ, hỗ trợ, 

chia lửa với Điện Biên Phủ. Sau 55 ngày đêm chiến đấu, chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ kết thúc thắng lợi. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã đánh bại những cố gắng 

cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược 

của bọn đế quốc và liên minh và bọn tay sai phản động ở ba nước Việt Nam – Lào – 

Campuchia. Điện Biên Phủ đã điểm tiếng chuông báo giờ chết của chủ nghĩa thực dân 

Pháp không những ở Việt Nam, mà cả ở bộ phận còn lại trong khối thuộc địa của nó
1
. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt 

Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mà còn là thắng lợi của tình đoàn kết 

liên minh chiến đấu toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt – Lào. Đây 

chính là giai đoạn thể hiện rõ nét nhất sự liên minh chiến đấu giữa hai dân tộc Việt – 

Lào. Cách mạng của hai nước Việt Nam – Lào đã giành những thắng lợi này đến thắng 

lợi khác, từ những ngày đầu giành chính quyền năm 1945 đến những chiến thắng vang 

dội trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ năm 1954; làm thay đổi về căn bản cục diện chiến tranh, tạo cơ sở cho thắng lợi 

của cuộc đấu tranh ngoại giao ở Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình ở Đông Dương.  

Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ được tạo bởi nhiều nhân tố, trong đó sự 

phối hợp tác chiến hiệu quả của quân dân hai nước Việt Nam – Lào là một nhân tố đặc 

biệt quan trọng. Nhờ quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà 

nước về sự phối hợp đoàn kết chiến đấu, quân dân Việt – Lào đã kề vai sát cánh bên 

nhau chống kẻ thù xâm lược và giành những kết quả to lớn; góp phần vào thắng lợi 

chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân mỗi nước và 

nhân dân Đông Dương. Chúng ta tin rằng, với truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai 

dân tộc như Hồ Chủ tịch đã nói “Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, 

mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu 

long” sẽ được các thế hệ người Việt Nam và Lào tiếp tục phát huy, vì lợi ích của nhân 

dân hai nước, vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực và trên toàn thế 

giới. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại (1994), Nxb. Quân 

đội nhân dân, Hà Nội. 

                                           
1 Sức mạnh Việt Nam (1976), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.114. 
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CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH TỔNG LỰC 

 

ThS. Lê Thị Thu Hằng
*
 

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07-5-1954) là thắng lợi quyết định, kết thúc 

vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân 

ta. Đánh giá về ý nghĩa và tầm vóc của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: Điện 

Biên Phủ là cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân 

lăn xuống dốc và tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế 

giới. Chiến thắng đó có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân bao trùm nhất là sức 

mạnh tổng lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong trận quyết chiến chiến 

lược.  

1. Sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Điện 

Biên Phủ nói riêng, của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung. 

Liên tiếp bị thua trên chiến trường Đông Dương, thực dân Pháp chủ động xây dựng Kế 

hoạch Na-va hòng bình định vùng đất đã chiếm, xây dựng đội quân cơ động chiến lược 

mạnh, đánh chiếm một số vùng tự do ở đồng bằng Bắc Bộ, tiến tới đánh một trận 

quyết định giành thắng lợi để đàm phán kết thúc chiến tranh trên thế mạnh. Nắm vững 

âm mưu, kế hoạch chiến lược của địch, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 

kịp thời đề ra phương châm kháng chiến: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” 

nhằm phá khối chủ lực, cơ động chiến lược của địch ngay từ trong trứng nước. Theo 

đó, quân và dân ta trên khắp các địa bàn, nhất là ở đồng bằng Bắc Bộ, chủ động đẩy 

mạnh các hoạt động tác chiến làm cho địch không những không thể thực hiện được Kế 

hoạch đã vạch ra, mà còn lâm vào thế bị động đối phó.  

Trước nguy cơ lực lượng cơ động chiến lược trên chiến trường Đông Dương bị 

xé lẻ, phân tán, Na-va vội điều lực lượng lớn lên Điện Biên Phủ xây dựng tập đoàn cứ 

điểm mạnh, được mệnh danh là “bất khả chiến bại” hòng lôi kéo, “nghiền nát” lực 

lượng chủ lực của ta. Nghiên cứu, phân tích đánh giá tình hình, Trung ương Đảng và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: đây tuy là mưu đồ của địch, nhưng cũng là thời cơ 

cho ta tập trung binh lực, hỏa lực để tiêu diệt lớn quân địch, kết thúc chiến tranh. Tác 

chiến trên địa bàn này, ta tuy có những khó khăn nhất định, nhưng có thuận lợi cơ bản, 

                                           
*
 Cán bộ khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt 
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đó là: phát huy được sở trường đánh địch ở địa hình rừng núi, địa bàn chiến dịch tiếp 

giáp vùng mới giải phóng (Tây Bắc).  

Đối với địch, có bất lợi: chưa kịp xây dựng, củng cố vững chắc công sự, trận 

địa, lại xa hậu phương, chỉ có thể tiếp tế bằng đường không; địa thế của “lòng chảo 

Điện Biên” lại thấp. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận thấy địch 

đã củng cố, xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nên ta không thể “đánh 

nhanh, giải quyết nhanh” như đã xác định. Vì thế, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã kịp thời 

chuyển phương châm tác chiến chiến dịch sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chủ trương 

trên của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, nhưng cũng là một quyết định rất khó khăn về 

mặt tư tưởng đối với bộ đội, nhất là trong điều kiện lực lượng ta đã áp sát mục tiêu tiến 

công lại phải dừng lại để rút ra chuẩn bị kỹ hơn về: vũ khí, đạn dược, lương thực, thực 

phẩm, thuốc men và cách đánh. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của trận quyết 

chiến chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp trước 

khi lên đường đi Chiến dịch: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Đánh 

chắc thắng, không chắc thắng không đánh”.  

Cuộc đấu trí, đấu lực cả trước và trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với phần 

thắng thuộc về quân và dân ta đã chứng minh sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng 

ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây chính là nhân tố quyết định tạo nên sức 

mạnh tổng hợp của cả nước đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân 

Pháp và buộc chúng không có lựa chọn nào khác là phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, lập 

lại hòa bình ở Việt Nam và Đông Dương. 

2. Phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân cho trận quyết chiến chiến lược. 

Chiến dịch diễn ra ở địa hình rừng núi, có nhiều đèo cao, vực sâu, mạng đường chiến 

lược, chiến dịch hầu như chưa có; vùng Tây Bắc mới được giải phóng, kinh tế chậm 

phát triển. Vì thế, bảo đảm vật chất hậu cần, kỹ thuật cho chiến dịch lớn, dài ngày gặp 

nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ta đã phát huy sức mạnh của toàn dân tộc (ở 

cả hậu phương và tiền tuyến) nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của bộ đội 

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 

đường, nhiều bến, cầu; vận chuyển hơn 25.000 tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn 

tấn vũ khí trang bị, đạn dược tới mặt trận; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ được cứu chữa, 

chăm sóc… trở thành nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi. Ngoài nhiệm vụ phục vụ, 

họ còn trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các đơn vị quân đội. Đây là “cuộc ra quân 

lớn nhất” của cả nước kể từ đầu cuộc kháng chiến. Cùng với việc tích cực chuẩn bị 

chiến trường, ở hậu phương (vùng mới giải phóng) Đảng ta quyết tâm thực hiện chủ 
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trương đem lại ruộng đất cho dân cày. Chủ trương trên của Đảng đã đi vào cuộc sống, 

động viên được các tầng lớp nhân dân ở vùng tự do, mới giải phóng và sau lưng địch, 

thậm chí cả cán bộ, chiến sĩ ở tiền tuyến. Vì thế, toàn dân tộc đã tạo thành khối đại 

đoàn kết, dồn sức người, sức của cho Chiến dịch. Thực tiễn đã khẳng định: đường lối 

kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc của Đảng và sức 

mạnh to lớn của nhân dân là nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của Chiến 

dịch. 

3. Quân đội nhân dân, lực lượng quyết định trực tiếp thắng lợi của Chiến dịch. 

Tuy đang ở thế bị động, thế thua, nhưng thực dân Pháp, một mặt, nỗ lực đánh phá 

quyết liệt các tuyến đường, hòng chặn và làm chậm tiến độ hành quân, vận chuyển vật 

chất, hậu cần, kỹ thuật của ta lên Điện Biên Phủ; mặt khác, đổ tiền, của để nhanh 

chóng xây dựng Điện Biên Phủ trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh. Trong bối cảnh đó, 

cùng với việc chuẩn bị thế trận, ta đã chủ động tạo ưu thế về lực lượng trực tiếp chiến 

đấu nhằm đánh bại quân địch. Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh 

đã quyết định điều gần như toàn bộ các đơn vị chủ lực, tinh nhuệ: 5 đại đoàn, với 

nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại 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 địch. Theo đó, quân số, vũ khí 

của ta lên tới 55.000 người, 166 khẩu pháo (pháo binh, pháo phòng không, súng cối, 

ĐKZ, dàn hỏa tiễn).  

Căn cứ vào tình hình thực tế chiến trường và đề nghị của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy 

Chiến dịch, Bộ Chính trị đã nhất trí thông qua chuyển phương án tác chiến. Thực hiện 

quyết tâm trên, một mặt, Bộ Chỉ huy Chiến dịch chỉ đạo các đơn vị tích cực chỉnh 

huấn, chỉnh quân làm cho bộ đội thấy rõ đây là chủ trương chính xác, kịp thời, kiên 

quyết của Đảng ta; mặt khác, chủ động đánh lạc hướng phán đoán của địch, cô lập hơn 

nữa tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để ta có thêm thời gian tiếp tục hoàn thành mọi 

công tác chuẩn bị theo phương án mới. Đại đoàn 308 được lệnh nhanh chóng tổ chức 

đội hình tiến công phòng tuyến Nậm Hu, Thượng Lào nhằm thu hút địch về hướng đó, 

tạo điều kiện cho các đơn vị kéo pháo đưa vào trận địa mới.  

Cuộc thử thách của cán bộ và chiến sĩ ta là với đèo cao, vực sâu, dưới bom đạn 

địch diễn ra dai dẳng, quyết liệt, cuối cùng các khẩu pháo nặng hàng tấn đã được đưa 

vào các trận địa ở trên cao, bảo đảm thế có lợi để sẵn sàng dội lửa xuống đầu thù. Các 

đơn vị bộ binh đã nêu cao tinh thần chiến đấu và lao động của đội quân cách mạng, 

vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ xây dựng được trận địa tiến công, bao vây 

quân địch khắp các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, chia cắt phân khu Nam với trung 

tâm, bảo đảm cho bộ đội từ núi cao tiến xuống cánh đồng Điện Biên, chiến đấu với 
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địch trên địa hình bằng phẳng cả ban ngày, ban đêm, trong thời gian dài. Trong chiến 

đấu, bộ đội ta phát huy trí tuệ của tập thể, cá nhân, thực hiện nhiều cách đánh sáng tạo, 

độc đáo: chủ động lập ra các tổ “bắn bia sống”, phong trào “săn Tây, bắn tỉa”, thi đua 

giữa các lực lượng bộ binh, pháo binh, pháo cao xạ, đánh chắc, tiến chắc, từng bước 

siết chặt vòng vây, tiến tới tiêu diệt và bắt gọn toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ. Những chiến công của bộ đội ta trên mặt trận là nhân tố trực tiếp 

quyết định thắng lợi của Chiến dịch lịch sử này. 

4. Sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế: Sau gần 5 năm bị cô lập, chiến đấu trong 

vòng vây, cuộc kháng chiến của nhân dân ta gặp không ít khó khăn về vật chất, vũ khí, 

súng đạn, thậm chí cả về đấu pháp với một đội quân nhà nghề được trang bị vũ khí 

hiện đại... Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ta kiên trì đường lối kháng chiến: Toàn 

dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính; đồng thời, tích cực, chủ 

động tìm sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ bên ngoài, nhất là từ các nước xã hội 

chủ nghĩa và các lực lượng tiến bộ trên thế giới. Bên cạnh đó, Đảng còn định ra chủ 

trương, chính sách đúng đắn để phát triển lực lượng vũ trang, chuẩn bị vật chất hậu 

cần, kỹ thuật cho trận đánh lớn, kết thúc chiến tranh.  

Từ khi tuyến hành lang biên giới Việt Nam, Trung Quốc được mở (tháng 01-

1950), cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận được sự giúp đỡ 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 đào tạo cán bộ, huấn luyện 

chuyển loại các đơn vị pháo binh, pháo cao xạ... Theo đó, các đơn vị pháo binh, pháo 

cao xạ được thành lập và huấn luyện đã nhanh chóng phát triển, tham gia chiến đấu; 

nguồn vật chất: quân lương, quân trang, súng đạn... được chuẩn bị dồi dào. Vì thế, 

bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, xét về tương quan so sánh lực lượng ta hơn hẳn 

địch cả về quân số và vũ khí, trang bị. Đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết 

thắm thiết, chí tình, chí nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Các nhân tố trên 

đã cộng hưởng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ lịch sử. 

Đã 60 năm trôi qua, nhưng thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn 

nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ 

Tổ quốc hiện nay. Bài học sinh động 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. 
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SUY NGẪM VỀ BÀI HỌC PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN 

KẾT DÂN TỘC CỦA CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRONG 

GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY  

 

TS. Lê Văn Thanh
*
 

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân 

tộc ta trong lịch sử chống giặc ngoại xâm. Trên phương diện quốc tế, Điện Biên Phủ 

cũng được xem là một trong những trận đánh điển hình làm thay đổi lịch sử của thế kỷ 

XX. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những nhân tố quan 

trọng quyết định nhất. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có 

những diễn biến phức tạp. Để vượt qua những nguy cơ thách thức đưa sự nghiệp đổi 

mới đến thắng lợi hoàn toàn, nhân tố có ý nghĩa quyết định vẫn là phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

1. Cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, dân tộc ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn 

động địa cầu”. “Chiến thắng Điện Biên Phủ là cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. 

Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải 

phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”1. 

Trên phương diện quốc tế, chiến thắng Điện Biên Phủ có một ý nghĩa rất lớn, 

lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng bằng quân sự một 

quân đội của một cường quốc châu Âu. Chiến thắng này được xem như một thảm họa 

bất ngờ đối với thực dân Pháp và cũng là một đòn giáng mạnh với thế giới phương 

Tây; đã đánh bại ý chí duy trì thuộc địa  Đông Dương của Pháp, buộc nước ngoài phải 

hòa đàm và rút ra khỏi Đông Dương, các thuộc địa ở châu Phi được cổ vũ đồng loạt 

nổi dậy. 

Chỉ trong năm 1960, 17 nước châu Phi đã giành được độc lập và đến năm 1967, 

Pháp đã buộc phải trao trả độc lập cho tất cả các nước thuộc địa của mình. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định 

nhất. 

                                           
*
 Đại tá, Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện Lục quân Đà Lạt. 

1
 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 1996, tr.261. 
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Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân 

tộc ta trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Truyền thống đó được Đảng ta đứng 

đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển lên đỉnh cao trong cuộc Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 

– 1954) mà đỉnh cao là  chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, để phục vụ cho chiến dịch, ta đã huy 

động 26 vạn dân công từ các dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, 

20.911 xe đạp thồ, 11.800 bè mảng, đóng góp cho chiến dịch 25.000 tấn lương thực. 

Trên số tiêu hao dọc đường, số tới mặt trận để cung cấp cho quân đội là 14.950 tấn 

gạo, 266 tấn muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 555 tấn lương khô. Ngoài ra từ Hòa 

Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ cũng đã huy động 

được hơn 7000 xe cút kít, 1.800 xe trâu, hàng chục ngàn xe đạp thồ để phục vụ chiến 

dịch
1
. 

Đến chiến dịch Điện Biên Phủ, tổng số quân trực tiếp tham gia lên tới 53.830 

người. Do vậy, chúng ta phải huy động một lực lượng vật chất, kỹ thuật, lương thực, 

thực phẩm rất lớn. Trong khi đó chiến trường Điện Biên Phủ ở cách xa hậu phương có 

nơi tới 500 - 600 km, nhiều quãng đường địa thế hiểm trở. 

Khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị đã phân tích kỹ tìm 

ra phương án thích hợp huy động sức mạnh của toàn quốc chi viện cho chiến dịch đảm 

bảo chắc thắng. 

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của hậu phương trong 

chiến tranh cách mạng, Đảng ta khẳng định tất cả những khó khăn to lớn về cung cấp, 

tiếp tế ấy sẽ được giải quyết vì nhân dân ta có lòng yêu nước và quyết tâm rất cao, 

cuộc kháng chiến trên đà thắng lợi và đặc biệt là toàn dân ta đoàn kết một lòng chung 

quanh Đảng. 

Một cuộc vận động nhân dân được triển khai rầm rộ, với quy mô, số lượng lớn 

chưa  từng có. Hội đồng cung cấp Mặt trận được thành lập để chỉ đạo các địa phương, 

các ngành kinh tế, tài chính, tổ chức động viên nhân tài, vật lực của cả nước, hậu 

phương chi viện đắc lực cho tiền tuyến. Chỉ trong một thời gian ngắn ta đã huy động 

được một khối lượng lớn sức người, sức của từ nhiều vùng, nhiều giai cấp, tầng lớp 

trong nhân dân. 

                                           
1
 Công tác hậu cần chiến dịch Điện Biên Phủ, TCHC, (1979), tr.594. 
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Đồng bào các dân tộc thiểu số tuy còn rất nghèo nhưng với truyền thống yêu 

nước, biết ơn Đảng đã tích cực tham gia đóng góp lương thực, thực phẩm và dân công 

phục vụ cho chiến dịch. Đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Khơ Mú, đã nô 

nức tham gia tiếp tế lương thực, tải đạn, phục vụ kịp thời cho tiền tuyến. Thành công 

trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ là do Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biết khơi dậy lòng yêu nước, 

quyết tâm chiến đấu ở mỗi người dân và có chủ trương, chính sách đem lại quyền lợi 

thiết thực cho người dân, cho dân tộc. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhất là trong chiến dịch Đông Xuân 

1953-1954 còn là thắng lợi của tinh đoàn kết quốc tế cao cả. Nhân dân các bộ tộc và Quân 

giải phóng Pa thét Lào đã đồng cam cộng khổ, sát cánh chiến đấu cùng với nhân dân và 

Quân đội nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa 

anh em khác - những người đã coi cuộc chiến đấu và thắng lợi của Điện Biên Phủ như 

thắng lợi của chính bản thân mình. Sáu mươi năm đã qua, bài học về phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc trong chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn giá trị, 

nhất là đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện 

nay. 

2. Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh 

chóng, phức tạp, sự khủng hoảng tài chính, sự suy thoái kinh tế thế giới từ những năm 2008 

tác động rất lớn đến nước ta, làm cho giá cả lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp 

xảy ra gây hậu quả nặng nề ở nhiều nơi, ảnh hưởng  không nhỏ đến sản xuất, đời sống của 

nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và đe dọa đến sự ổn định nền 

kinh tế đất nước. Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá cách mạng nước ta, chia rẽ 

sự đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân. Trong bối 

cảnh đó, toàn Đảng , toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ X, XI, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; sự nghiệp đổi mới tiếp 

tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực: kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được chăm 

lo thiết thực; quốc phòng - an ninh được tăng cường, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được 

giữ vững, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Những kết quả trên khẳng 

định đường lối đổi mới của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống, sức mạnh  đại đoàn kết dân 

tộc được củng cố, tăng cường. 

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu trên, trong xã hội ta vẫn còn nhiều nhân tố 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. 

Trong hệ thống chính trị, có lúc, có nơi chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc tầm quan 

trọng, ý nghĩa của sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Trong các tầng lớp nhân dân, nhiều 
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người chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, hiểu biết về pháp luật 

còn hạn chế, ý thức giữ gìn kỷ cương xã hội chưa nghiêm. Tình trạng quan liêu, tham 

nhũng, lãng phí, sách nhiễu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức nhà 

nước chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Vụ tham nhũng lớn ở Tập đoàn công nghiệp 

tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tổng công ty Hàng hải Việt nam (Vinalines), vụ 

Công ty cho thuê tài chính II của Ngân hàng Phát triển nông nghiệp nông thôn 

Việt Nam, vụ án Nguyễn Đức Kiên và các cổ đông ngân hàng phạm tội câu kết 

buôn bán trái phép thông qua việc sở hữu chéo ngân hàng thao túng thị trường gây 

hiệu quả nghiêm trọng. Dân chủ và kỷ cương trong xã hội chưa được thực hiện 

đầy đủ, bộ máy nhà nước cồng kềnh, cải cách hành chính chưa đạt mục tiêu, yêu 

cầu đề ra. Nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội nhất là tình trạng phân hóa giàu 

nghèo ngày càng có xu hướng dãn cách xa hơn. Đời sống của đồng bào các dân 

tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, căn cứ kháng chiến còn 

nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

Những khuyết điểm, yếu kém trên đang là lực cản không nhỏ đến việc thực hiện 

chiến lược phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh. 

3. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc “nhân tố có ý nghĩa quyết 

định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
1
, Đảng và Nhà 

nước phải thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp của toàn dân, 

của cả hệ thống chính trị, trong đó cần hết sức coi trọng những vấn đề sau:  

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện triệt để quan điểm của Đảng: mọi 

đường lối chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng  chính 

đáng của nhân dân. 

Quần chúng nhân dân là người giữ vai trò quyết định tiến trình phát triển của 

lịch sử. Thực tế chứng minh, cuộc cách mạng nào được sự đồng tình ủng hộ của nhân 

dân thì đi đến thắng lợi; ngược lại không được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thì 

thất bại là điều không tránh khỏi. 

 Từ tổng kết lịch sử, Nguyễn Trãi khẳng định: “chở thuyền là dân, lật thuyền 

cũng là dân, lật thuyền mới biết sức dân như nước”. 

Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay đã 

khẳng định chứng minh chân lý ấy. Bởi vậy, khi đề ra các nghị quyết, chủ trương, 

                                           
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,  Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.48. 
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chính sách phải lấy quy luật khách quan, lợi ích nguyện vọng tiến bộ của nhân dân làm 

điểm xuất phát, không thể lấy ý muốn chủ quan của cá nhân, hay “lợi ích nhóm” làm 

tiêu chuẩn, căn cứ. “Lợi ích nhóm” ở đây là “lợi ích nhóm” tiêu cực đối lập với lợi ích, 

nguyện vọng tiến bộ của nhân dân.  

Hai là, kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo bài học “khoan thư sức dân, làm 

kế sâu rễ bền gốc” của tổ tiên ta trong lịch sử. 

Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, trong điều kiện thường xuyên phải đối phó với 

các thế lực ngoại xâm lớn mạnh hơn bội phần, tổ tiên ta không thể chỉ dựa vào sức 

mạnh của nguyên triều đình, của quân đội mà phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả 

dân tộc để động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, thực hiện “toàn 

dân là binh”, “cả nước chung lòng, toàn dân đánh giặc”. Bí quyết giành thắng lợi trong 

lịch sử giữ nước của dân tộc ta trải qua nhiều triều đại là “dựa vào dân” và chính sách 

“khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ bền gốc”. 

Thế kỷ thứ  X đến thế kỷ XV, nhiều nhà vua các triều đại Lý, Trần, Lê đã thực 

hiện những chính sách an dân, dưỡng dân làm kế sách giữ vững sự hưng thịnh của 

triều đại. Năm 1385, gặp thời hạn hạn, mất mùa, vua Trần Dụ Tông xuống chiếu đem 

thóc ra chẩn cấp cho dân nghèo. Trần Hưng Đạo chủ trương: “khoan thư sức dân, để 

làm kế sâu rễ bền gốc” mới là thượng sách giữ nước. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị 

phải thực hiện ngay những nhiệm vụ cấp bách: diệt giặc đói, diệt giặc dốt… Người coi 

nhiệm vụ đó ngang với việc diệt giặc ngoại xâm. 

Sau ngày hòa bình lập lại (sau năm 1954), Nhà nước ta thực hiện cuộc cải cách 

ruộng đất sâu rộng, một trong những  mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của cách mạng 

dân tộc, dân chủ nhân dân ở nước ta. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã quyết định miễn, giảm thuế nông nghiệp 

cho nhân dân trong một năm góp phần động viên, bồi dưỡng sức dân. 

Những năm gần đây, thành tựu của công cuộc đổi mới đã đem lại những kết 

quả to lớn trong việc chăm lo đời sống cho mọi người dân. Đất nước ta đã ra khỏi 

tình trạng kém phát triển, trở thành nước phát triển trung bình có thu nhập thấp. 

Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp 

tục được củng cố. 

Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém nhất 

là trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm 
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sóc sức khỏe cho người dân, giáo dục và đào tạo, chính sách đất đai, các khoản 

thu  phí đóng góp không ít nơi còn tình trạng “phí chồng lên phí”. Nghiêm trọng 

hơn là nạn tham nhũng của một số cán bộ có chức, quyền gây thất thoát nhiều tiền 

bạc, tài sản có giá trị của Nhà nước mà thực chất tiền, tài sản đó cũng là mồ hôi, 

công sức  đóng góp của nhân dân. 

Vì vậy, ngăn chăn, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, suy thoái chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, phòng, 

chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và 

cấp bách nhất
1
. 

Ba là, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại khối 

đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch, phản động. 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động chống đối để gây mất ổn định chính trị - xã 

hội, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nhà nước ta. 

Chính vì vậy, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi người dân nhận 

thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần 

cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực 

thù địch. Để củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải thực sự mở rộng 

dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chống mọi biểu 

hiện dân chủ hình thức. Chỉ trên cơ sở đồng tình ủng hộ và tham gia tự nguyện của nhân 

dân mới tạo lập được “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng bài học phát huy sức mạnh đoàn 

kết toàn dân tộc vào thực tiễn của đất nước trước những thời cơ và thách thức để càng hiểu rằng: 

có dân, được lòng dân là có tất cả, không phát huy được sức dân và để mất lòng dân thì mất tất cả. 

Chân lý ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: 

“Gốc có vững cây mới bền, 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”
2
. 

 

 

 

                                           
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, tr.14. 

2
 Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2000, tr.410. 
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VAI TRÕ CỦA NHÂN DÂN THANH HÓA  

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954  

 

Lê Xuân Hưng
*
, Nguyễn Văn Luật

**
 

 

Thanh Hóa là một tỉnh có vị trí địa lí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, 

văn hóa, quân sự và an ninh quốc phòng của cả nước. Tỉnh Thanh Hóa nằm ở cực Bắc 

của Bắc Trung bộ; phía Nam giáp tỉnh Nghệ An, phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào); 

phía bắc giáp tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình. Đây là địa phương thuộc vùng 

đồng bằng ven biển Thanh-Nghệ-Tĩnh; là cầu nối giữa Bắc Trung Bộ và vùng đồng 

bằng sông Hồng. Với vị trí quan trọng của mình mà trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp, tỉnh Thanh Hóa được xem là hậu phương lớn, đóng góp không nhỏ vào cuộc 

kháng chiến chống Pháp nói chung, chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Bài báo này, 

chúng tôi cố gắng điểm qua những sự kiện chính trong lịch sử chống ngoại xâm nói 

chung và đưa ra một số nhận xét đánh giá về vấn đề này. 

1. Như chúng ta đã biết, ngày 23-9-1945 thực dân Pháp quay trở lại nổ súng 

xâm lược Nam Bộ; đến ngày 20-12-1946, chính thức phát động cuộc chiến tranh xâm 

lược nước ta. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954), nhân dân Thanh 

Hóa cùng với Nghệ An, Hà Tĩnh tạo thành một vùng hậu phương vững chắc; trong đó 

Thanh Hóa là vùng địa đầu; vùng hậu phương lớn trực tiếp chiến đấu, chi viện về sức 

người, sức của cho toàn bộ chiến trường Liên khu III, chiến trường Bắc Bộ và Tây 

Bắc. 

Trong chiến dịch Đông – Xuân (1953-1954), nhân dân Thanh Hóa cũng đã thực 

hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự của mình; là hậu phương vững chắc cho chiến 

tuyến. Tháng 12-1953, Bộ chính trị Trung ương Đảng họp và quyết định chọn Điện 

Biên Phủ làm trận quyết chiến với thực dân Pháp. Nhân dân Thanh Hóa cũng hòa 

chung với tiếng gọi hiệu triệu, huy động toàn bộ lực lượng dồn sức cho chiến dịch. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị “Chiến dịch này rất quan trọng không chỉ về mặt 

quân sự mà còn cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. 

Vì vậy toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tập trung hoàn thành cho kì được”
1
 (Chỉ 

thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tháng 12-1953).  

                                           
*
 Nghiên cứu sinh, Giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 

**
 Giáo viên THPT tỉnh Thanh Hóa 

1
 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập IV, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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2. Nhằm đáp ứng cho yêu cầu thiết yếu của chiến dịch; nhận thức rõ vai trò 

quan trọng của mình, Đảng bộ và toàn thể nhân dân Thanh Hóa đã tập trung toàn bộ 

sức người, sức của cho chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

- Trước hết: Về chi viện sức người cho các đơn vị chủ lực; ngay từ tháng 12-

1953, Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch, hậu phương Thanh Hóa vừa phải ra sức 

đẩy mạnh mọi mặt công tác xây dựng bảo vệ hậu phương, động viên sức người. Đảng 

Bộ và nhân dân Thanh Hóa đã bổ sung lực lượng vũ trang cho chiến trường với khẩu 

hiệu “Tất cả cho tiền truyến, tất cả để chiến thắng”. Công tác tuyển quân không chỉ là 

một năm 1, 2 đợt mà có năm lên tới 3, 4 đợt. Nhiệm vụ bổ sung lực lượng địa phương 

cho các Đại đoàn và Trung đoàn như: Tiểu đoàn 275 bộ đội địa phương cho Trung 

đoàn 53 chủ lực; các Đại đội 150, 160 cho Tiểu đoàn 541 phòng không; 2 trung đội 

trinh sát cho Đại đoàn 304. Cùng với đó, Thanh Hóa còn điều động hàng ngàn cán bộ 

chiến sĩ của Đại đội 128 của huyện Bá Thước, Đại đội 112 bộ đội huyện Tĩnh Gia, các 

đơn vị của Hoằng Hóa, Hà Trung, Quảng Xương, Thạch Thành cho các đơn vị chủ lực 

chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ. Thêm nữa, để thực hiện kế hoạch của Bộ chính 

trị các Binh đoàn chủ lực của ta sau khi được bổ sung thêm lực lượng đã lần lượt rời 

hậu phương Thanh Hóa dồn sức cho chiến dịch. Các Đại đoàn 304, 320, 316 và các 

Trung đoàn của bộ đang đóng quân ở Thanh Hóa lần lượt hành quân lên Tây Bắc và 

sang Lào chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên.  

- Nhiệm vụ phối hợp chia lửa với chiến trường: Từ giữa năm 1953 đến đầu năm 

1954, nắm bắt được ý đồ của quân và dân ta đang chuẩn bị cho các chiến dịch lớn tại 

Lai Châu, Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Biên Phủ; Pháp một mặt tăng cường đối phó 

với ta ở Tây Bắc, mặt khác cho tập trung hỏa lực, máy bay, tàu chiến bắn phá càn quét 

vùng hậu phương của ta tại Thanh Hóa; buộc ta phải chi phối lực lượng, âm mưa chia 

cắt hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến trường Tây Bắc và Lào. Tháng 10-

1953, tướng Na-va mở cuộc hành quân càn quét vào Tây Nam tỉnh Ninh Bình mang 

tên “Hải Âu” và cuộc hành quân “con bồ nông” đánh vào vùng biển tỉnh Thanh Hóa. 

Từ cuối năm 1953 đến những tháng đầu 1954 Pháp cho đổ bộ, càn quét hơn 10 lần vào 

các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Quảng Xương và huyện Tĩnh Gia của 

Thanh Hóa, có trận càn quét được thực hiện lên tới trên 3000 tên
1
. 

Để thực hiện nhiệm vụ phân tán lực lượng địch, tiêu diệt tiêu hao sinh lực địch 

để chia lửa với mặt trận chính Bắc Bộ, Tây Bắc, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã 

                                           
1
 Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa (1994), Lịch sử Thanh hóa tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 

Nội. 
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tổ chức những cuộc tấn công các đồn bốt ở Chính Đại, Mai An Tiêm, Vân Hải thuộc 

các xã phía Bắc huyện Nga Sơn. Tại các huyện Hà Trung, Quảng Xương, Tĩnh Gia bộ 

đội địa phương phối hợp cùng dân quân du kích tổ chức chống càn bảo vệ quê hương. 

Đến tháng 3-1954, khi tiếng súng tấn công của quân đội ta ở cứ điểm Him Lam 

và đồi Độc Lập nổ ra; nhằm phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, quân dân 

Thanh Hóa ra sức đẩy mạnh tiến công kìm hãm chân địch tại địa phương, tiêu diệt 

nhiều sinh lực địch. Bên cạnh đó quân và dân Thanh Hóa còn tổ chức dân vận, địch 

vận, tăng cường tuyên truyền những chiến thắng của ta trên chiến trường Điện Biên 

Phủ, thông qua đó đã làm lung lay tinh thần chiến đấu của quân địch. 

- Nhiệm vụ tải lương mở đường cho chiến dịch: Các tài liệu lịch sử đã ghi nhận 

trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa đã huy động 1.061.593 lượt dân công với 

tổng số 27 triệu 227 ngày công. Bên cạnh đó với 11.000 xe đạp thồ, 1.300 thuyền, 47 

ngựa thồ, 31 ôtô và nhiều phương tiện phục vụ công tác vận chuyển lương thực, hàng 

hóa thiết yếu. Xây dựng các kho trạm. Lực lượng thanh niên xung phong cũng góp 

phần không nhỏ trong mở đường phục vụ chiến dịch. Lúc này lực lượng thanh niên 

xung phong Thanh Hóa đã có khoảng 1,9 vạn người, đa phần phục vụ cho các chiến 

dịch Thượng Lào, Tây Bắc và Điện Biên Phủ
1
. 

 Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò là hậu 

phương cho chiến lược đặc biệt quan trọng; luôn cung cấp kịp thời, đầy đủ mọi yêu 

cầu về sức người sức của cho kháng chiến. Mở đầu đợt vận chuyển, Chính phủ kháng 

chiến đã giao cho Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa huy động và vận chuyển đủ 1.352 

tấn gạo, 100 tấn thực phẩm. Đợt 2, đầu tháng 3-1954, Thanh Hóa huy động và vận 

chuyển 1.000 tấn gạo và 165 tấn thực phẩm; Thanh Hóa đã hoàn thành trước thời hạn 

3 ngày
2
. 

Chiến dịch chuyển sang giai đoạn kết thúc, yêu cầu khẩn cấp của chiến trường; 

Chính phủ kháng chiến huy động đợt 3 với chỉ tiêu 2.000 tấn gạo và 282 tấn thực 

phẩm. Ở Thanh Hóa lúc này đang là giáp hạt, thóc gạo dự trữ đã hết, mùa thì chưa đến 

lúc thu hoạch. Nhưng, để thực hiện chủ trương có đủ gạo cho bộ đội ta “ăn no đánh 

thắng”; một mặt, nhân dân đã “dốc bồ dốc thúng”, mặt khác Đảng bộ Tỉnh đã huy 

động nhân dân ra đồng cắt tỉa từng bông lúa chín trước cung cấp cho mặt trận. Kết quả 

Thanh Hóa cũng đã huy động được 5.000 tấn thóc đưa ra mặt trận. Vụ hè 1954, Thanh 

                                           
1
 Ban Nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa (1994), Lịch sử Thanh hóa tập II, Nxb. Khoa học xã hội, Hà 

Nội; (2010), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, tập II. Nxb. Quân đội nhân dân. 

2
 Ban Nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ Thanh Hóa, TP. Thanh Hóa. 
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Hóa lại được giao 28.000 tấn thóc cung cấp cho chiến trường, nhân dân Thanh Hóa 

cũng đã huy động được tới 35.000 tấn thóc, vượt chỉ tiêu trên giao. 

Những đoàn xe thồ Thanh Hóa, dân công gánh bộ thực hiện vận chuyển qua 

đoạn đường dài 500km xuyên rừng, lội suối, trèo đèo từ miền tây Thanh Hóa qua suối 

Rút, Mộc Châu sang Cò Nòi đến Sơn La đến nơi một cách an toàn, bí mật. Những 

đoàn thuyền vượt qua hàng trăm thác ghềnh hiểm trở, tránh máy bay địch bắn phá, 

ngược dòng sông Mã vận chuyển lên chiến trường. Chiếc xe đạp là tài sản quý giá 

trong mỗi gia đình lúc này, thế nhưng, với tinh thần phục vụ chiến trường nhân dân 

Thanh Hóa đã sáng tạo nên một loại phương tiện vận chuyển có một không hai. Lúc 

đầu, một xe chỉ có thể chở được 50-100kg nhưng về sau được gia cố thêm có thể vận 

chuyển hơn 300kg luồn rừng, qua suối phục vụ tải lương hàng hóa thiết yếu. Một kí 

giả người Pháp trong cuốn “Trận đánh Điện Biên Phủ” từng nhận xét: “có hàng trăm 

tấn bom được trút xuống các tuyến giao thông và những con đường tiếp vận ấy của 

Quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng chẳng bao giờ cắt đứt nổi những con đường ấy… 

tướng Na-va bị thua chính là những chiếc xe đạp thồ với những kiện hàng từ 200 đến 

300kg; được điều khiển bởi những con người ăn không thật no và ngủ thì nằm ngay 

trên mảnh nilon trải trên đất”
1
. 

3. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng; tin thắng lợi này đến với 

nhân dân Thanh Hóa, lực lượng vũ trang của tỉnh tích cực khuếch trương chiến thắng; 

tổ chức địch vận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính sách của Đảng và 

Nhà nước ta; chỉ rõ âm mưu và thủ đoạn của địch để kêu gọi binh lính đóng tại các đồn 

Diên Hộ, Mai An Tiêm hạ vũ khí đầu hàng. Đồng thời bộ đội địa phương còn thực 

hiện tấn công truy quét buộc địch phải đầu hàng. Ngày 7-8-1954, thực dân Pháp rút 

khỏi đảo Hòn Mê, chấm dứt sự có mặt của quân Pháp trên đất Thanh Hóa.  

Âm vang Điện Biên còn lan tỏa mãi trong mạch sống của nhân dân Thanh Hóa. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn tiếp sức cho lực lượng vũ trang cùng quân dân 

Thanh Hóa nói riêng; nhân dân cả nước nói chung đi tiếp con đường kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay. Những 

thành tích mà quân và dân Thanh Hóa đạt được xứng đáng với lời khen ngợi biểu 

dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi người về thăm Thanh Hóa lần thứ 2 năm 1957:  

“Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ 

đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Tinh thần sẵn sàng 

                                           
1

 Jules Roy (2002), Trận Điện Biên phủ dưới con mắt người Pháp, Nxb. Tp Hồ Chí Minh, tr.440; 

http://news.zing.vn/Ngua-sat-Viet-Nam-trong-chien-dich-Dien-Bien-post358188.html 
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hi sinh, vượt mọi gian khổ của ông cha ta ngày xưa vì độc lập dân tộc cùng chiến 

thắng Điện Biên vẫn còn vang mãi với thời gian; những con người xứ Thanh vinh dự 

được góp sức mình cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc và xứng đáng được ghi nhận và 

tôn vinh mãi mãi. 
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QUÁ TRÌNH MỞ RỘNG CAN THIỆP VÀO CUỘC CHIẾN TRANH 

XÂM LƢỢC Ở ĐÔNG DƢƠNG VÀ TÍNH TOÁN CỦA MỸ TRONG 

VIỆC GIẢI CỨU ĐIỆN BIÊN PHỦ  

 

ThS. Mai Minh Nhật
*
 

 

 Cách đây tròn 60 năm, quân dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng 

lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đánh gục ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc 

chính phủ Pháp phải ký kết vào hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 

bình trên toàn Đông Dương. Pháp phải rút quân về nước và cam kết tôn trọng độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia. 

Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu về quá trình dính líu và can thiệp ngày càng 

sâu của Mỹ vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương (1945–1954) và 

những toan tính của chính quyền Washington trong việc giải cứu cho Điện Biên Phủ. 

Kết quả bài viết góp phần tìm hiểu tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ của 

quân và dân ta, một chiến thắng không chỉ đánh bại thực dân Pháp xâm lược mà còn là 

một chiến thắng trước can thiệp Mỹ - đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ.  

1. Quá trình can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh xâm lƣợc của Pháp ở  

Đông Dƣơng 

Trong Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, sau khi Pháp để Nhật vào Đông Dương 

(9-1941), Tổng thống Mỹ F. Roosevelt đã phê phán gay gắt việc chính quyền Vichy 

đầu hàng Nhật Bản và chỉ trích sự thống trị của Pháp ở thuộc địa này. Từ đó, ông kịch 

liệt chống lại việc người Pháp muốn tái chiếm Đông Dương với phát biểu: “Nước 

Pháp đã vắt sữa Đông Dương 100 năm rồi. Người Đông Dương có quyền được hưởng 

điều tốt đẹp hơn như thế” và “Tôi muốn không một người Pháp nào được trở lại Đông 

Dương”
1
. Đồng thời, tổng thống Mỹ cũng nêu ý định về việc đặt Đông Dương dưới sự 

quản lý quốc tế với một Hội đồng quản trị ở Đông Dương gồm đại diện của Mỹ, Liên 

Xô, Trung Hoa Dân quốc, Pháp (mỗi nước một đại diện), một hoặc hai đại diện của 

của Đông Dương, một đại diện của Philippin. Tuy vậy, trong suốt thời gian chiến 

tranh, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chính quyền Mỹ chưa có một chính sách rõ 

ràng về vấn đề Đông Dương. Cho đến khi qua đời (12-4-1945), Tổng thống F. 

                                           
*
 Phó Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 

1
 Nguyễn Đình Bin cb (2005), Ngoại giao Việt Nam 1945 – 2000, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.33. 
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Roosevelt vẫn không hề có một hành động thực tiễn nào để cụ thể hóa các ý tưởng trên 

đây. 

Henry Truman lên cầm quyền thay cho F. Rooselvelt trong bối cảnh tình hình 

thế giới có nhiều biến đổi sau khi chiến tranh thế giới thứ Hai kết thúc. Liên Xô và Mỹ 

chuyển từ mối quan hệ hợp tác trong phe Đồng minh chống phát xít trong chiến tranh 

sang cục diện căng thẳng và đối đầu quyết liệt. Trên toàn thế giới, Chiến tranh Lạnh 

đang định hình, lôi cuốn nhiều nước tham gia và có ảnh hưởng bao trùm lên các mối 

quan hệ quốc tế. Để lôi kéo Pháp vào liên minh chống  chủ nghĩa Cộng sản do mình 

đứng đầu
1
, Mỹ đã từng bước thay đổi quan điểm, chuyển dần sang lập trường thỏa 

hiệp, làm ngơ và ngầm ủng hộ hành động tái chiếm Đông Dương của thực dân Pháp 

trong giai đoạn 1945-1946. 

Trong những năm tiếp theo, những diễn biến mới của tình hình Trung Quốc, cụ 

thể là cuộc chiến tranh Quốc – Cộng đang diễn ra với lợi thế thuộc về Đảng Cộng sản 

của Mao Trạch Đông đã tác động mạnh tới các tính toán của chính quyền Washington, 

buộc Mỹ quan tâm hơn tới vấn đề Đông Dương cũng như Đông Nam Á. Lần đầu tiên 

Mỹ đã thể hiện sự dính líu vào tình hình Đông Dương bằng việc Đại sứ Mỹ tại Paris 

vào tháng 9.1948 đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Pháp biết Hoa Kỳ có thể xem xét 

việc viện trợ tài chính cho Đông Dương trong khuôn khổ kế hoạch Marshall phục hồi 

kinh tế ở châu Âu nếu Pháp đạt được tiến bộ thực sự trong một giải pháp chính trị tại 

Đông Dương, dựa trên sự hợp tác với các phần tử quốc gia không cộng sản (ám chỉ các 

quốc gia Liên kết ở Việt Nam, Lào, Campuchia). Nhận ra được tính toán của Mỹ, Pháp 

cũng tìm mọi cách để tranh thủ nguồn viện trợ quân sự, kinh tế từ Mỹ để giảm gánh 

nặng chiến phí ngày càng vượt ngoài khả năng chi trả của Pháp ở Đông Dương. Điều 

này thể hiện rõ qua kết luận của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp Revers sau 

chuyến đi nghiên cứu tình hình Đông Dương: “Để tranh thủ viện trợ của Mỹ, kế hoạch 

chiến tranh của Pháp ở Đông Dương phải đặt trong chiến lược chống cộng của Mỹ ở 

                                           
1
 Trong giai đoạn đầu sau chiến tranh thế giới thứ II, trong chính sách ngoại giao của mình, chính phủ Pháp của 

De Gaulle một mặt vẫn duy trì quan hệ với Mỹ, một mặt thiết lập quan hệ đồng minh chiến lược gần gũi với 

Liên Xô. Chính vì vậy, Pháp trở thành đối tượng lôi kéo của cả Liên Xô và Mỹ. Đây là một trong những nguyên 

nhân lý giải việc Liên Xô trong một thời gian dài (1945 – 1949) không công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ 

Cộng, từ chối không phúc đáp tất cả những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thống chế Stalin sau Cách 

mạng tháng Tám thành công. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Liên Xô 

cũng không bày tỏ thái độ, do bị ràng buộc bởi những điều khoản trong Hiệp ước Liên minh và giúp đỡ lẫn nhau 

giữa chính phủ Liên Xô và Chính phủ Lâm thời Pháp (12.1944). 
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khu vực”
1
. Tuy vậy, lúc này, Mỹ vẫn chưa triển khai chương trình viện trợ thực tế nào 

cho quân đội Pháp ở Đông Dương vì mối quan tâm chiến lược hàng đầu của Mỹ ở 

châu Á vẫn là khu vực Đông Bắc Á. Trong cách nhìn nhận của Mỹ và các nước lúc 

này, cuộc xung đột Đông Dương vẫn chưa phải là vấn đề quốc tế lớn.  

Từ đầu thập niên 1950, tình hình thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á tiếp tục có 

nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Tại Việt Nam, sau hơn 5 năm tiến hành chiến 

tranh tái xâm lược, thực dân Pháp đã thất bại hoàn toàn trong chiến lược đánh nhanh 

thắng nhanh và ngày càng lún sâu vào bãi lầy Đông Dương. Đặc biệt sau thành công 

của chiến dịch Biên Giới – Thu Đông 1950 của Quân đội nhân dân Việt Nam, người 

Pháp phải công khai thừa nhận là không thể giành thắng lợi trong chiến tranh. Tại 

Trung Quốc, Đảng Cộng sản đã thắng lợi, thành lập ra nhà nước Cộng hòa Nhân dân 

Trung Hoa, tạo nên một bước ngoặt trong tình hình thế giới và châu Á, có ảnh hưởng 

tích cực đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Dương. 

Trước tình hình trên, từ ngày 8-5-1950, Mỹ quyết định hỗ trợ tiền bạc, vũ khí 

cho quân Pháp, bước đầu dính líu vào Việt Nam. Tiếp đó, vào tháng 5-1950 và tháng 

7-1950, phái bộ kinh tế và phái bộ quân sự Mỹ (US Military Mission) lần lượt đến đến 

Sài Gòn để triển khai những kế hoạch viện trợ trực tiếp của Mỹ. Việc viện trợ cho 

Pháp ở Đông Dương nằm trong tính toán rộng lớn thuộc chiến lược toàn cầu của Mỹ 

nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Quốc đang lan tràn ở vùng Viễn 

Đông cũng như lo ngại thành công của Việt Nam sẽ cổ vũ và lôi cuốn các quốc gia 

Đông Nam Á vào trào lưu cách mạng, ảnh hưởng đến những toan tính của Mỹ tại khu 

vực giàu có tài nguyên và có vị trí chiến lược này. Mặt khác, viện trợ của Mỹ cho Pháp 

nhằm tránh việc nền kinh tế Pháp sẽ chậm phục hồi do đổ quá nhiều tiền của vào chiến 

tranh ở Đông Dương, do vậy sẽ gặp rắc rối trong việc ổn định chính trị trong nước và 

giảm sự đóng góp vào việc tăng cường lực lượng của khối Bắc Đại Tây Dương 

(NATO) - mối quan tâm hàng đầu của Mỹ trong việc tăng cường ảnh hưởng và sự chi 

phối của mình với các đồng minh châu Âu. Vì những lý do trên, các quan chức Mỹ đã 

nhất trí nhận định rằng “Đông Dương và đặc biệt Việt Nam là then chốt trong việc bảo 

vệ Đông Nam Á” trước sự đe dọa của “làn sóng đỏ”
 2
. 

                                           
1
 Nguyễn Khắc Huỳnh (2006), Ngoại giao Việt Nam phương sách và nghệ thuật đàm phán, Nxb. Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, tr.152. 

2
 Vũ Dương Ninh (2007), “Chiến cuộc Điện Biên Phủ trong bối cảnh quốc tế nửa đầu những năm 1950”, in trong  

Việt Nam thế giới và Hội nhập, Nxb. Giáo dục, tr. 187. 
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Như vậy, vào giai đoạn cuối, cuộc xung đột Việt – Pháp bên cạnh bản chất hàng 

đầu là cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm 

lược của thực dân Pháp, đây còn là một bộ phận của cuộc chiến tranh Lạnh được hình 

thành từ sau chiến tranh thế giới thứ Hai. Vào giai đoạn cuối, cuộc chiến này càng 

được quốc tế hóa cao độ: Liên Xô, Trung Quốc và nhiều nước Xã hội Chủ nghĩa công 

nhận và ủng hộ cuộc chiến của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; phía bên kia, Anh, đặc 

biệt là Mỹ viện trợ ngày càng nhiều cho cuộc chiến của Pháp. Vì vậy, cuộc chiến tranh 

ở Việt Nam không chỉ là cuộc đụng đầu giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp mà 

còn là một biểu hiện của cuộc chạm trán Đông – Tây, cuộc đụng đầu lịch sử giữa hai 

hệ thống chính trị xã hội đối lập nhau TBCN và XHCN. Chính vì vậy, sự can dự và 

dính líu ngày càng sâu của Mỹ vào cuộc chiến này là điều dễ hiểu. Nước Mỹ đã từ lập 

trường không can thiệp trước đây, từ đầu năm 1950 (sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đến Trung Quốc và Liên Xô vào tháng 1-1950), đã chuyển sang can thiệp 

thông qua viện trợ về kinh tế và quân sự cho quân đội Pháp ở Đông Dương, đánh dấu 

bằng việc thành lập phái đoàn cố vấn quân sự Mỹ MAAG và các khoản viện trợ tiền 

tài, vũ khí đầu tiên với hy vọng giúp Pháp đủ sức kết thúc thắng lợi cuộc chiến ở Đông 

Dương. Từ đó, viện trợ của Mỹ không ngừng tăng lên, từ 40% năm 1952 tăng lên 72% 

năm 1954 tổn phí chiến tranh ở Đông Dương, tương đương khoảng 2,2 tỷ USD (một 

số nguồn cho rằng tỷ lệ viện trợ của Mỹ năm 1954 là 79%)
1
. Dù không có quân đội 

trực tiếp tham chiến nhưng với viện trợ to lớn của mình, Mỹ trở thành một bên can 

thiệp có ảnh hưởng lớn trên chiến trường Việt Nam. Quân và dân ta không chỉ đối đầu 

với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp mà từ đây, Mỹ cũng đang dần trở 

thành kẻ thù chính của cách mạng nước ta. 

2. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong kế hoạch chiến tranh của Pháp - 

Mỹ và những tính toán của Mỹ trong việc giải cứu Điện Biên Phủ 

Sau những thất bại của các kế hoạch chiến tranh liên tiếp nhau (kế hoạch 

Revers, kế hoạch De Lattre De Tassigny), Điện Biên Phủ là cố gắng lớn nhất và cuối 

cùng của Pháp và Mỹ nằm trong kế hoạch Navarre, nhằm nghiền nát Việt Minh trong 

lòng chảo Điện Biên Phủ dày đặc cứ điểm. 

                                           
1
 Theo số liệu được tác giả Nguyễn Phương Nam trình bày trong tác phẩm Những viên tướng ngã ngựa, viện trợ 

Mỹ cho Pháp trong chiến tranh xâm lược Việt Nam tăng dần qua các năm: 1950 – 52.0 tỷ Franc; 1951 – 62 tỷ 

Franc; 1952 – 200 tỷ Franc; 1953 – 285 tỷ Franc; 1954 – 555.0 tỷ Franc. Trong 5 năm, Mỹ đã viện trợ cho Pháp 

ngót 1.200 tỷ Franc (tương đương 2.7 tỷ USD), cung cấp cho Pháp 350 máy bay, 390 tàu chiến, 1.400 xe tăng, 

xe bọc thép, 16.000 xe ô tô vận tải, 175.000 súng hạn nhẹ (Nguyễn Phương Nam 2009, Những viên tướng ngã 

ngựa, Nxb. Chính trị Quốc gia, trang 497, 501). 
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Xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Pháp và Mỹ hướng đến 2 mục đích, 

trước hết là đánh một đòn quyết định để giành thắng lợi cuối cùng. Nếu đạt được mục 

đích này thì chẳng những đánh bại lực lượng kháng chiến Việt Nam mà còn ngăn chặn 

sự lan tràn của “làn sóng đỏ” ở vùng Đông Nam Á và nhờ đó nâng cao uy thế của các 

cường quốc tư bản, nhưng thực tế trên chiến trường không diễn biến theo chiều hướng 

đó. Những thất bại liên tiếp của các kế hoạch chiến tranh của Pháp đã buộc Mỹ một 

mặt phải ráo riết tăng cường viện trợ các phương tiện chiến tranh, tài chính và cố vấn 

quân sự nhưng mặt khác cũng có những toan tính riêng của mình. Mỹ không dám đưa 

quân trực tiếp tham chiến ở Đông Dương, không muốn lặp lại một Triều Tiên thứ hai 

nơi mà sau 3 năm đổ quân, đổ của vào cuộc chiến, Mỹ không giành được phần thắng, 

phải kết thúc bằng sự thỏa thuận trở lại vĩ tuyến 38 như buổi ban đầu. Mỹ cũng lo ngại 

việc đụng đầu trực tiếp với Trung Quốc nếu quân đội nước này tham gia cuộc chiến 

Đông Dương. Nhiều lần giới chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nhấn mạnh “dù tình 

hình có diễn biến đến mức nào thì Mỹ cũng không thể đưa lực lượng quân sự vào 

Đông Dương”. Nhưng với vai trò là bên chi tiền chính cho cuộc chiến, Mỹ muốn 

nhúng sâu vào kế hoạch tác chiến và trực tiếp nắm lực lượng bù nhìn ở Việt Nam - 

điều mà Pháp lo ngại và hoàn toàn không muốn
1
. Bởi vì mặc dù nước Pháp không còn 

muốn tiếp tục cuộc chiến tranh quá tốn kém và vô vọng, nhưng cũng chưa muốn 

nhường chỗ cho người Mỹ nhảy vào. Họ cho rằng giải pháp tốt nhất lúc này là với sự 

giúp đỡ tiền bạc và vũ khí của Mỹ, trong một thời gian tương đối ngắn cố giành một 

trận thắng quyết định trên chiến trường, để từ đó rút ra khỏi cuộc chiến tranh bằng một 

“lối thoát danh dự” trên bàn đàm phán. Tuy vậy, trước những thất bại liên tiếp trên 

chiến trường, nước Pháp không còn lựa chọn nào khác, bắt buộc phải từng bước 

nhượng bộ trước những đòi hỏi của Mỹ. 

Vào lúc 17h15 phút ngày 13-3-1954, 40 khẩu trọng pháo của Quân đội Nhân 

dân Việt Nam từ các dãy núi cao đồng loạt nhả đạn vào phân khu Bắc, mở màn cho 

chiến dịch Điện Biên Phủ. Tướng lĩnh, quân đội, chính phủ Pháp và đồng minh Mỹ 

ngạc nhiên, bất ngờ và lúng túng, bị động đối phó. Trước sự lâm nguy của Điện Biên 

Phủ, đe dọa đến toàn bộ chiến lược chiến tranh của Pháp tại Đông Dương, ngày 

22.3.1954, tướng Paul Ely – Tổng tham mưu trưởng liên quân Pháp đã tới Washington 

để gặp Tổng thống Eishenhower, ngoại trưởng F. Dulles và các tướng lĩnh, quan chức 

cấp cao Mỹ để bàn một giải pháp để cứu nguy cho Điện Biên Phủ, nhất là để đối phó 

                                           
1
 Vũ Dương Ninh (2007), “Chiến cuộc Điện Biên Phủ trong bối cảnh quốc tế nửa đầu những năm 1950”, in trong  

Việt Nam thế giới và hội nhập, Nxb. Giáo dục, tr. 189. 
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với quân đội Trung Quốc nếu như họ xuất hiện. Trong khi Tổng thống Eishenhower 

còn do dự suy tính thì Phó Tổng thống R. Nixon và Ngoại trường Foster Dulles đã đề 

ra chủ trương “gửi lính Mỹ đến Việt Nam kẻo quá chậm”, đổ bộ một lực lượng vào 

khu vực Hà Nội – Hải Phòng “dù có nguy cơ xảy ra chiến tranh với Trung Hoa đỏ”, 

đồng thời có ý đe dọa về một “sức mạnh cơ động ghê gớm sẽ được sử dụng kín đáo để 

trả đũa…” – ám chỉ cho khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử để đối phó với sự can 

thiệp nếu có của Trung Quốc vào Đông Dương. 

Cũng trong những cuộc gặp gỡ này, Radford – Tổng tham mưu trưởng liên 

quân Mỹ đã đề xuất với Ely một kế hoạch giải cứu Điện Biên Phủ bằng một đợt không 

kích ồ ạt mang mật danh Vulture (chim kền kền). Theo đó, Mỹ sẽ sử dụng 60 máy bay 

ném bom B29 từ các căn cứ ở Clark Field (Philippine) và Okinawa (Nhật Bản), được 

bảo vệ bằng 150 máy bay chiến đấu từ tàu sân bay của Hạm đội 7 sẽ tiến hành ném 

bom rải thảm vào ban đêm xuống các căn cứ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quanh 

lòng chảo Điện Biên Phủ. Kế hoạch giải cứu đầy tham vọng và tốn kém này đã mang 

lại cho người Pháp niềm hy vọng sẽ giải cứu được đội quân viễn chinh đang mắc kẹt 

tại Điện Biên Phủ. Đầu tháng 4.1954, tướng E. E. Partridge – Tư lệnh không quân Mỹ 

ở Viễn Đông và chuẩn tướng J.D. Caldera tới Sài Gòn để tham dự một loạt các cuộc 

họp với Navarre và Bộ Tham mưu không quân của ông ta nhằm chuẩn bị cho kế hoạch 

Vulture. Caldera đã hai lần bay khảo sát trên bầu trời Điện Biên Phủ. Cuối cùng, họ 

quyết định sẽ tiến hành chiến dịch Vulture vào ban ngày nếu được Washington bật đèn 

xanh
1
.  

Tuy vậy, lệnh tấn công đã không bao giờ được nhà cầm quyền Mỹ đưa ra bởi vì 

trong giới chính trị và quân sự ở Mỹ cũng có thái độ dè dặt. Họ lo ngại một sự can 

thiệp sâu như vậy sẽ lội cuốn Mỹ vào một cuộc chiến tranh kiểu Triều Tiên. Vì vậy, 

ngày 3-4-1954, những người đứng đầu Quốc hội Mỹ đã bác bỏ kế hoạch của Dulles và 

đưa ra ba điều kiện để Mỹ tham chiến là các nước đồng minh, nhất là Anh phải đồng 

tình tham gia; Pháp phải trao trả độc lập thực sự cho các “quốc gia liên kết” (các chính 

quyền bù nhìn ở Việt Nam, Lào, Campuchia); và Chính phủ Pháp phải cam kết duy trì 

quân đội viễn chinh ở Đông Dương. Điều đó có nghĩa là Mỹ muốn đẩy mạnh việc 

quốc tế hóa chiến tranh Đông Dượng, không muốn “đơn thương độc mã” nhảy vào 

cuộc chiến mà phải giữa phải giữ lại lực lượng quân Pháp và kéo theo quân Anh với sự 

yểm trợ quân sự của Mỹ (một cuộc can thiệp tập thể). Đồng thời, Mỹ vẫn theo đuổi dự 

                                           
1 http://www.baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Theo-dong-lich-su/2013/05/3A92379C/ 
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án thiết lập liên minh chống cộng gồm các nước Mỹ, Anh, Pháp và một số nước trong 

khu vực Đông Nam Á. 

 Cuối tháng 4, trước nguy cơ thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ ngày càng đến 

gần, trong thời gian họp của khối NATO ngày 21 đến ngày 22-4, ngoại trưởng 3 cường 

quốc là Dulles (Mỹ), Bidault (Pháp) và Eden (Anh) đã gặp nhau để bàn về tình hình 

Đông Dương và dự án “Phòng thủ tập thể” ở Đông Nam Á. Tại cuộc gặp này, Dulles 

đã hỏi riêng Bidault “Ông tính sao nếu chúng tôi cho các ông hai quả bom nguyên tử”. 

Bidault đã hỏi lại “Nếu ném bom xuống vùng Điện Biên Phủ, người phòng ngự cũng 

như người tiến công đều hứng chịu hậu quả như nhau. Nếu đánh vào tuyến giao thông 

bắt nguồn từ Trung Hoa, sẽ có nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn bộ. Trong cả 

hai trường hợp, quân đồn trú ở Điện Biên Phủ còn xa mới được cứu nguy, mà sẽ lâm 

vào tình trạng nghiêm trọng hơn”
1
. Như vậy, giải pháp “bom nguyên tử” không được 

chính giới Pháp hoan nghênh. 

 Cho đến cuối tháng 4-1954, khi nguy cơ thất bại của viên tướng De Castrie 

không còn nghi ngờ gì nữa, những người lãnh đạo Pháp lại thúc giục Mỹ tiến hành 

yểm trợ bằng không quân, đánh phá các căn cứ hậu cần và các con đường tiếp tế của 

kháng chiến. Sau khi nghiên cứu tình hình, Dulles cùng Radford đã đi đến kết luận là 

không còn hy vọng cứu vãn Điện Biên Phủ nữa nhưng vẫn đề nghị không quân Hoàng 

gia Anh phối hợp can thiệp vào Điện Biên Phủ “nhằm làm cho người Pháp thấy rằng 

họ vẫn còn các bạn đồng minh hùng mạnh” và nước Pháp không bị đồng minh bỏ rơi. 

Nhưng nước Anh đã kiên quyết từ chối với lời tuyên bố của Thủ tướng Churchill trong 

phiên họp khẩn cấp của nội các: “Cái mà họ yêu cầu chúng ta tiến hành là giúp họ vào 

việc lừa dối để Quốc hội (Mỹ) tán thành một hoạt động quân sự, bản thân nó không có 

tác dụng mà lại có thể đẩy lùi thế giới vào miệng hố chiến tranh to lớn” và “điều quan 

trọng nhất là chính phủ London không muốn để nước Anh dính vào một cuộc chiến 

tranh mà họ cảm thấy không thể chiến thắng”
2
. 

 Xuất phát từ thực tế tình hình chiến trường và những lợi ích chiến lược của 

mình, cũng như tính toán của đồng minh Anh, Washington đã từ bỏ ý định giải cứu 

Điện Biên Phủ để chuyển sang những toan tính khác nhằm từng bước hất cẳng Pháp, 

trực tiếp can thiệp vào tình hình Việt Nam thông qua con bài Ngô Đình Diệm. Tại 

Điện Biên Phủ, hoạt động hỗ trợ của Mỹ chỉ được giới hạn trong một số chuyến bay 

                                           
1
 Dẫn theo: Võ Nguyên Giáp (2000), Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử, Nxb. Quân đội Nhân dân, tr. 359. 

2
 Vũ Dương Ninh (2007), “Chiến cuộc Điện Biên Phủ trong bối cảnh quốc tế nửa đầu những năm 1950”, in trong  

Việt Nam thế giới và hội nhập, Nxb. Giáo dục, tr. 187. 
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của phi công Mỹ nhằm tiếp tế hàng hóa cho đội quân viễn chinh Pháp đang khốn khổ 

trong vòng vây ngày càng xiết chặt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Sau 55 ngày đêm chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, đúng 17h30, lá cờ 

Quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam đã tung bay trên nóc hầm 

chỉ huy của địch. Ở các cứ điểm còn lại xung quanh, binh lính và sĩ quan của địch lũ 

lượt giương cờ trắng ra hàng. Trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ toàn thắng, 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi. Đó là 

một cuộc kháng chiến khó khăn, gian khổ vì nhân dân ta không chỉ phải đối đầu với 

thực dân Pháp mà còn phải đương đầu với sự can thiệp và dính líu ngày càng sâu sắc 

của đế quốc Mỹ. Trong quá trình can thiệp và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam 

từ năm 1950 đến năm 1975, người Mỹ đã phải đón nhận nhiều thất bại, Điện Biên Phủ 

là khúc dạo đầu cho chuỗi dài những thất bại đó.  
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NGHỆ THUẬT ĐÁNH VÂY LẤN TRONG CHIẾN DỊCH  

ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

ThS. Nguyễn Thị Hà Giang
*
 

 

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ do nhiều nguyên nhân; trong đó việc 

vận dụng cách đánh vây lấn chiến dịch và hình thức chiến thuật vây lấn tiến công là 

một nguyên nhân quan trọng. Có thể nói, cách đánh vây lấn (bao vây, đánh lấn) là nét 

độc đáo, là bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến 

chống Pháp. Đây là hình thức phát triển của chiến đấu công kiên trong điều kiện ta tổ 

chức tiến công, trực tiếp tiếp xúc với địch, nhưng so sánh lực lượng chưa cho phép ta 

đánh lớn tiêu diệt địch ngay. Bao vây và đánh lấn là sự vận dụng sáng tạo cách đánh 

nhỏ truyền thống, tiêu hao nhiều sinh lực địch, hạn chế thương vong cho ta. 

1. Bố phòng của Pháp và điều kiện của ta ở Điện Biên Phủ 

Trong mọi chiến dịch, việc xác định cách đánh xuất phát từ mục đích, đặc điểm 

địch, địa hình và hoạt động của ta trên địa bàn. Khác với kiểu phòng ngự tháp canh, 

đồn bót, cứ điểm nhỏ, địch phòng ngự ở Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh, 

bao gồm một hệ thống phòng ngự nhiều tầng, nhiều phân khu, nhiều cụm cứ điểm, 

trung tâm đề kháng, liên kết chặt chẽ với nhau, vừa có khả năng độc lập chiến đấu, vừa 

có thể liên hoàn chi viện hỗ trợ cho nhau. Đặc biệt, quân Pháp có ưu thế tuyệt đối về 

không quân, xe tăng, xe bọc thép nên có khả năng cơ động phản kích đẩy lùi các 

hướng tiến công của ta.  

- Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được các nhà chiến lược quân sự Pháp và 

Mỹ coi là một “pháo đài bất khả xâm phạm”. Điện Biên Phủ là sự hiện diện của những 

phát triển mới trong phòng ngự hiện đại; hệ thống trận địa phòng ngự được tổ chức 

bằng nhiều trung tâm đề kháng, bằng sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều cụm cứ điểm 

cùng hệ thống hỏa lực và hệ thống lực lượng cơ động kết hợp chặt chẽ với các chiến 

trường có liên quan. 

Về phòng ngự, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có diện tích rất lớn, khoảng 

126 km
2
, gồm 49 cứ điểm được hình thành nhiều cụm cứ điểm “trung tâm đề kháng” 

lại được liên kết chặt chẽ với các phân khu, phân khu Bắc gồm cứ điểm ngoại vi, tiêu 

biểu là đồi Độc Lập, đồi Bản Kéo; phân khu trung trâm Mường Thanh, phân khu Nam 

(Hồng Cúm). 

                                           
*
 Giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 
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Tổ chức hệ thống hỏa lực mặt đất và trên không của Pháp khá mạnh. Gồm 2 

tiểu đoàn pháo 105 ly, một đại đội pháo 155 ly, 2 đại đội súng cối 120, tổng số 44 

nòng pháo và cối từ 100 ly trở lên, với 2 căn cứ hỏa lực cơ bản là Mường Thanh và 

Hồng Cúm, 2 sân bay, 6 đến 8 máy bay cường kích, 6 máy bay trinh sát – liên lạc và 

một máy bay lên thẳng; khống chế hoàn toàn không phận Điện Biên Phủ và các vùng 

trời lân cận. Hơn 1/3 lực lượng cơ động của quân Pháp trên chiến trường Bắc Bộ 

(17/44 tiểu đoàn) được bố trí tại Điện Biên Phủ, bồm những đơn vị tinh nhuệ bậc nhất 

lúc bấy giờ. 

- Về phía ta, tuy có ưu thế về bộ binh và pháo binh, pháo phòng không nhưng ta 

không có phương tiện tiến công tương ứng. Ta không có không quân yểm trợ trên 

không, để oanh tạc sân bay, để vận chuyển lương thực, đạn dược từ hậu phương xa 

đến chiến trường, không có xe tăng, xe bọc thép làm lực lượng đột kích chủ yếu tiến 

công các cứ điểm, các cụm cứ điểm để mở đường cho bộ binh đánh chiếm các mục 

tiêu và đánh lực lượng địch phản kích.  

Mặt khác, khả năng pháo đạn của quân đội ta cũng hạn chế; không đủ hỏa lực 

để khống chế toàn bộ hệ thống phòng ngự của đối phương, nhất là chế áp pháo binh 

của quân Pháp để chi viện cho bộ binh xung phong nhiều đợt với mật độ cao. Không 

có lực lượng phòng không đủ mạnh để bảo vệ đội hình chiến dịch, đánh trả có hiệu lực 

những cuộc tập kích hỏa lực bằng không quân của đối phương. Bên cạnh đó, kinh 

nghiệm chiến đấu hiệp đồng binh chủng của ta còn ít và sức cơ động thấp. Trong khi 

đó, địch xây dựng tập đoàn cứ điểm trên một thung lũng rộng, tiện cơ động chi viện 

cho nhau: xung quanh lại có điểm cao án ngữ, địch có thể lợi dụng xây dựng thành các 

trung tâm đề kháng ngoại vi để ngăn chặn các hướng tiến công của ta và buộc ta phải 

đột phá từ xa. Tuy vậy, địa hình xung quanh kín đáo, thuận tiện cho ta tập kết lực 

lượng, triển khai đội hình thành thế bao vây, cô lập tập đoàn cứ điểm địch ngay từ đầu. 

2. Tổ chức đánh vây lấn 

Chọn cách đánh chiến dịch theo phương châm “tiêu diệt sinh lực địch” và 

“đánh chắc, tiến chắc”
1
, các đơn vị tham gia tiến công phải xây dựng trận địa bao vây 

địch, lần lượt đột phá tiêu diệt các điểm phòng ngự của chúng qua một số đợt và cuối 

cùng là tổng công kích tiêu diệt toàn bộ địch. Đó chính là phương thức tác chiến trận 

địa, một phương thức tác chiến hiện đại, đòi hỏi bộ đội không những có trình độ đột 

phá phòng ngự tiêu diệt địch, mà còn có khả năng bám trụ dài ngày, đánh bại địch 

phản kích có hỏa lực không quân, pháo binh mạnh chi viện. Trong các chiến dịch 

                                           
1
 Võ Nguyên Giáp (1998), Điện Biên Phủ, Nxb. Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, tr.125. 
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trước đây, bộ đội ta chưa thể vận dụng cách đánh này mà mới chỉ đưa quân đến bao 

vây cứ điểm địch. Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, ta đã tiến hành được một chiến dịch 

tiến công trận địa thành công.  

Với điều kiện của địch và ta, quân đội ta không thể vận dụng cách đánh cứ điểm 

nhỏ, bí mật cơ động triển khai, bất ngờ đột phá liên tục, tiến công tiêu diệt mục tiêu 

nhanh và rút lui ngay trong đêm như trước mà phải thực hiện phương châm “đánh 

chắc, tiến chắc” và cách đánh “vây hãm tiến công, đột phá lần lượt”. Đánh nhằm tiêu 

hao từng bước bộ phận địch, làm chuyển hóa thế trận chiến dịch có lợi cho ta. Thực 

hiện cách đánh chiến dịch cho phép trận ta tập trung lực lượng, tạo ưu thế tuyệt đối 

trong từng trận chiến đấu, từng đợt chiến dịch, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, thúc 

đẩy chiến dịch không ngừng phát triển. Nét đặc sắc của cách đánh này là phát huy 

được khả năng thực tế của quân đội ta lúc đó, hạn chế và vô hiệu hóa sức mạnh của 

địch để giành thắng lợi cuối cùng 

Cách đánh vây lấn chiến dịch nhằm cô lập địch trên địa bàn chiến dịch, cắt đứt 

tăng viện tiếp tế của chúng từ ngoài vào, giữ chặt địch tại chỗ không cho chúng cơ 

động đánh lấn hoặc rút chạy. Bằng cách đánh bao vây, đánh lấn, ta thực hiện chia cắt 

địch trên không, mặt đất, cắt từng bộ phận không cho địch co cụm hoặc phản kích lớn, 

tạo điều kiện cho ta lần lượt tiêu diệt từng cụm cứ điểm, từng trung tâm đề kháng của 

địch. 

Để thực hiện mục đích và cách đánh vây lấn chiến dịch, vấn đề mấu chốt cần 

tập trung giải quyết là xây dựng trận địa xuất phát tiến công sát địch, vận động tiếp cận 

dưới hỏa lực, phi pháo mạnh của địch; tổ chức đột phá; đánh địch phản kích phá thế 

bao vây; tổ chức bắn máy bay, giữ vững trận địa đã chiếm, từng bước thắt chặt vòng 

vây, tạo thời cơ tiến công tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm địch bằng tổng công kích. 

Ta đã hình thành thế bao vây toàn bộ tập đoàn cứ điểm từ nhiều hướng: Đại  

đoàn 312 từ hướng Đông Bắc; Đại đoàn 304 từ hướng Nam. Kết hợp với bao vây lớn 

là bao vây nhỏ, lấn dần, chia cắt từng cứ điểm, cụm cứ điểm địch. Đại đoàn 308 ở phía 

Bắc và Tây Bắc, Đại đoàn 312 ở phía Đông Bắc; hai trung đoàn của Đại đoàn 316 ở 

phía Đông; Trung đoàn 57 ở phía Nam. 

 Khi tiến công cứ điểm Him Lam, Độc Lập vào ngày 13 và 15-3 quân ta đã  tổ 

chức cắt đường 41, chặn địch từ trung tâm Mường Thanh lên; dùng hỏa lực ngăn chặn 

địch phản kích, đồng thời bao vây uy hiếp cứ điểm Bản Kéo, buộc chúng phải ra hàng. 

Để chuẩn bị cho đợt hai, ta tiếp tục vây lấn từ nhiều hướng áp sát khu trung tâm 

Mường Thanh. Từ ngày 30-3 đến giữa tháng 4, ta đã tập trung lực lượng bao vây tiến 

công các cứ điểm kiên cố án ngữ phía đông và tây bắc khu trung tâm, chia cắt khống 
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chế sân bay, siết chặt vòng vây, thu hẹp dần phạm vi chiếm đóng của địch, thực hiện 

chia cắt, cô lập địch cả đường bộ, đường không, hạn chế khả năng tăng viện và tiếp tế 

của chúng. 

Cùng với cách đánh vây lấn quy mô chiến dịch, ta đã vận dụng chiến thuật vây 

lấn tiến công ở cấp quy mô tiểu đoàn, trung đoàn để tiêu diệt từng cứ điểm, cụm cứ 

điểm. Bằng chiến thuật vây lấn, trung đoàn 36 đã bao vây bức hàng tiểu đoàn lính 

ngụy người Thái ở Bản Kéo, thuộc trung tâm đề kháng phía tây Mường Thanh. Trung 

đoàn 98 vây lấn tiến công cứ điểm C1, C2; trung đoàn 174 và 102 thuộc đại đoàn 308 

vây lấn tiến công tiêu diệt cứ điểm A1, một cứ điểm mạnh nhất trong tập đoàn cứ điểm 

Điện Biên Phủ. 

Khi vận dụng chiến thuật vây lấn tiến công, các đơn vị đã thực hiện bao vây, 

đánh lấn trực tiếp với địch, siết chặt vòng vây bằng trận địa vây lấn, liên tục đánh phá 

trận địa địch cả ngày lẫn đêm, tổ chức bắn tỉa, đánh bại phản kích, đoạt hàng tiếp tế, 

buộc địch vào thế cô lập bị động đối phó và tạo thời cơ có lợi cho ta chuyển sang tiến 

công dứt điểm từng cứ điểm của địch. 

Thực hiện cách đánh vây lấn chiến dịch và chiến thuật vây lấn tiến công, trong 

thời gian ngắn, ta đã xây dựng một hệ thống trận địa vây lấn xung quanh tập đoàn cứ 

điểm và từng phân khu, hình thành thế bao vây, chia cắt địch. Hệ thống công sự trận 

địa bao gồm đường hào, đường hầm, công sự hỏa lực, hầm ẩn nấp, hầm ếch, công sự 

chiến đấu, hầm đạn, hầm lương thực, thực phẩm…, được xây dựng, phát triển và lấn 

dần vào cứ điểm địch. Bộ đội ta bao vây và cơ động tiếp cận mục tiêu dưới chiến hào, 

từng bước tiếp cận sát hàng rào, đào đường hầm xuyên qua các bãi vật cản rộng lớn và 

tiến sát vào các lô cốt, công sự boongke của địch. Với hệ thống công sự trận địa vây 

lấn rộng khắp đã tạo ra thế uy hiếp, kiểm soát địch chặt chẽ, vừa giảm hiệu lực của 

không quân, pháo binh địch và rút ngắn khoảng cách giữa ta và địch. 

Cũng bằng hệ thống trận địa tiến công và bao vây, quân ta đã chia cắt, cô lập cứ 

điểm này với cứ điểm khác. Thực hiện bao vây chi cắt sân bay Mường Thanh không 

phải chỉ bằng hệ thống hỏa lực phòng không, pháo binh mà bằng cả hệ thống, đường 

hào cắt đứt sân bay với phân khu trung trâm Mường Thanh, đồng thời cắt đứt phân 

khu Nam Hồng Cúm ra khỏi phân khu trung tâm, cô lập tập đoàn cứ điểm Điện Biên 

Phủ với các chiến trường khác. 

3. Tác dụng của cách đánh vây lấn 

Có thể nói, một trong những thành công lớn đồng thời cũng là một bài học kinh 

nghiệm nổi bật nhất về nghệ thuật chiến dịch và chiến đấu của quân đội ta trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ là vấn đề vận dụng cách đánh vây lấn trong điều kiện địch phòng 
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ngự thành tập đoàn cứ điểm mạnh, có ưu thế về hỏa lực không quân và xe tăng thiết 

giáp, ta với lực lượng phương tiện hạn chế buộc phải tập trung đột phá lần lượt từ 

ngoài vào. Đây là bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch tiến công của quân đội 

ta trong kháng chiến chống Pháp và đã phát huy tác dụng rất lớn trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ. 

a) Cách đánh gần, vây, lấn, áp sát, chia cắt đội hình chiến dịch, chiến đấu của 

đối phương đã tước bỏ những ưu thế vượt trội mọi mặt của địch, cô lập tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ, từng bước đánh chiếm toàn bộ tập đoàn cứ điểm giành thắng lợi. 

Để thực hiện được ý định trên, các lực lượng chiến dịch đã tiến hành bao vây 

Điện Biên Phủ bằng cả bao vây lớn, bao vây chiến dịch và bao vây nhỏ, lấn, chiếm, 

chia cắt từng cứ điểm. Thực hiện bao vây tiếp cận các mục tiêu, tiến công từng bước 

bằng hào, bằng công sự chiến đấu như những thòng lọng thít dần cổ họng đối phương. 

Điều đó vừa tạo nên thế uy hiếp, kiểm soát đối phương ngày càng lớn và khoảng cách 

giữa ta và địch ngày càng ngắn. Cùng với bao vây, quân ta đã chia cắt, cô lập cứ điểm 

này với cứ điểm khác, giữa cụm cứ điểm này với cụm khác, giữa trung tâm này với 

trung tâm khác tiến tới cố lập tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Hệ thống trận địa của 

ta trên thực tế đã trở thành một “tập đoàn cứ điểm”
1
 thứ hai, di động linh hoạt đối mặt 

với tập đoàn cứ điểm cũ, cố định của địch, phá vỡ cấu trúc của tập đoàn cứ điểm, biến 

hệ thống cứ điểm thành các cứ điểm rời rạc, hạn chế khả năng hỗ trợ cho nhau. 

b) Cách đánh gần, vây, lấn, áp sát, chia cắt đã tạo ra thế uy hiếp lớn, hạn chế 

đến mức tối đa của quân phòng ngự về hỏa lực không quân, xe tăng và pháo binh. 

Lần đầu tiên quân ta tiến công một tập đoàn cứ điểm mạnh của quân Pháp, chưa 

có nhiều kinh nghiệm, đồng thời không có những phương tiện tiến công hiện đại như 

không quân, xe tăng, xe bọc thép và pháo binh. Với cách đánh gần, vây, lấn, áp sát, 

chia cắt đã làm cho hỏa lực của không quân, pháo binh của địch không phát huy được, 

ta ít bị thương vong, bảo toàn được lực lượng, tạo điều kiện ấp sát mục tiêu tiến công, 

tiêu diệt từng bộ phận quân địch, đập vỡ từng mảng phòng ngự của đối phương, tiến 

lên tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Đây cũng là con 

đường cơ động pháo, vận chuyển thương binh, tiếp tế của ta. Nó phát huy hỏa lực và 

cách đánh bộ binh của ta trong điều kiện hỏa lực địch mạnh, địa hình tác chiến trống 

trải.  

                                           
1
 Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thu Hà (2009), “Điện Biên Phủ bước phát triển quan trong của nghệ thuật quân 

sự Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lí luận, số 4 (145), tr.24. 
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c) Cách đánh vây, lấn chia cắt tạo điều kiện cho ta có thời gian, điều kiện tổ 

chức tiến công từng đợt, mỗi đợt nhằm giải quyết một phần quan trọng của mục đích 

chiến dịch đặt ra. 

- Đợt tiến công thứ nhất (13-3 đến 17-3-1954), quân ta tiến công tiêu diệt trung 

tâm đề kháng Him Lam nằm cách Mường Thanh 2,5 km. Căn cứ này được xây nhằm 

ngăn chặn cuộc tiến công của ta vào vành đai của phân phu trung tâm.  

Ngày 15-3-1954, quân ta tiếp tục tiến công cứ điểm Độc Lập, uy hiếp cứ điểm 

Bản Kéo tiêu diệt một bộ phận lực lượng và các cứ điểm phòng ngự của địch ở phía 

đông bắc và tây bắc. Trong từng trận đánh, Bộ chỉ huy quyết định tập trung binh lực 

gấp 5 – 6 lần địch để tiêu diệt 1 -2 cứ điểm của chúng. Đặc biệt về pháo bắn thẳng, chỉ 

huy chiến dịch quyết định sử dụng tập trung đánh xong cụm cứ điểm Him Lam rồi mới 

chuyển sang tập trung đánh cụm cứ điểm Độc Lập. Toàn bộ phòng tuyến vòng ngoài 

của địch ở phía Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc bị phá vỡ, ta có điều kiện áp sát thế trận 

khu Trung tâm tập đoàn từ phía Bắc, tạo được thế phát triển sang đợt 2 chiến dịch một 

cách thuận lợi. Ta tập trung được một sức mạnh áp đảo địch trong từng trận tiến công 

đột phá như các trận đánh cứ điểm ngoại vi, tỷ lệ so sánh binh lực và pháo bắn thẳng ta 

6/ địch 1; pháo bắn gián tiếp, ta 2,6/ địch 1; nhờ đó ta tiêu diệt gọn 3 trung tâm đề 

kháng ngoại vi (Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo), đánh bại biện pháp phòng ngự từ xa 

bằng cụm cứ điểm của địch, đưa thế trận của ta áp sát khu Trung tâm, trực tiếp uy hiếp 

sân bay, đặt tập đoàn cứ điểm địch trong thế bị vây hãm bốn mặt, thúc đẩy chiến dịch 

chuyển đợt một cách thuận lợi. 

- Đợt tiến công thứ hai (30-3 đến ngày 30-4-1954), nhằm đánh chiếm các ngọn 

đồi phía đông (C1, D1, E, A1 và một phần C2), áp sát khu trung tâm, cắt hết đường 

tiếp tế, tiếp viện, vây chặt quân phòng ngự trong vòng vây hẹp để tiêu diệt. Ta kết hợp 

vây hãm, đánh lấn, đào hào, luồn sâu đánh phá kho tàng, gây cho địch tổn thất lớn về 

sinh lực, căng thẳng về tinh thần, tạo ra thế trận tổng công kích vào trung tâm tập đoàn 

cứ điểm.  

Sau thắng lợi bước đầu của ta ở đợt 2, địch vẫn còn trên 10.000 quân chốt giữ 

các điểm cao, hỏa lực pháo binh về không quân còn rất mạnh. Trước tình hình đó, bộ 

đội ta chủ trương dùng lực lượng nhỏ, hoạt động rộng rãi dưới các hình thức đánh lấn, 

phá hủy từng ụ đề kháng, tiêu diệt thêm một số vị trí; bắn tỉa tiêu hao địch rộng rãi, 

đánh chiếm sân bay, thắt chặt vòng vây, thu hẹp không phận, khống chế máy bay, đoạt 

dù tiếp tế, hạn chế tiến tới triệt hẳn nguồn tiếp tế và tăng viện của địch. 

- Đợt tiến công thứ ba (1-5 đến ngày 7-51954), tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 

bị tiêu diệt hoàn toàn. 
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Có thể nói, phương châm “đánh chắc, tiến chắc” ở Điện Biên Phủ còn được thể 

hiện bằng nghệ thuật đánh tiêu diệt từng tiểu đoàn hoặc một số tiểu đoàn địch trong hệ 

thống tập đoàn cứ điểm; nghệ thuật “bóc vỏ” các trung tâm đề kháng vòng ngoài, phá 

thế phòng ngự của địch, tạo thế trận có lợi cho ta, tiến tới đánh thẳng vào khu vực 

trọng yếu nhất trung trung tâm phòng ngự địch; nghệ thuật xây dựng hệ thống trận địa 

tiến công và bao vây, áp sát quân địch với hệ thống chiến hào, hạn chế uy lực phi pháo 

của địch, giảm bớt thương vong cho ta, tạo điều kiện cho bộ đội bám trụ và chiến đấu 

liên tục cả ngày lẫn đêm trên địa hình bằng phẳng và trống trải; nghệ thuật dựa vào 

trận địa tiến công và bao vây ngày càng áp sát địch, dùng mọi biện pháp kiên quyết 

khống chế đi đến cắt đứt cầu hàng không – đường tiếp tế duy nhất của địch, dồn quân 

địch vào cảnh thiếu thốn lương thực, đạn dược, thuốc men 

Phương pháp đánh vây lấn góp phần vào chiến công của nhân dân ta khi lần đầu 

tiên, ta đánh bại một hình thức chiến thuật phòng ngự cao nhất của quân đội Pháp trên 

chiến trường Đông Dương – chiến thuật phòng ngự tập đoàn cứ điểm ở rừng núi. 
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TỔ CHỨC LÀM ĐƢỜNG VÀ BẢO ĐẢM GIAO THÔNG VẬN TẢI  

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng
*
 

 

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy (1953-1954) mà đỉnh cao là chiến dịch Điện 

Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can 

thiệp Mỹ (1945-1954). 

Thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong những chiến công 

chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; đồng thời nó 

còn là bằng chứng hùng hồn minh chứng cho sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân 

dân, toàn dân, toàn diện, chính nghĩa của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của 

Đảng và Hồ Chủ tịch. Có thể nói, chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch hiệp đồng tác 

chiến giữa bộ binh, pháo binh có quy mô lớn nhất lúc bấy giờ. Dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ đội ta đã tiến công và tiêu diệt một tập đoàn 

cứ điểm mạnh, trong điều kiện địa bàn rừng núi khó khăn, phức tạp nhưng đã giành 

được thắng lợi vang dội. Không thể phủ nhận, Điện Biên Phủ là đỉnh cao về nghệ thuật 

quân sự của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.  

1. Để có được những thành công trong quân sự thì công tác công binh đóng vai 

trò quan trọng; nổi bật; đã giải quyết tốt nhu cầu con đường vận chuyển, cơ động cho 

cơ giới và bảo đảm giao thông thông suốt, liên tục trong điều kiện hết sức ác liệt, khó 

khăn trên chiến trường.  

Xuất phát từ quy mô chiến dịch và nhu cầu vận chuyển cung cấp vật chất, trang 

thiết bị cho chiến dịch, ngày 6-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của 

Bộ Chính trị để nghe Tổng Quân ủy báo cáo quyết tâm, kế hoạch tấn công Điện Biên 

Phủ. Một trong những vấn đề được Tổng Quân ủy kiến nghị với Bộ Chính trị là công 

tác làm đường và sửa đường phục vụ cho chiến dịch. Chính vì vậy, các tuyến giao 

thông lên Điện Biên Phủ phải được thông suốt, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và 

cấp bách. 

Phân tích kỹ tình hình, Bộ Chính trị nhận thấy vấn đề đường sá tiếp tế cho chiến 

dịch là một khó khăn lớn. Một vấn đề đặt ra, Điện Biên Phủ nằm sâu trong vùng rừng 

núi Tây Bắc, địa hình hiểm trở, thưa dân, xa căn cứ hậu phương nên con đường tiếp tế 

                                           
*
 Giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 
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rất khó khăn. Vào năm 1954, lên Tây Bắc chỉ có hai đường là: đường số 41 từ Hoà 

Bình qua Cò Nòi, Sơn La lên đến Tuần Giáo; đường số 13 từ Yên Bái qua Tạ Khoa 

đến Cò Nòi. Tuy vậy, cả hai con đường này đều là đường cơ giới nhỏ hẹp, quanh co, 

có nhiều đèo dốc, có những đoạn đã lâu không sử dụng nên bị hư hỏng nhiều; trong đó, 

là đoạn Tạ Khoa - Cò Nòi gần như không hoạt động. Từ Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ 

đường dài 86 km, mặt đường hẹp và cũng hư hỏng nhiều. Ngoài ra, ở Tây Bắc còn có 

một số đường mòn xuyên qua rừng rậm, núi cao, vách đá cheo leo rất khó đi lại. Hơn 

nữa, vào tháng 3 ở Tây Bắc đã bắt đầu có mưa nên đã gây nhiều trở ngại cho việc mở 

đường hay vận chuyển vào chiến trường. 

Sớm dự kiến một chiến dịch lớn có thể sẽ diễn ra ở Tây Bắc và nhận thấy con 

đường tiếp tế cho chiến trường gặp nhiều khó khăn; ngay từ tháng 10-1953, Bộ Tổng 

tư lệnh đã điều Trung đoàn công binh 151 lên Tây Bắc mở đường. Ngày 7-11-1953, 

Trung đoàn công binh 151 cùng các đơn vị thanh niên xung phong và công nhân giao 

thông bắt đầu sửa chữa, mở rộng đường số 13. Sau một tuần đã sửa xong đoạn đường 

với chiều dài 36 km từ Tạ Khoa đi Cò Nòi. Đến ngày 18-11-1953, đoàn xe vận tải đầu 

tiên với gồm 12 chiếc chở chuyến hàng đầu tiên vào mặt trận. Từ ngày 20-11-1953, 

Trung đoàn sửa tiếp đoạn đường Cò Nòi - Sơn La - Tuần Giáo dài 120 km được thực 

hiện. Với khối lượng công việc khổng lồ, phải dọn 1.600m
3
 đất sụt lở, làm 167 cầu 

cống lớn nhỏ, phải vượt qua 4 đèo cao: Sơn La. Chiềng Puốc, Đèo Mèo, Pha Đin. 

Ngày 27-11-1953, con đường được khai thông, xe vận tải chuyển hàng đến Tuần Giáo 

và đến đầu tháng 12-1953, Trung đoàn bắt tay vào sửa đoạn đường từ Tuần Giáo vào 

Điện Biên Phủ. Công việc trước mắt phải thực hiện là sửa gấp một đoạn dài 40 km, 

yêu cầu đặt ra là phải hoàn thành trước ngày 15-121953. Ban chỉ huy trung đoàn quyết 

định tập trung toàn bộ lực lượng mở đường Tuần Giáo - Điện Biên Phủ bằng cách làm 

dứt điểm từng đoạn; chỉ để lại một đại đội bảo đảm đường Sơn La - Tuần Giáo. Cuối 

tháng 12-1953, toàn tuyến Tuần Giáo - Điện Biên Phủ dài 86km đã hoàn thành. Để sửa 

chữa con đường này, các chiến sĩ công binh Trung đoàn 151 và 400 dân công đã làm 

việc 16 đến 20 giờ mỗi ngày, phá 2.300m
3
 đá, đào xúc trên 3.000m

3
 đất, làm 47 cầu và 

5 cống với tổng chiểu dài 3.200m. Nhiều gương lao động kiên cường đáng ghi nhận 

như chiến sĩ Tào Tư quai búa 5 kg liền 2.800 nhát để đánh choòng đục đá. 

Đường mở đến đâu, xe tiến vào đến đấy. Trước yêu cầu cơ động của pháo binh 

tiến vào Điện Biên Phủ, cuối tháng 12-1953, Trung đoàn chuyển sang bảo đảm đường 

cho xe kéo pháo từ Tạ Khoa (đường 13) và Tuần Giáo (đường 41) vào Điện Biên Phủ. 

Trên con đường 13 này, có 76 đoạn bán kính đường vòng hẹp cần phải mở rộng, một 
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số cầu yếu phải tăng cường. Ngoài ra phải chặt cây lót những đoạn lầy lún, rải đá các 

đoạn đường lên xuống suối... Do nhiệm vụ cấp bách, Trung đoàn được tăng cường 

2.000 dân công, sau đó được chi viện thêm một trung đoàn bộ binh, Đại đội công binh 

309 (Đại đoàn 308), hai tiểu đoàn pháo cao xạ. Toàn bộ lực lượng sửa đường Tạ Khoa 

- Điện Biên Phủ lên tới 5.000 người. 

Để bảo đảm cho xe kéo pháo nhanh chóng vào mặt trận, Ban chỉ huy Trung 

đoàn 151 quyết định mở bán kính đường vòng đến l0m, nơi thuận lợi mở 12m. Hai địa 

điểm gặp nhiều khó khăn là km 26 và km 40 - chỉ mở được 8m. Mặc dù có những khó 

khăn, nhưng với sự hướng dẫn, giúp đỡ của bộ binh và dân công nên việc sửa đường 

hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 15-01-1954. Ngày 16-01-1954, Trung đoàn lựu 

pháo 54 (24 khẩu 105 mm), tiểu đoàn pháo cao xạ (12 khẩu 37 mm) và các xe pháo đã 

hành quân vào km 70 đường Tuần Giáo - Điện Biên Phủ. 

Chỉ trong một ngày 15-01-1954, cán bộ trung đoàn 151 đã tìm được con đường 

kéo pháo từ km 70 (Nà Nham) sang Nà Tấu dài 15 km. Đại đoàn 308 khẩn trương và 

bí mật mở đường, các đơn vị công binh và Đại đoàn 312 chuẩn bị kéo pháo. Từ ngày 

17-01 đến ngày 24-01-1954, một công trường lao động hùng tráng hiếm có trong lịch 

sử đã hình thành trên hướng Tây Bắc Điện Biên Phủ. Bằng sức lao động của hàng vạn 

con người, có các tời quay tay hỗ trợ, bộ đội ta đã kéo 24 khẩu pháo 105mm qua sườn 

núi cheo leo dốc đứng vào trận địa bí mật, an toàn. 

Ngày 26-01-1954, khi công việc chuẩn bị đã hoàn thành, Bộ chỉ huy Mặt trận 

quyết định đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang "đánh chắc, 

tiến chắc" nhằm bảo đảm chắc thắng cho chiến dịch. Chính vì vậy, các mặt công tác 

phải chuẩn bị theo phương châm tác chiến mới. Bộ chỉ huy Mặt trận quyết định chuyển 

pháo sang phía Đông và phía Tây Điện Biên Phủ, đặt trận địa pháo trên các điểm cao 

rất có lợi của dãy núi Pú Hồng Mèo và Pú Tà Cọ. Trung đoàn 151 tổ chức đoàn cán bộ 

gồm 17 người do trung đoàn trưởng Phạm Hoàng dẫn đầu đi tìm đường. Do yêu cầu 

phải tuyệt đối giữ bí mật trận địa pháo (vì có trận địa chỉ cách địch khoảng 1.000m) 

nên phải chọn tuyến đường kín đáo. Trong 6 con đường được phát hiện chỉ có đường 

Pe Na-Tà Loi dài 9 km là thuận lợi cho việc tiến quân; còn 5 đường còn lại phải mở 

mới hoàn toàn với tổng chiều dài là 63km. Đại đoàn bộ binh 308 và 312, các đơn vị 

pháo binh, công binh đã thấu suốt phương châm "đánh chắc, tiến chắc", tất cả vì thắng 

lợi của chiến dịch, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Do đã có kinh nghiệm và tổ 

chức chặt chẽ nên việc kéo pháo ra nhanh chóng và an toàn hơn khi kéo pháo vào. Với 

nhiệm vụ phải sửa chữa và khai thông một số con đường mới, công binh rất coi trọng 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – 2014   

 

89 

ngụy trang, giữ bí mật, như vít cây hai bên đường làm giàn ngụy trang. Các con đường 

đều mở đến tận trận địa pháo. 

Đến đầu tháng 3-1954 cùng với thanh niên xung phong, dân công, các đơn vị bộ 

binh và pháo binh, bộ đội công binh đã trải qua bốn tháng liên tục vật lộn với núi cao, 

rừng rậm, mưa phùn, gió rét, hoàn thành một khối lượng lớn công việc mở và sửa 

đường. Trong hơn 100 ngày đêm gian khổ đó, các chiến sĩ ngoài công việc mở đường 

cấp bách đặt ra còn phải đối phó với những hiểm nguy do địch gây ra. Máy bay trinh 

sát của địch nhiều lần chụp ảnh, dòm ngó, nhưng công tác ngụy trang tốt mà bộ đội 

kéo pháo không bị phát hiện. Những khắc nghiệt do bom đạn của địch trút xuống 

những đèo cao, các bến sông, nhưng công binh, thanh niên xung phong, dân công vẫn 

bám đường, bám bến, khắc phục hậu quả địch đánh phá, bảo đảm giao thông thông 

suốt. 

- Trong đợt 1 chiến dịch Điện Biên Phủ từ ngày 13-3 đến ngày  17-3-1954, Đại 

đội công binh 240 (Đại đoàn 312) đã bảo đảm đường, bắc hai cầu cho bộ binh tiến theo 

hai mũi áp sát vào đồn địch. Trong trận tiêu diệt địch ở đồi Độc Lập, Đại đội công binh 

309 (Đại đoàn 308) làm sở chỉ huy cho Trung đoàn 88, góp phần làm nên chiến thắng 

mở đầu rất quan trọng. 

- Trong đợt 2 của chiến dịch, từ ngày 30-3 đến ngày 26-4-1954, thời tiết đã 

chuyển vào mùa mưa. Máy bay địch liên tục đánh phá các đường giao thông tiếp tế của 

ta, nhằm cứu nguy cho Điện Biên Phủ. Đường ra mặt trận gặp nhiều khó khăn do mưa 

nhiều và bị bom đạn địch phá hoại. Các con đường bị  sạt lở, lầy lún nghiêm trọng, hầu 

hết cầu cống bị cuốn trôi, lầy lún… nên việc tiếp tế bị giảm sút, gạo nhập kho có ngày 

chưa đầy 1.000kg, có khẩu pháo chỉ còn 7 viên đạn. Vấn đề cấp bách đặt ra lúc này 

phải đảm bảo hệ thống cầu đường, đáp ứng cho việc tiếp ứng chiến dịch. Ngày 01-4-

1954, Trung đoàn công binh 151 được tăng cường 750 dân công; ngày 19-4 thêm 

2.000 dân công và đến ngày 26-4 thêm 2.700 dân công. Sau đó cứ ba ngày lại có thêm 

dân công lên mặt đường, nhưng nhu cầu nhân công vẫn còn đòi hỏi hơn nhiều. Một số 

đơn vị bộ binh cũng được điều động ra mặt trận đường sá.  

Cán bộ, nhân viên các cơ quan Bộ chỉ huy mặt trận, các đại đoàn cũng được huy 

động đi chặt gỗ chống lầy. Hơn một nửa lực lượng của ta ở Điện Biên Phủ ngày đêm 

bám đường hót bùn, chặt gỗ, đóng cọc, lót cây. Trong đó, trung đoàn 151 là lực lượng 

nòng cốt, xung kích trên công trường sôi động này. Ngoài việc đảm nhiệm những nơi 

lầy lún nghiêm trọng, cũng là nơi địch đánh phá quyết liệt nhất (từ Tuần Giáo vào Điện 

Biên Phủ), Trung đoàn được phân công tổ chức lực lượng, hướng dẫn và kiểm tra kỹ 
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thuật, phân chia dụng cụ. Cơ quan trung đoàn rút cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ghép 

thành một đại đội lâm thời đi sửa đường. Mỗi đêm có khoảng 200 xe vận tải, xe kéo 

pháo đi lại. Hàng vạn con người lao động với cường độ rất cao. Ban ngày đi chặt gỗ, 

phá đá vận chuyển đến gần đường. Ban đêm vừa vét bùn đổ đá, lát cây, vừa hộ tống xe 

đi, rồi phá bom, lấp hố bom... Trung bình mỗi người làm việc 16 đến 18 giờ trong một 

ngày và liên tục ngày này sang ngày khác. 

Đội quân chống lầy, sửa đường chỉ có dụng cụ thô sơ. Để giảm bớt cường độ 

lao động, các chiến sĩ công binh đã có nhiều sáng kiến cải tiến công cụ. Đại đội 313 

đóng xe cút kít bằng gỗ để chở đất đá, tăng năng suất hơn năm lần so với lúc phải 

khiêng vác; dùng đòn bẩy đưa sọt đá từ dưới suối lên, tăng năng suất 2,5 lần. Việc tổ 

chức lao động cũng được cải tiến. Công tác chính trị, công tác văn hoá văn nghệ cũng 

được chú ý.  

Cùng với lực lượng vận tải tiếp tế theo đường bộ do các đoàn xe ô tô và hàng 

chục vạn người vận chuyển bằng xe đạp thồ, gánh, vác, Bộ chỉ huy Mặt trận chủ 

trương khơi luồng sông Nậm Na để chuyển gạo từ Nậm Cúm (biên giới Việt - Trung) 

về thị xã Lai Châu. Vấn đề này đã được đặt ra từ đầu chiến dịch nhưng do sông Nậm 

Na có tới 103 thác, trong đó có nhiều thác hung dữ nên thuyền, mảng qua lại rất khó 

khăn. Có chuyến chở 30 tấn gạo, về đến Lai Châu chỉ còn 10 tấn. 

Nhận nhiệm vụ của Bộ chỉ huy Mặt trận, Trung đoàn 151 giao nhiệm vụ cho 

một trung đội dùng thuốc nổ phá đá mở luồng ở các thác, hạn chế mức độ nguy hiểm 

của dòng nước. Công việc mới mẻ, khó khăn, sau khi bàn bạc, thử nghiệm, các chiến sĩ 

công binh đã tìm ra nhiều cách làm rất sáng tạo như lấy lá chuối hơ lửa cho mềm để 

gói thuốc nổ; lấy cơm nếp giã nhuyễn để bọc đầu nổ, buộc chặt khối thuốc nổ vào sào 

dài để đưa vào sâu trong lòng thác đặt và buộc không để nước cuốn trôi, cắt dây cháy 

chậm dài để châm lửa trên mặt nước cho chắc chắn và an toàn... Thác dữ bị phá, sông 

Nậm Na trở nên hiền dịu. Hàng trăm bè mảng xuôi dòng đưa về Lai Châu trên 2.000 

tấn gạo, góp phần quan trọng vào việc tiếp tế cho chiến dịch.  

- Đợt 3 của chiến dịch, từ ngày 03-5 đến ngày 07-5-1954, bằng sự nỗ lực của 

các lực lượng, tận dụng cả 4 trục đường thủy, bộ nên việc tiếp tế cho mặt trận đã đạt 

được yêu cầu tối thiểu.  

Trước nguy cơ thất bại, quân Pháp đã được Mỹ tăng cường chi viện. Từ cuối 

tháng 4-1954, Pháp tập trung máy bay, bom đạn đánh phá ác liệt các tuyến đường lên 

Điện Biên Phủ. Các đèo Sơn La, Chiềng Puốc, đèo Mèo, Pha Đin, đèo Khế, đèo cả... 

trở thành những "trọng điểm", nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt giữa công binh và bom 
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đạn địch. Mỗi ngày địch trút xuống một "trọng điểm" từ 160 - 300 quả bom. Ở đèo Pha 

Đin, có đợt, địch đánh liên tục 10 ngày; mỗi ngày từ 5 - 6 trận. Đội 83 phá bom đã kiên 

cường bám trụ trên các "trọng điểm", nghiên cứu quy luật hoạt động của máy bay và 

quy luật nổ của bom đạn địch rồi đưa ra phương pháp chống phá bom, bảo đảm giao 

thông trong suốt cho chiến dịch. 

Kinh nghiệm của Đội 83 được phổ biến kịp thời cho các lực lượng trên các 

tuyến bảo đảm giao thông vận tải. Học tập và noi gương Đội 83, nhiều chiến sĩ công 

binh dũng cảm chiến thắng bom đạn địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với sự đóng 

góp của bộ đội công binh, sau 55 ngày đêm chiến đấu oanh liệt, bộ đội ta tiêu diệt hoàn 

toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Sau khi tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, Trung đoàn công binh 151 

cùng thanh niên xung phong, công nhân giao thông và dân công làm nhiệm vụ bảo 

đảm đưòng số 41 cho các đơn vị bộ đội rút quân và tiến về đồng bằng. Đang giữa mùa 

mưa lũ, đường số 41 vẫn lầy lún, sạt lở; việc bảo đảm cho hàng trăm xe, pháo và hàng 

vạn người di chuyển tấp nập kéo dài gần hai tháng, đầy khó khăn vất vả. Lực lượng 

dân công tuy đã rút nhiều, nhưng vẫn còn trên 10.000 người. Nhờ đó giao thông trên 

đường số 41 được đảm bảo.  

2. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi có thể rút ra một số bài học kinh 

nghiệm về tổ chức làm đường và bảo đảm giao thông vận tải trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ như sau: 

- Đường cơ động, vận chuyển được chủ động chuẩn bị trước một bước, đủ nhu 

cầu, kết hợp nhiều loại đường vận chuyển, kịp thời phục vụ cho công tác hoạt động 

chuẩn bị của chiến dịch, đặc biệt là chuẩn bị hậu cần. 

Trước khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ chính trị đã nhận định 

và thấy rõ khó khăn lớn nhất trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành 

chiến dịch là cung cấp cơ sở vật chất, gạo, đạn cho các lực lượng tham gia chiến dịch. 

Nhiệm vụ sửa chữa, khôi phục các công trình trên đường, mở đường mới là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng nổi lên hàng đầu được tiến hành trước khi nổ súng 4 tháng 

với một lực lượng hùng hậu. 

Khi phương châm tác chiến thay đổi thì nhiệm vụ mới được đặt ra để phù hợp 

với phương châm mới, đó là tìm ra những tuyến đường mới hoặc sửa chữa đường cũ 

phục vụ cho công tác kéo pháo vào trận địa. Nhận thấy công tác vận chuyển bằng 

đường bộ gặp nhiều khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu, Bộ chỉ huy đã quyết định 
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thông dòng sông Nậm Na để vận chuyển bằng đường thủy đã đạt hiệu quả cao. Kinh 

nghiệm này đã được kế thừa và vận dụng tốt trong kháng chiến chống Mỹ. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa mạng đường chiến dịch và chiến lược. Tổ chức sử dụng 

lực lượng và biện pháp làm đường hợp lý. Để đảm bảo cho chiến dịch Điện Biên Phủ, 

quân dân ta đã tập trung mọi nỗ lực hình thành mạng đường chiến dịch từ biên giới 

Việt – Trung, Liên khu 3, Liên khu 4…, đã huy động hàng chục vạn dân công sửa 

đường hình thành các cung đoạn vận chuyển mới với đường chiến dịch tạo thành một 

mạng đường liên hoàn vững chắc vận chuyển đạt hiệu quả cao. 

- Biện pháp làm đường cơ giới chủ yếu tận dụng đường cũ để sửa chữa, mở 

rộng đạt yêu cầu kĩ thuật. Nơi không tận dụng được đường cũ thì tận dụng địa hình làm 

mới từng đoạn đường với khối lượng ít nhất và đảm bảo tuyệt đối bí mật. Phương pháp 

thi công đó là kết hợp song song và cuốn chiếu, phương châm lấy đường nuôi đường, 

đường làm đến đâu vận chuyển tạo chân hàng đến đó. Đây là biện pháp tốt nhất mà sau 

này trong kháng chiến chống Mỹ lực lượng công binh của các chiến dịch đã vận dụng 

rất có hiệu quả. 

- Tổ chức bảo đảm cơ động, vận chuyển có hiệu quả. Làm, sửa đường để hình 

thành mạng cơ động, vận chuyển đáp ứng nhu cầu của chến dịch đã rất khó khăn phức 

tạp, nhưng để bảo đảm duy trì mạng đường dưới sư phá hoại thiên nhiên và bom đạn 

địch đánh phá, bảo đảm giao thông thông suốt liên tục là một vấn đề khó khăn phức tạp 

hơn nhiều. 

Khi chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức được mở màn, mặc dù suối sâu đèo 

cao, mưa lũ, bom đạn của địch trút xuống làm hư hại rất nhiều tuyến đường quan trọng 

nhưng công binh, dân công, thanh niên xung phong… đã huy động mọi lực lượng có 

thể để bảo vệ đường, giải quyết lầy lội, khắc phục sạt lở, sửa chữa củng cố cầu cống 

trên toàn tuyến, kết hợp với lực lượng công binh chốt giữ các trọng điểm, rà phá bom 

mìn, chống lầy, ứng cứu trực tiếp cho xe ô tô vận chuyển vượt qua trọng điểm. Đồng 

thời mở thêm tuyến đường thủy Nậm Na, phá thế độc tuyến và vòng tránh “trọng 

điểm” có hiệu quả. 

Tóm lại, công tác làm và sửa đường, đảm bảo cơ động trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ là một trong những nhiệm vụ đảm bảo công binh nổi lên hàng đầu. Thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ này tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cơ động, nhất là việc 

bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất cho chiến dịch. Qua đó rút ra được nhiều bài học bổ 

ích về tổ chức mạng đường chiến dịch, sử dụng lực lượng làm đường, tổ chức đảm bảo 
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cơ động vận chuyển… mà chúng ta sử dụng nhiều trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, kể cả trong thời đại hiện nay thì vấn đề này vẫn còn nguyên giá trị. 
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VAI TRÕ NGƢỜI PHỤ NỮ  

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ   

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thảo
*
 

 

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 

Nam, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người phụ nữ. Đặc biệt, với 

chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, dấu ấn của các chị em là điều khó có thể phủ 

nhận. Trong bài báo này, chúng tôi đi sâu tìm hiểu vai trò của phụ nữ cả miền ngược, 

miền xuôi trong chiến dịch Điện Biên Phủ; từ tiền tuyến đến hậu phương. 

1. Viết về đất nước Việt Nam, có nhà thơ đã khẳng định rằng: 

“Trên đất nước nghìn năm chảy máu; 

Nghìn năm người con gái vẫn cầm gươm”. 

Lời thơ ấy đúc kết sâu sắc vai trò của người phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử 

dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Quả thật, bằng phẩm chất của mình, 

phụ nữ Việt Nam đã làm nên những giá trị truyền thống cao đẹp trong cuộc sống đời 

thường và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.  

Ngay từ buổi đầu dựng nước, khi gặp nạn phong kiến phương Bắc xâm lược, bà 

Trưng, bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm. Đến cuộc kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ đã có biết bao phụ nữ như: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị 

Minh Khai, Nguyễn Thị Định… và rất nhiều tấm gương phụ nữ vô danh khác đã góp 

phần vào việc khẳng định tên tuổi của quốc gia hình chữ S lên bản đồ thế giới. Tài 

năng, bản lĩnh và trí tuệ của họ chính vì thế đã được ghi nhận và lưu truyền từ thế hệ 

này sang thế hệ khác đúng như lời nhận xét của Tổng thư ký Liên đoàn Phụ nữ dân 

chủ quốc tế “Các chị giống như một cây lau mềm mại nhưng cây lau đó bằng thép”. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “muốn giải phóng giai cấp trước hết là giải 

phóng phụ nữ”. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Bác luôn xem 

phụ nữ là một lực lượng quan trọng trong khối đoàn kết toàn dân. Trong Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Bất kỳ đàn 

ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ ai 

là người Việt Nam thì phải đứng lên chống thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. Đáp lời 

                                           
*
 Cán bộ khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 
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kêu gọi đó, phụ nữ Việt Nam đi vào cuộc kháng chiến với sức mạnh của lòng yêu 

nước, tinh thần đoàn kết và lòng căm thù giặc sâu sắc. 

2. Trong kháng chiến chống Pháp cũng như chống Mỹ, với quan điểm “giặc đến 

nhà đàn bà cũng đánh” hay “còn cái lai quần cũng đánh”, nhiều đội nữ quân đã cùng 

với quân và dân cả nước lập nên bao chiến công hiển hách phi thường. Dù là phái yếu 

nhưng nhiều chị em phụ nữ không ở thế bị động mà lại chủ động tham gia vào cuộc 

chiến, trực tiếp cầm vũ khí tham gia giết giặc. Ngoài những nữ chiến sĩ trong hàng ngũ 

các đơn vị chính quy, các binh chủng và các đơn vị kỹ thuật còn có đông đảo phụ nữ 

chiến đấu trong phong trào dân quân, du kích ở khắp mọi miền đất nước. Nhất là khi 

chiến tranh mở rộng, chiến trường đòi hỏi một đội ngũ dân công đông đảo để phục vụ 

chiến đấu. Số dân công đó là phụ nữ, nhất là nữ thanh niên được tổ chức trong các đội: 

nữ dân công, nữ thanh niên xung phong. Chị em làm các việc cấp dưỡng, nuôi quân, 

tiếp tế đạn dược, tiếp tế lương thực, tải thương, xây dựng công sự, chuẩn bị chiến 

trường…  

Ưu điểm nổi bật của các đội nữ dân công, thanh niên xung phong này là bám 

sát tiền tuyến, nhanh chóng đưa thương binh về tuyến sau, biểu lộ tình yêu nước thắm 

thiết và tinh thần trách nhiệm cao. Đến năm 1954, cả nước có gần 1 triệu phụ nữ tham 

gia dân quân du kích. Nhiều đội nữ du kích chiến đấu gan dạ gây cho địch nhiều thiệt 

hại, chặn đường tiến của địch. Với sự bền bỉ, dũng cảm, các chị đã giáng cho địch 

những đòn bất ngờ làm thất bại nhiều cuộc hành quân càn quét của địch. Mặc dù sức 

khỏe có phần hạn chế, nhưng, với đức tính cần cù, chịu khó, nhiều chị em đã lập được 

nhiều thành tích và được khen thưởng, biểu dương như các nữ anh hùng: Mạc Thị 

Bưởi, Nguyễn Thị Chiên, Hồ Thị Bi… Điều đó chứng tỏ khả năng của phụ nữ trong 

mọi mặt cả công tác phục vụ chiến trường cũng như các công tác khác. 

3. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến trường ở xa hậu phương, địa hình 

hiểm trở, thời gian chiến dịch kéo dài, thời tiết bất lợi, địch lại tập trung lực lượng lớn 

không quân đánh phá các tuyến đường giao thông chặn đường tiếp tế của ta. Vì thế, 

cần nhân lực lớn và dẻo dai để có thể làm “cầu nối” từ hậu phương đến chiến trường. 

Bất chấp gian khổ, hiểm nguy, hàng chục ngàn phụ nữ đã hăng hái tham gia vào các 

đội thanh niên xung phong, dân công. Họ đã đóng góp 2.381.000 ngày công, “chiếm 

68% số ngày công phục vụ toàn chiến dịch”
1
 mà công việc cụ thể là làm đường, vận 

chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men ra chiến trường; tải thương, nuôi 

                                           
1 Nguyễn Thị Thập (1981), Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam, tập 1, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, tr.188. 
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dưỡng thương binh… Ở bất kỳ công việc nào, phụ nữ cũng đều hoàn thành nhiệm vụ 

với lòng dũng cảm, sự sáng tạo và tinh thần chiến đấu bất khuất. 

Để đảm bảo giao thông và hậu cần cho chiến dịch, lực lượng dân công, thanh 

niên xung phong, công binh đã khẩn trương làm mới, sửa chữa một số tuyến đường từ 

Việt Bắc lên Tây Bắc, một số tuyến đường qua các sườn núi quanh Điện Biên Phủ. Mồ 

hôi và cả xương máu của họ đã đổ không ít trên các tuyến đường trọng yếu dẫn tới 

lòng chảo Điện Biên. Họ không ngại khí hậu lạnh giá, khắc phục khó khăn và thiếu 

thốn, đêm ngày trụ vững địa bàn, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ
1
. 

Thực dân Pháp đã dùng nhiều biện pháp hiểm độc để cắt đường vận chuyển của 

ta như sử dụng bom nổ chậm xen lẫn với bom nổ ngay, bom bươm bướm để sát 

thương… Với khẩu hiệu "bảo vệ giao thông tuyệt đối", chị em không ngại nguy hiểm 

đã ở tuyến đầu cùng kề vai sát cánh với bộ đội và công binh chống lầy, phá bom, đắp 

đường sạt lở, bắc cầu... giữ vững mạch máu giao thông.  

Ngoài các công việc đó, nhiều chị em còn tham gia cả những việc vượt cả sức 

mình từ xây dựng kho lán nguỵ trang đến vận chuyển, bốc dỡ vũ khí. Hàng nghìn dân 

công đã dùng xe đạp thồ chuyển vật phẩm cho chiến dịch trên những con đường nhiều 

đèo dốc của Tây Bắc từ Sơn La lên, từ Lai Châu xuống tới Điện Biên Phủ. Trên tuyến 

vận tải thủy cũng vậy, phụ nữ vẫn là người đảm nhận chủ yếu việc vượt qua hàng trăm 

ghềnh thác nguy hiểm. Trong cái "rét rừng thấu đến xương tủy; mặc hết cả áo, đắp hết 

cả chăn mà đầu gối vẫn buốt"
2
, chị em chỉ có áo mỏng vẫn cùng những con thuyền 

vượt qua các dòng thác dữ. Có chị đã thức suốt 30 đêm, tay cầm đèn nến, chạy lên, 

chạy xuống một đoạn đường có 9 cái thác để hướng dẫn các đoàn thuyền. Nhờ có các 

chị mà những đoàn thuyền trông như  “những đoàn thủy chiến” đã tới Điện Biên Phủ 

một cách an toàn
3
. 

Nhiều chị em phụ nữ lại góp công sức của mình thầm lặng theo cách khác. 

Không cầm súng, không làm “cầu nối” trên các tuyến đường nhưng nhiệm vụ của họ 

cũng không hề nhẹ nhàng. Công việc của họ là “những người lính áo trắng” trên chiến 

trường. Trong chiến tranh, công tác cứu chữa, chăm sóc thương binh ở mặt trận vô 

cùng khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, thậm chí cả sự hi sinh để 

có thể kịp thời cứu chữa cho các thương binh. Việc hàng nghìn dân công cáng thương 

                                           
1 Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ tư lệnh quân khu 2, Viện lịch sử quân sự Việt Nam 

(2004), Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc vàng lịch sử chân lý thời đại, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.535. 

2 Tôn Thất Tùng (1954), “Con đường Điện Biên Phủ”, Báo Cứu quốc ngày 20/12/1954. 

3 Báo Nhân dân, ngày 7/5/1964. 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – 2014   

 

97 

ngay sát trận địa trong tầm uy hiếp của địch trên các đường đèo từ Lai Châu, từ thượng 

Lào về Điện Biên Phủ và từ Điện Biên Phủ về tới hậu phương xa hàng 300 – 400 cây 

số là minh chứng rõ nét cho điều đó. Nhiều chị quỵ ngã trên đá tai mèo, đầu gối tóe 

máu nhưng vẫn để thương binh được an toàn trong cáng. Gặp trời mưa phùn, gió rét, 

các chị nhường áo mưa, áo bông cho thương binh. Nhiều tấm gương đã lấy thân mình 

để che cho thương binh khi gặp máy bay địch bắn phá. Hàng nghìn chị em dân công, 

hộ lý đã làm việc liên tục không kể ngày đêm trông nom, chăm sóc thương binh như 

chính người thân ruột thịt của mình. Không chỉ làm nhiệm vụ cứu chữa, chị em hộ lý 

là chỗ dựa, là liều thuốc tinh thần quý báu cho các thương binh bằng sự quan tâm, an 

ủi, động viên giúp giảm bớt nỗi đau thể xác. Các mẹ và các chị xứng đáng với lời ca 

ngợi của Bác Hồ “Các bà mẹ và chị em giúp đỡ thương binh đã hòa lẫn lòng yêu nước, 

yêu con, yêu chiến sĩ thành một mối yêu thương không bờ bến…”. 

Không chỉ có phụ nữ vùng xuôi mà chị em người dân tộc Tày, Nùng, Thái, 

Mèo, Dao… cũng tích cực tham gia chiến dịch. Họ xưa nay vốn không hay xa nhà; chỉ 

quay sợi dệt vải, lo nội trợ gia đình nhưng nay theo tiếng gọi của Đảng cũng đã nô nức 

lên đường, chẳng quản bom đạn, khó khăn đã vượt suối, băng ngàn, làm mọi công việc 

như tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn dược, tải thương, làm hầm, dựng lán cho 

thương binh, đào hào chống xe tăng địch, phá cầu, chữa đường…cho bộ đội Điện Biên 

đánh giặc. Một minh chứng thuyết phục là mẹ già người Thái đã ngoài 70 xung phong 

đi chiến dịch Điện Biên Phủ cùng 2 chị dân công người dân tộc thiểu số đã nuôi và 

chăm sóc 230 thương binh của mặt trận
1
. Có mẹ già người Thái ở Mường Thanh, nhà 

chỉ còn một ống muối vẫn kiên quyết tặng cho bộ đội. Có nhiều gương sáng tận tụy, 

giàu lòng hy sinh của phụ nữ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Không ai thống kê hết 

bao nhiêu phụ nữ đã hi sinh trên chiến trường. Nhiều chị ngã xuống khi tuổi đời còn 

rất trẻ. Sự hy sinh của các chị và công sức của hàng vạn phụ nữ trong chiến dịch đã 

góp phần vô hiệu hóa nỗ lực của không quân Pháp nhằm ngăn cản sự tiếp vận của ta. 

Song song với hoạt động của bộ phận phụ nữ trực tiếp tham gia chiến đấu nơi 

trận tuyến, phụ nữ ở hậu phương cũng hăng hái lao động sản xuất, làm nên hạt gạo, củ 

khoai, chiếc áo… tiếp thêm sinh lực để bộ đội ta “ăn no, đánh thắng”. Bên cạnh đó, chị 

em còn tổ chức thi đua "giết giặc lập công", tham gia dân quân du kích chống càn, đấu 

tranh chống giặc bắt lính, làm công tác địch vận, tuyên truyền vạch trần mọi âm mưu 

                                           
1
 Lưu Tuyết Vân (1994), Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời đại, Nxb Quân đội nhân 

dân, Hà Nội, tr.316. 
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thâm độc của kẻ địch kết hợp đấu tranh trên các mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa… 

gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Ví dụ như: 

- Để chống lại âm mưu và thủ đoạn thâm độc của thực dân Pháp là “dùng người 

Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” bắt thanh niên làm bia đỡ đạn cho 

chúng, phụ nữ ta đã kiên quyết đấu tranh bảo vệ chồng con, biểu tình chống địch bắt 

lính. Chị em đấu tranh không cho địch đưa chồng con ra mặt trận, lăn ra đường, níu xe, 

kéo nhau lên đồn bốt địch đòi phải thả chồng con, người thân bị giam giữ tại địa 

phương. Những hoạt động trên góp phần giữ chân một lực lượng quân sự, không cho 

phép địch bổ sung, tiếp vận cho chiến trường. 

- Nhiều phụ nữ dùng mọi hình thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đấu 

tranh làm phân hóa và tan rã lực lượng ngụy quân. Tính riêng trong Đông Xuân 1953-

1954, chị em đã vận động được 17.000 binh lính bỏ hàng ngũ địch về với gia đình
1
. 

- Nhằm tăng cường lực lượng cho Điện Biên, chị em sẵn sàng hy sinh những 

tình cảm thiêng liêng nhất của mình, vận động chồng con, người thân lên đường chiến 

đấu. Hàng vạn gia đình có con em đi chiến đấu ở Điện Biên. Nhiều phụ nữ  trở thành 

“trụ cột” thay chồng cáng đáng việc nhà để chồng yên tâm đi đánh giặc. 

- Không chỉ có vậy, chị em ở hậu phương còn có những hoạt động nhằm ủng 

hộ, động viên các chiến sĩ đang đánh giặc giải phóng quê hương. Để làm ấm lòng các 

chiến sĩ đang chiến đấu ở Điện Biên Phủ, ở các địa phương, Hội mẹ chiến sĩ được 

thành lập với trên 500.000 hội viên, đã gây dựng phong trào chăm sóc thương binh, 

gửi quà, thư cho bộ đội. Phong trào phụ nữ lên Điện Biên đón thương binh về chăm 

sóc được hưởng ứng sôi nổi. Hàng vạn lá thư của chị em gửi ra mặt trận như món ăn 

tinh thần làm tăng thêm tinh thần chiến đấu cho các chiến sĩ, như lời bộc bạch “Chúng 

tôi rất sung sướng nhận được những quà, những lá thư của đồng bào của các đồng chí 

tỏ rõ một tấm lòng thương mến vô tận quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi hứa tích cực 

vượt mọi gian khổ khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm anh dũng chiến đấu tiêu diệt 

nhiều sinh lực địch hơn nữa”
2
. 

Tóm lại, chiến dịch Điện Biên Phủ thành công có vai trò không nhỏ của những 

người phụ nữ “chân yếu tay mềm” nhưng luôn “kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm 

đang”. Bằng cách này hay cách khác, những cống hiến của phụ nữ trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ dẫn đến kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta là 

                                           
1 Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ tư lệnh quân khu 2, Viện lịch sử quân sự Việt Nam 

(2004), Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc vàng lịch sử chân lý thời đại, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, tr.528. 

2 Báo Nhân dân, ngày 1/4/1954. 
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không thể phủ nhận. Chính thực dân Pháp phải thừa nhận: "Các ông đã thắng vì các 

ông có dân, không những nam giới mà cả phụ nữ cũng có mặt ở tiền tuyến"
1
. Chỉ một 

nhận xét đó thôi cũng đủ để chúng ta hiểu sâu sắc hơn về dấu ấn của các chị em trong 

tiến trình lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Báo Nhân dân, ngày 1/4/1954. 

[2] Báo Nhân dân, ngày 7/5/1964. 

[3] Lưu Tuyết Vân (1994), Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh dân tộc và tầm vóc thời 

đại, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

[4] Nguyễn Thị Thập (1981), Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam, tập 1, Nxb. Phụ nữ, 

Hà Nội. 

[5] Sự nghiệp và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh (1990), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

tr.107. 

[6] Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ tư lệnh quân khu 2, 

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (2004), Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc vàng lịch sử 

chân lý thời đại, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

[7] Tôn Thất Tùng, “Con đường Điện Biên Phủ”, Báo Cứu quốc ngày 20/12/1954. 
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SỨC MẠNH DÂN TỘC  

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 

 

Nguyễn Thông
*
 

 

Cách đây 60 năm, chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch lớn nhất và cuối cùng, 

trận quyết chiến chiến lược giữa Việt Nam và Pháp đã diễn ra. Sau 56 ngày đêm 

“khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”, quân ta đã giành  thắng lợi hoàn toàn.  

Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân và dân ta đã góp phần quyết định đánh bại 

cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký kết 

Hiệp định Giơ-ne-vơ, công nhận độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

của Việt Nam cũng như của hai nước Lào và Campuchia, chấm dứt chiến tranh, rút 

quân về nước. Chiến thắng lịch sử này đã mở ra một thời kỳ mới cho dân tộc Việt 

Nam, thời kỳ xây dựng miền Bắc quá độ lên CNXH và tiếp tục cuộc đấu tranh cách 

mạng ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước. Chiến thắng Điên Biên Phủ 

của nhân dân Việt Nam đã mở đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ 

trên thế giới, thúc đẩy và cổ vũ sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân 

tộc, góp phần to lớn vào sự lớn mạnh của phong trào cách mạng thế giới. 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân và để lại 

những bài học lớn quý giá cho cách mạng, cho đất nước và nhân dân ta. Một trong 

những bài học tiêu biểu từ chiến dịch Điên Biên Phủ là việc huy động đến cao độ và có 

hiệu quả sức mạnh dân tộc, nhân tố cơ bản dể đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Sức mạnh dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ cuộc chiến 

tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đứng đầu trước hết là sức mạnh của mọi lực lượng nhân dân, của mọi 

nguồn lực  đất nước; là sức mạnh của sự phối hợp hài hòa, nhịp nhàng giữa các chiến 

trường ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương; là sức mạnh của sự kết hợp giữa trong 

nước và quốc tế, giữa dân tộc và thời đại. Đó còn là sức mạnh của hiện tại kết hợp với 

sức mạnh truyền thống được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của 

dân tộc. 

1. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954), ta dã mở nhiều 

chiến dịch từ Việt Bắc (Thu Đông 1947) đến Biên Giới (1950), Hòa Bình (Đông Xuân 

1951-1952), Tây Bắc (cuối 1952), Thượng Lào (Xuân Hè 1953),... Các chiến dịch đó 

                                           
*
 Giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt.  
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đều giành được thắng lợi quyết định nhờ huy động và kết hợp sức mạnh của quân với 

dân, của tiền tuyến với hậu phương, của mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch. 

Đến chiến dịch Điên Biên Phủ, sự phối kết hợp này đã đạt tới đỉnh cao.  

Về lực lượng vũ trang, ta đã huy động phần lớn các đơn vị chủ lực để tham gia 

chiến dịch (5/7 đại đoàn chủ lực của quân đội ta, trong đó có 4 đại đoàn bộ binh và 1 

đại đoàn công pháo với tổng quân số khoảng 55.000 người). Trải qua quá trình chiến 

đấu từ những ngày đầu kháng chiến đến giai đoạn Đông Xuân 1953-1954, trình độ kỹ 

chiến thuật và trang bị của bộ đội ta ngày càng được nâng cao. Chiến dịch Điện Biên 

Phủ chính là sự đối đầu trực tiếp giữa các đơn vị chủ lực ta với quân chủ lực tinh nhuệ 

của Pháp đồn trú ở đây. Tuy nhiên để giành được thắng lợi cuối cùng trong chiến dịch 

này, vai trò của các lực lượng, các mặt trận khác là hết sức quan trọng. Chính sức 

mạnh tổng hợp của cả nước, sức mạnh của cả một dân tộc đã tạo lập được một thế trận 

hết sức lợi hại về mặt chiến lược, phát huy hiệu lực tác chiến đến trình độ ngày càng 

cao, chặt chẽ và chủ động giữa các chiến trường, các lực lượng. Sức mạnh đó là nền 

tảng có ý nghĩa quyết định để giải quyết những khó khăn rất lớn, bảo đảm hậu cần cho 

chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi vào chiến dịch, ta đã có vùng tự do rộng lớn là 

hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến. Đó là vùng Việt Bắc gồm 6 tỉnh với 

hàng triệu dân, nơi có các cơ quan trung ương lãnh đạo kháng chiến, là căn cứ địa 

chính của ta. Tiếp đến là vùng tự do Liên khu IV (các tỉnh Thanh- Nghệ - Tĩnh) và  

Liên khu V (các tỉnh Nam – Ngãi – Bình – Phú). Ngoài ra, khắp nơi trong vùng sau 

lưng địch, từ Bắc Bộ cho đến Nam Bộ, những khu du kích, căn cứ du kích cũng được  

giữ vững và phát triển. Riêng ở đồng bằng Bắc Bộ, trong 7.000 làng ta đã kiểm soát 

được 5.000 làng với các mức độ khác nhau
1
. Hậu phương vững chắc và rộng lớn đã 

không ngừng đem sức người, sức của ra tiền tuyến, phục vụ cho trận quyết chiến chiến 

lược Điên Biên Phủ. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực 

thuộc Bộ Chính trị, các địa phương từ Tây Bắc, Việt Bắc đến Liên khu III và Liên khu 

IV đã huy động hơn 26 vạn dân công với 14 triệu ngày công, hơn 2 vạn xe đạp thồ và 

hàng chục nghìn phương tiện vận chuyển thô sơ, cung cấp cho chiến dịch (số huy động 

tại gốc) 250.056 tấn lương thực, 907 tấn thịt và hàng nghìn tấn thực phẩm khác
2
. Sức 

mạnh của hậu phương còn được nâng lên, hậu thuẫn cho chiến dịch Điện Biên Phủ  

thông qua các cuộc vận động giảm tô giảm tức và cải cách ruộng đất trong kháng 

chiến. Đến cuối năm 1953, chính quyền cách mạng đã cấp 927.000 ha ruộng đất các 

loại cho nhân dân thiếu ruộng. Phong trào đấu tranh giành quyền làm chủ về kinh tế và 

                                           
1 Ủy ban KHXH Việt Nam - Viện sử học (1985), Mấy vấn đề chiến thắng lích sử Điện Biên Phủ,  Nxb. KHXH, tr.97. 

2 Ban TT-VHTW, “Kỷ yếu các hoạt động chủ yếu kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954- 2004)”, tr.168. 
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chính trị của nông dân ở hậu phương hòa nhịp cùng chiến dịch Điện Biên Phủ và các 

đòn tiến công quân sự trong chiến cuộc Đông Xuân 1953- 1954. Trên chiến hào Điện 

Biên Phủ, chủ đề về cải cách ruộng đất góp phần động viên bộ đội ra sức chiến đấu.  

Dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả nước, trong quá trình chiến dịch Điện Biên 

Phủ, ta đã mở các trận tiến công và nổi dậy trên khắp các chiến trường phối hợp. Cuộc 

chiến đấu tại mặt trận chính Điện Biên Phủ và những trận đánh trên các chiến trường 

phối hợp diễn ra rất chặt chẽ, nhịp nhàng. Tại Liên khu V, ngày 21-3-1954, ta tập kích  

thị xã Plâycu - một điểm tập trung quân của địch ở Tây Nguyên –diệt 500 tên địch. Ở 

Bình Trị Thiên, ta tiến công làm lật đổ hàng chục đoàn tàu quân sự của địch. Ở Nam 

Bộ, nhiều ca nô, tàu thuyền của địch bị bắn cháy. Tại đồng bằng Bắc Bộ, ta tổ chức 

nhiều trận đánh  vào các sân bay lớn và trên các tuyến đường giao thông quan trọng.  

Trong các ngày 4 và 7 tháng 3 năm 1954,  trước khi chính thức tổ chức cuộc tiến công  

vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ,  ta đã đánh vào 2 sân bay Gia Lâm (Hà Nội) và 

Cát Bi (Hải Phòng), tiêu diệt 78 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác. 

Chỉến thắng này làm cho lực lượng không quân của địch bị suy yếu nghiêm trọng, tinh 

thần chúng hoang mang bối rối. Trên đoạn đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, trong 3 

tháng, bộ đội và du kích đã đánh 221 trận, diệt 38 vị trí, phá hủy 35 đầu tàu, 339 toa, 

gần 100 xe cơ giới, 10 xe tăng, giết và làm bị thương gần 1000 địch. Pháp đã phải 

dành hẳn một binh đoàn cơ động  vào việc giữ con đường này mà vẫn không bảo vệ 

nổi
1
. Bị tiến công ở nhiều nơi, quân địch ở đồng bằng Bắc Bộ phải co về phòng thủ 

hòng bảo toàn lực lượng. Chiến tranh nhân dân địa phương phát triển cao đã tạo thành 

thế bao vây chặt các vị trí của địch. Hàng trăm đồn bốt địch trong vùng châu thổ sông 

Hồng bị bao vây, khiến lực lượng địch phải phân tán không thể dồn toàn bộ vào chiến 

trường Điện Biên Phủ. Cùng với tiến công quân sự ở các chiến trường phối hợp và 

vùng sau lưng địch, ta còn đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị trong vùng địch 

tạm chiếm, với hàng nghìn cuộc đấu tranh của công nhân, dân nghèo, học sinh sinh 

viên, trí thức... chống bắt phu bắt lính, chống cướp bóc. Trong thời gian tiến hành 

chiến dịch Điện Biên Phủ, công tác binh vận cũng được đẩy mạnh làm tan rã hàng vạn 

ngụy binh (chẳng hạn ở Nam Bộ, số địch bị tan rã lên tới trên 2 vạn). Những chiến 

công xuất sắc đó đã góp phần  quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Sức mạnh dân tộc được kết tinh và phát huy đến đỉnh cao trong cuộc chiến đấu 

ở Điện Biên Phủ từ ngày 13-3 đến ngày 7-5-1954. Bằng phương thức “đánh chắc, tiến 

chắc”, ta đã thực hiện  phối hợp một cách có hiệu quả giữa lực lượng bộ binh với các 

                                           
1
 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương, Những sự kiện lịch sử Đảng, tập II (1945-1954), Nxb. Sự thật, Hà 

Nội, tr.313-314. 
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lực lượng pháo binh, phòng không, thông tin liên lạc, hậu cần... giữa tiến công quân sự 

với công tác chính trị cho bộ đội.  Qua 3 đợt chiến đấu, với tinh thần dũng cảm hy 

sinh, bộ đội ta đã lần lượt tiêu diệt từng cứ điểm địch, đi đến tiêu diệt toàn bộ tập đoàn 

cứ điểm Điện Biên Phủ, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của chiến dịch. 

2. Sức mạnh dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân 

tố. Trước hết, đó là đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng ta, được đề ra từ những 

ngày đầu Toàn quốc kháng chiến: tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn 

diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Đường lối đó đã động viên được nhân dân cả nước 

đứng lên đánh giặc với khẩu hiệu “Mỗi quốc dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một 

pháo đài” (Hồ Chí Minh).  Cuộc kháng chiến không chỉ diễn ra trên mặt trận quân sự 

mà còn được tiến hành trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Giai 

đoạn tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điên Biên Phủ là biểu 

hiện cao nhất của sức mạnh toàn dân đánh giặc trong 9 năm kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện đã 

huy động được sức mạnh của cả dân tộc, đoàn kết, tập hợp trong mặt trận thống nhất 

dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Mặt khác, sau Cách mạng tháng Tám 1945, chế độ dân chủ cộng hòa được xây 

dựng, nhân dân trở thành người làm chủ đất nước. Mỗi người dân đã có được sự đổi 

đời thực sự của mình. Hơn nữa, độc lập tự do là ước vọng khát khao, là lẽ sống của 

nhân dân ta từ hàng ngàn đời nay và chiến đấu cho độc lập tự do là truyền thống quý 

báu của dân tộc.... Vì vậy, trong suốt cuộc kháng chiến, dù đất nước có lúc ở trong 

vòng vây bốn phía của quân thù, chính quyền nhân dân vẫn đứng vững, vẫn ở thế làm 

chủ và ngày càng được củng cố, nhất là đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến. 

Chính quyền mới vừa quản lý điều hành đất nước, vừa tổ chức tập hợp nhân dân trong 

công cuộc kháng chiến kiến quốc. 

Cùng với xây dựng và  bảo vệ chế độ mới, giữ vững và củng cố chính quyền 

cách mạng từ trung ương đến địa phương, ta đã xây dựng được lực lượng vũ trang 

nhân dân  ngày càng lớn mạnh. Từ những đơn vị nhỏ, trang bị thô sơ, lực lượng vũ 

trang ta đã phát triển vượt bậc gồm ba thứ quân, với những binh đoàn chính quy lớn 

mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc.  

Sức mạnh dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ còn bắt nguồn từ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngay từ mùa xuân 1953, Hội nghị lần thứ IV của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng đã vạch rõ phương hướng chiến lược của ta là “tránh chỗ 

mạnh, đánh chỗ yếu” để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng 
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vùng tự do. Quân đội ta phải đánh địch ở những nơi địch sơ hở. Phương châm tác 

chiến của bộ đội chủ lực là “vận động chiến là chính, công kiên chiến là phụ”. Cùng 

với việc lãnh đạo hoạt động quân sự, Hội nghị còn quyết định  trong năm 1953, một 

nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành cải cách ruộng đất mà bước đầu là triệt để giảm tô 

giảm tức trong vùng tự do từ Liên khu IV trở ra. Tiếp đó, tháng 11-1953, Hội nghị lần 

thứ V Ban Chấp hành TW Đảng và Hội nghị toàn quốc lần thứ I (khoá II) của Đảng  

đã thông qua “Cương lĩnh ruộng đất”. Chủ trương đó của Đảng nhằm tiến tới thực hiện 

khẩu hiệu “người cày có ruộng”, bồi dưỡng sức dân, củng cố hậu phương để từ đó phát 

huy sức mạnh của nông dân và huy động ngày càng nhiều  sức người sức của  cho 

kháng chiến. Sau khi địch đưa ra kế hoạch Nava, tháng 9-1953, Bộ Chính trị Trung 

ương Đảng họp bàn về chủ trương tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Với phương 

hướng chiến lược “tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu”, Bộ Chính trị quyết định kế hoạch 

tác chiến Đông Xuân trên các chiến trường miền Bắc và miền Nam. Ở miền Bắc, ta sử 

dụng một bộ phận chủ lực tiến công lên hướng Tây Bắc, tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải 

phóng toàn khu Tây Bắc. Phối hợp với quân giải phóng Lào tiến công vào hướng 

Trung Lào, tiêu diệt sinh lực địch mở rộng vùng giải phóng. Đồng thời bố trí một lực 

lượng bộ đội chủ lực để sẵn sàng tiêu diệt địch nếu chúng tăng viện lên Tây Bắc hoặc 

đánh sâu vào Việt Bắc. Ở  hướng đồng bằng, đẩy mạnh chiến tranh du kích củng cố và 

phát triển các khu du kích và căn cứ du kích. Trên chiến trường miền Nam, tập trung 

phần lớn chủ lực của Liên khu V tiến công lên Tây Nguyên nhằm tiêu diệt một bộ 

phận sinh lực địch, giải phóng đất đai. Đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích ở Nam 

Bộ và nam Trung Bộ. Trong kế hoạch tác chiến này, điểm quan trọng là ta kiên quyết 

giữ vững chủ động, buộc địch phải phân tán lực lượng, phá vỡ khối cơ động tập trung 

của chúng
1
. 

Khi địch nhảy dù chiếm đóng Điện Biên Phủ (20-11-1953), chấp nhận giao 

chiến với ta ở đây, Điện Biên Phủ được xây dựng thành một tập đoàn cứ điểm mạnh 

nhất Đông Dương, làm nơi thu hút, giam chân và tiêu diệt chủ lực ta. Tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ đã trở thành trung tâm điểm của kế hoạch Nava. Trước tình hình 

đó, Hội nghị Bộ Chính trị của Đảng ta vào ngày 6-12-1953 đã quyết định mở chiến 

dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch ở đây, tiến tới làm phá sản 

kế hoạch Nava. Tiếp đó, Đảng đã thành lập Bộ chỉ huy và Đảng ủy mặt trận Điện Biên 

Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng đầu, thành lập Hội đồng cung cấp mặt trận 

do Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Trong quá trình chiến dịch Điện Biên 

                                           
1
 Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương, Những sự kiện lịch sử Đảng, tập II (1945-1954), Nxb. Sự thật, Hà 

Nội, tr.313-314. 
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Phủ, Bộ Chính trị luôn theo sát, chỉ đạo kịp thời. Để bảo đảm chắc thắng, Bộ Chính trị 

đã chấp thuận lùi ngày mở màn chiến dịch và thay đổi cách đánh do Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp chủ trương, từ “đánh nhanh giải quyết nhanh” sang “đánh chắc tiến 

chắc”. Giữa lúc chiến dịch Điện Biên Phủ đang ở giai đoạn 2 hết sức quyết liệt, ngày 

19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết “Tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc 

tiến chắc để giành toàn thắng cho chiến dịch Điên Biên Phủ”. Những chủ trương, nghị 

quyết của BCHTW Đảng và Bộ Chính trị  đã giúp phát huy cao độ sức mạnh dân tộc 

và là một trong những nhân tố cơ bản mở đường đi tới thắng lợi của ta trong Đông 

Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. 

3. Việc phát huy sức mạnh dân tộc để giành thắng lợi trong chiến dịch Điện 

Biên Phủ còn có ý nghĩa thời sự đối với đất nước ta hiện nay. Sau một phần tư thế kỷ 

thực hiện công cuộc đổi mới (từ sau 1986), đất nước đã đạt được nhiều thành tựu, 

bước vào nhóm nước có mức thu nhập trung bình, đời sống nhân dân được cải thiện về 

nhiều mặt. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước nhiều thách thức lớn, nhất là nguy cơ 

tụt hậu. Để vượt qua những khó khăn thách thức hiện nay, cần tiếp tục củng cố đại 

đoàn kết dân tộc, từ đó phát huy được tiềm lực, sức mạnh của dân tộc, của mọi tầng 

lớp nhân dân cả trong và ngoài nước. 
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SỰ PHỐI HỢP TÁC CHIẾN CỦA LỰC LƢỢNG VŨ TRANG 

VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TỈNH LÂM ĐỒNG  

TRONG ĐÔNG XUÂN 1953 – 1954  

 

TS. Ngô Xuân Trường
*
 

 

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi ở Nam Tây Nguyên và cực Nam Trung Bộ, một 

trong những địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh quốc 

phòng không những trong thời kỳ chiến tranh giải phóng mà còn cả trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

1. Lâm Đồng có diện tích tự nhiên 9.773,54 km
2
, dân số 1.234.55 người

1
, bao 

gồm 40 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 23% dân số toàn tỉnh. Dưới chế độ 

thực dân, phong kiến nhân dân các dân tộc Lâm Đồng bị áp bức bóc lột nặng nề, 

chúng thực hiện âm mưu “chia để trị”, gây mâu thuẫn, thù hằn giữa các dân tộc, nhất 

là giữa người Kinh với các dân tộc thiểu số. 

Tháng 8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trên phạm vi cả nước, 

chính quyền cách mạng từ Trung ương đến cơ sở được thành lập. Cùng với cả nước, 

đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã trở thành người chủ thật sự, có quyền làm chủ 

tương lai, vận mệnh của mình. Tuy chỉ sống dưới chế độ mới hơn 4 tháng, nhưng 

những quyền lợi mà chính quyền cách mạng mang lại đã thể hiện tính ưu việt và có ý 

nghĩa quan trọng trong các tầng lớp nhân dân. Đó là động lực tinh thần và nguồn sức 

mạnh của phong trào cách mạng địa phương trong hai cuộc chống Pháp, chống Mỹ. 

2. Sau khi thực dân Pháp tái chiếm vào cuối tháng 1 năm 1946, hầu hết các cơ 

quan, lực lượng vũ trang và nhân dân một số vùng đã tản cư xuống hai tỉnh Ninh 

Thuận, Bình Thuận để củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị kháng chiến lâu 

dài. Đầu năm 1948, tỉnh thành lập các đội vũ trang tuyên truyền làm nhiệm vụ xây 

dựng cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sau những năm kiên trì bám trụ địa 

bàn, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ thực hiện “4 

cùng”
2
 với đồng bào để tuyên truyền, giác ngộ cách mạng.  

Đến cuối năm 1950, toàn tỉnh đã xây dựng được cơ sở ở 95 buôn, thành lập 

chính quyền ở 8 xã; các đoàn thể thanh niên, phụ nữ tập hợp được 3.210 hội viên và tổ 

                                           
*
 GVCC khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Đà Lạt. 
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 Tổng cục Thống kê (2013), Niên giám Thống kê năm 2012, Nxb. Thống kê, Hà Nội, tr 61. 

2
 Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. 
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chức lực lượng dân quân với 1.110 người. Riêng ở hai xã Chi Lai, Mang Yệu
1
, tổ chức 

Đảng, chính quyền, đoàn thể khá mạnh. Chi bộ xã Chi Lai có 26 đảng viên, chi bộ xã 

Mang Yệu có 18 đảng viên, lực lượng du kích chiến đấu chiếm 20% dân số, có khả 

năng tác chiến độc lập và dẫn đường đưa bộ đội lên hoạt động vùng địch tạm chiếm. 

Đồng bào hai xã tổ chức hội “tầm lỡ”
2
, cùng nhau đẩy mạnh sản xuất, bất hợp tác với 

địch. Với những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và chiến đấu, hai xã 

Chi Lai, Mang Yệu đã trở thành vùng căn cứ và bàn đạp vững chắc trong cuộc kháng 

chiến chống Pháp ở Lâm Đồng. 

Thực hiện chủ trương của Liên Khu ủy Khu 5 về đẩy mạnh hoạt động vũ trang 

vùng địch hậu, cuối năm 1950, thị xã Đà Lạt đã thành lập các đội cảm tử làm nhiệm vụ 

diệt tề, trừ gian. Nhiều tên mật thám, ác ôn có nhiều nợ máu với nhân dân đã bị trừng 

trị, trong đó có tên Haasz mật thám Pháp hoạt động tại Đà Lạt. 

Nhằm đối phó với phong trào cách mạng đang phát triển mạnh, cuối năm 1951, 

địch tăng cường lực lượng, ráo riết hoạt động, vừa khủng bố, đánh phá cơ sở cách 

mạng bên trong, vừa liên tục mở các cuộc hành quân càn quét vào các vùng hậu cứ, 

gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất. Trước tình hình đó, hội nghị Ban cán sự Đảng 

Cực Nam đã xác định: “Lâm Đồng là chiến trường chính của Cực Nam, nhưng là 

chiến trường gây cơ sở. Vì vậy, phải vận dụng phương châm, phương thức hoạt động 

mới”. Để làm tốt công tác xây dựng cơ sở và bảo toàn lực lượng, tất cả các địa bàn 

trong tỉnh không được hoạt động diệt ác trừ gian ồ ạt, tràn lan như trước, giải tán các 

đội vũ trang tuyên truyền, các đội cảm tử để thành lập các đội xây dựng cơ sở làm 

nhiệm vụ tiếp tục móc nối, củng cố những cơ sở cũ, phát triển thêm nhiều cơ sở mới, 

đồng thời thực hiện chủ trương giảm biên chế ở các cơ quan, đơn vị
3
. 

Trong tình hình thực tế ở địa phương, việc vận dụng phương châm, phương 

thức hoạt động mới là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vì quá 

nhấn mạnh phương châm kiên trì vận động cách mạng, tránh hoạt động bề nổi, diệt ác, 

trừ gian nên đã làm cho một số cán bộ, chiến sĩ băn khoăn và vận dụng chủ trương một 

cách rập khuôn, máy móc . 

Sau hai năm vận dụng phương châm và chuyển hướng hoạt động, phong trào 

cách mạng ở Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến. Toàn tỉnh đã củng cố, xây dựng 

                                           
1
 Hai xã căn cứ mang tên 2 người du kích đã anh dũng hy sinh trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. 

2
 Hội đoàn kết sản xuất và đánh giặc. 

3
 Toàn tỉnh giảm 500 người. Riêng Đà Lạt và vùng tây bắc Đà Lạt cuối năm 1951 có 192 cán bộ, chiến sĩ, đến 

đầu năm 1954 giảm còn 42 người. 
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được hàng trăm cơ sở cách mạng, kết nạp hàng trăm hội viên cứu quốc ở Đà Lạt và 

vùng dân tộc thiểu số ở Bảo Lộc, Di Linh và Tây Bắc Đà Lạt. Nhiều nơi đã tranh thủ 

được tầng lớp trên và bộ máy ngụy quân, ngụy quyền ở cơ sở. Tại Đại hội chiến sĩ thi 

đua Liên khu 5, Uỷ ban kháng chiến hành chính miền Nam Trung Bộ đã tặng cờ cho 

đội công tác La Ba với thành tích “Kiên trì bám cơ sở, mở rộng phong trào vận động 

cách mạng trong đồng bào dân tộc”. 

Trong chiến lược Đông Xuân 1953-1954, thắng lợi dồn dập trên các chiến 

trường trong cả nước đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình các tỉnh Nam Trung Bộ 

nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Để phối hợp hoạt động giữa các tỉnh Cực Nam 

và chuẩn bị mở chiến dịch, đầu năm 1954, Ban cán sự Đảng Cực Nam  chủ trương 

thành lập Ban chuẩn bị chiến trường gồm đại diện Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban cán sự 

Đảng tỉnh Lâm Đồng và Trung đoàn 812. Ban này có nhiệm vụ theo dõi tình hình 

địch, xây dựng kế hoạch chiến dịch và chỉ đạo các tỉnh gấp rút đẩy mạnh các hoạt 

động. 

Thực hiện chủ trương trên, các đội xây dựng cơ sở hoạt động trên địa bàn Đà 

Lạt và vùng Tây Bắc của tỉnh tiếp tục xây dựng cơ sở cách mạng, nhất là vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Ở những vùng trước đây có nhiều khó khăn phức tạp như Đăng 

Gia Rít, Prơ Teng, Tổng Lạch, Bờ Nơ, nhưng nhờ kiên trì vận động và thuyết phục, 

nói rõ âm mưu và thủ đoạn của địch nên phần lớn đồng bào đã tiếp xúc với cán bộ 

cách mạng. Ở các địa bàn phía Nam của tỉnh, khu căn cứ Chí Lai-Mang Yệu ngày 

càng được củng cố, trở thành bàn đạp vững chắc để các đội xây dựng cơ sở lên hoạt 

động ở các tổng Kờ Dòn, La Dạ, Nộp, Tố La. 

Để phối hợp với chiến trường chính và căng kéo lực lượng địch buộc chúng 

không thể đưa quân chi viện cho chiến trường Bắc Tây Nguyên, đêm ngày 6 rạng ngày 

7 tháng 4 năm 1954, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng cùng với các đơn vị thuộc 

Trung đoàn 812 đã đồng loạt nổ súng tập kích đồn Gia Bắc (Di Linh), đồn La Dày 

(Bảo Lộc), giải phóng một vùng rộng lớn với hàng ngàn dân, nối liền với vùng giải 

phóng phía Tây tỉnh Bình Thuận. Phát huy thắng lợi  các đơn vị tiếp tục tấn công tiêu 

diệt các đồn Tà Xị, Suối Kiết, Lútxe…. mở rộng địa bàn hoạt động ở huyện Di Linh. 

Các đội xây dựng cơ sở chuyển sang  hoạt động trong các làng phía Bắc huyện Di 

Linh, lên đến vùng Loan, Tà In, La Hoan,… 

3. Như vậy, vùng giải phóng được mở rộng bao gồm khu căn cứ Chi Lai - 

Mang Yệu và các tổng K’Dòn, Châu Trưng, Bảo Thuận; phía Tánh Linh đã nối liền 
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với các tổng La Dạ, Tố La, tạo ra thế và lực mới để phát triển, là căn cứ cách mạng của 

hai tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Với thắng lợi Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã kết 

thúc thắng lợi. 

Trải qua 9 năm kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc ở 

tỉnh Lâm Đồng đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần vào 

thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ thực tiễn của phong trào cách mạng, 

Đảng bộ Lâm Đồng có thêm kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng 

địa phương trong các thời kỳ cách mạng tiếp theo. 
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SÁNG KIẾN ĐỘC ĐÁO CỦA NGÀNH HẬU CẦN  

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ  

THỂ HIỆN QUA CHIẾC XE ĐẠP THỒ 

 

ThS. Trần Thị Hiền
*
 

 

 Ngày 07-5-1954, dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng 

lẫy năm châu, chấn động địa cầu, ghi một dấu ấn chói lọi trong lịch sử chống ngoại 

xâm của dân tộc. Để làm nên chiến thắng oai hùng đó, công tác hậu cần được xem là 

một trong những nhân tố có vai trò quan trọng. Trong bài viết này chúng tôi tìm hiểu 

những đóng góp to lớn của ngành hậu cần cho chiến dịch, thể hiện qua hình ảnh chiếc 

xe đạp thồ - sự sáng tạo tuyệt vời trong công tác vận chuyển các nhu yếu phẩm cần 

thiết cho cuộc chiến trong điều kiện địa hình khắc nghiệt vùng Tây Bắc mà ngày nay 

khi nói đến điều này người ta thường dùng với cái tên bình dị nhưng cũng rất oai hùng 

“những đoàn quân ngựa sắt”. 

1. Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía Tây vùng rừng 

núi Tây Bắc, nằm gần biên giới Việt – Lào, cách thủ đô Hà Nội khoảng 300km theo 

đường chim bay. Thung lũng Điện Biên nằm trên một ngã ba có nhiều tuyến đường 

quan trọng, phía Đông Bắc giáp với Lai Châu; phía Đông Nam giáp với Tuần Giáo 

(Điện Biên), Nà Sản (Sơn La); phía Tây giáp với Luông pha băng; phía Nam giáp với 

Sầm Nưa (Lào). Vì vậy, đây là nơi có vị trí chiến lược giữa Bắc Việt Nam với Thượng 

Lào và miền Tây Trung Quốc.   

Điều kiện khí hậu nơi đây được chia thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 4 

đến tháng 9 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Vào mùa khô thường có 

sương mù dày đặc từ 3giờ chiều hôm trước đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, còn mùa 

mưa thường xuất hiện mưa kéo dài, nhiều lũ quét, độ ẩm lớn nên địa hình bị chia cắt, 

đường sá đi lại rất khó khăn. Do đó, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, công tác tiếp tế, 

vận chuyển quân lương cho chiến trường được xem là phần gặp nhiều khó khăn và nan 

giải. 

 2. Với điều kiện đặc biệt về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu ở  Điện Biên Phủ, 

thực dân Pháp cho rằng Việt Minh sẽ không thể tiến hành được các hoạt động quân sự 

tại đây hoặc nếu có đánh tốt cũng thất bại bởi nó khá xa với hậu phương, không thể 

                                           
*
 Giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt. 



Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 – 2014   

 

111 

giải quyết được vấn đề đảm bảo, cung cấp kịp thời về hậu cần cho chiến dịch. Vì vậy, 

Henri Navarre – Tổng Tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp tại Việt Nam lúc bấy giờ đã 

chọn Điện Biên Phủ để xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương và xem 

đây là một pháo đài bất khả xâm phạm, để thu hút và nghiền nát lực lượng Việt Minh. 

Đồng thời, Pháp dùng Điện Biên Phủ để làm bàn đạp đánh vào hậu tuyến Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa trong trường hợp Quân đội Việt Nam rời hậu tuyến Việt Bắc đánh 

xuống đồng bằng, cầm chân quân chủ lực Việt Minh tại miền Bắc, không cho tiếp xúc 

với miền Trung để Pháp thảnh thơi bình định khu vực miền Trung với kế hoạch 

Atlante được vạch ra trước đó. Theo đó, tổng số binh lực ở tập đoàn này vào lúc cao 

nhất là 16.200 người, gồm 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh, 3 tiểu đoàn pháo binh, 1 

tiểu đoàn công binh, 1 đại đội tăng M24, 1 đại đội vận tải, 1 phi đội 12 máy bay 

thường trực, được bố trí thành 3 phân khu, 49 cứ điểm
1
. 

 3. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn bao giờ hết, công tác hậu cần có một 

vai trò vô cùng quan trọng, được xem là một trong những nhân tố chính tạo nên chiến 

thắng lịch sử này. Với phương châm “Tất cả cho mặt trận, tất cả cho chiến thắng”, 

Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 19 tháng 4 năm 1954 nêu rõ: “Toàn dân, toàn Đảng 

và Chính phủ nhất định đem toàn lực chi viện cho Điện Biên Phủ và nhất định làm mọi 

việc cần thiết để giành toàn thắng cho chiến dịch này”. Quán triệt đường lối trên, 

ngành hậu cần đã quyết tâm chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu 

cần cho chiến dịch. Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử Thủ tướng Phạm Văn 

Đồng làm Chủ tịch Hội đồng Cung cấp Mặt trận, đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Chủ 

nhiệm Tổng cục Chính trị vào Thanh Hóa, đồng chí Văn Tiến Dũng - Tổng tham mưu 

trưởng vào Liên khu 3 để trực tiếp chỉ đạo các địa phương huy động sức người, sức 

của phục vụ chiến dịch. Cùng với ngành hậu cần, hàng vạn dân công, thanh niên xung 

phong và nhiều phương tiện vật chất của các ngành, nhân dân các vùng miền, các địa 

phương cả nước được huy động chi viện cho Điện Biên Phủ. Vì vậy, việc cung cấp và 

tiếp tế cho lực lượng lớn tác chiến trên một mặt trận rất xa hậu phương trong thời gian 

dài đã được khắc phục. Nhân dân và bộ đội ta đã lập một kỳ tích ngoài sự tính toán của 

địch về công tác hậu cần, đảm bảo cho sự quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch 

Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong toàn bộ chiến dịch, có tổng cộng hơn 260.000 dân 

công với 14 triệu ngày công phục vụ; hơn 20.000 xe đạp thồ cùng với vô số phương 

tiện thô sơ và bán thô sơ khác cộng với những đôi vai kỷ lục của những thanh niên 

                                           
1
 Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn  (2003),  Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập, Nxb. Giáo 

dục, tr.945. 
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nam nữ đã chuyển ra mặt trận 25.000 tấn lương thực, 1.000 tấn thịt và hàng nghìn tấn 

thực phẩm khác
1
. Đồng bào các dân tộc Tây Bắc, dù đất rộng người thưa, núi rừng 

hiểm trở, khả năng kinh tế còn hạn hẹp, nhưng vẫn dồn sức tiếp tế cho bộ đội 7.310 tấn 

gạo, 389 tấn thịt và 31.818 dân công với 1.296.075 ngày công
2
.  

4. Trong công tác vận chuyển lương thực từ hậu phương ra chiến trường ở 

chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ được xem là loại phương tiện được sử dụng 

nhiều nhất và mang lại hiệu quả cao nhất. Đây là loại hình xe đạp tự chế của những 

người tham gia công tác hậu cần. Trong thời buổi lúc bấy giờ, chiếc xe đạp được coi là 

tài sản quý giá nhất trong gia đình nhưng với tinh thần yêu nước, nhiều người đã 

không tính toán thiệt hơn, tất cả đều chung khí phách hướng ra mặt trận. Gia đình nào 

có xe thì góp xe, gia đình nào không có xe thì góp tiền để mua phục vụ cho chiến dịch. 

Gọi là xe đạp thồ và chữ “thồ” ở đây đã phản ánh đúng chức năng chính của nó – “thồ 

hàng”. Ban đầu, mỗi chiếc xe chỉ có thể thồ được 80 – 100kg, nhưng về sau mọi người 

cùng động viên nhau nên tìm cách tăng thêm số lượng hàng hóa vận chuyển bằng cách 

gia cố xe, gắn thêm các bộ phận phụ vào xe. Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Mỗi 

xe đạp thồ lúc đầu chở được 100kg sau đó nâng lên 200kg, 300kg. Có một anh dân 

công ở Phú Thọ chở được 352kg. Năng suất xe thồ gấp 10 lần dân công gánh bộ. Gạo 

ăn dọc đường cho người chuyên chở cũng giảm đi 10 lần”. Như vậy, một dân công 

cùng với  một chiếc xe đạp thồ bằng 100 lần dân công gánh bộ
3
. 

Về hình dáng bề ngoài, chiếc xe đạp thồ cũng giống như chiếc xe đạp bình 

thường với các bộ phận chính như: săm, lốp, sườn, ghi - đông, nhưng điểm khác ở đây 

là nó được gắn thêm một số bộ phận phụ như: “tay ngai” – bộ phận buộc thêm vào ghi 

- đông xe, là một đoạn tre nhỏ dài khoảng 1m để điều khiển xe; hoặc buộc vào trục yên 

xe một đoạn tre, cao hơn yên khoảng 50cm để cầm, vừa giữ thăng bằng xe vừa đẩy xe 

đi; dùng thêm vải, quần áo cũ để gia cố tăng độ bền của săm, lốp, chống trơn trợt; tăng 

độ cứng của khung bằng cách hàn thêm sắt, cột thêm gỗ… Sau khi gắn thêm các bộ 

phận này vào thì chiếc xe đạp thồ  sẽ trở nên chắc chắn và có thể chở được trọng lực 

gấp 5 – 6 lần chiếc xe đạp bình thường. Theo đó, mỗi chiếc xe đạp thồ có thể tải được 

200 – 250kg, kỷ lục có chiếc xe đạp thồ của chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng thuộc 

                                           
1
 Phạm Chí Nhân (2004), Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ, Nxb. Quân đội nhân dân, tr.151 

2
 Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn (2003), Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập, Nxb. Giáo 

dục, tr.945 

3
 http://vietbao.vn/The-gioi/Dien-Bien-Phu-Nhung-dieu-chua-tung-co-trong-lich-su-chien-tranh/45152041/162/ 
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đoàn Phú Thọ chở lên đến 352kg. Hai chiếc xe đạp thồ gá lại có thể chở được 2 

thương binh nặng nằm hoặc 4 thương binh nhẹ ngồi.  

Loại hàng hóa mà xe đạp thồ chuyên chở nhiều nhất trong chiến dịch là gạo, 

muối và lương khô. Tất cả các hàng hóa này được bỏ vào bao tải và thường cột chung 

2 bao lại với nhau khi vận chuyển. Theo đó, mỗi xe có thể chở từ 4 đến 5 bao tải với 

hơn 50kg/bao. Thông thường, cách bố trí các bao tải trên xe gồm: phía sau xe chở ba 

bao tải (hai bao cột hai bên khung xe và một bao đặt phía trên giữa mối cột của hai bao 

dưới); phía trước cũng đặt hai bao được cột chung một mối ở miệng bao và vắt chéo 

qua giữa đòn dông. Ngoài ra, còn đặt thêm vài ba túi nhỏ khoảng 15 – 20kg/túi trên 

các bao tải hoặc đặt ở yên xe, cổ xe. Xung quanh xe được gắn lá cây để ngụy trang 

địch. Cách bố trí này được xem là rất khoa học vừa có thể giữ được thăng bằng xe 

không bị chổng bánh trước lên khi đi đường dốc, vừa tạo được thế đẩy xe về phía 

trước cho người điều khiển. 

Trong suốt hành trình chiến dịch Điện Biên Phủ, ước tính ngành hậu cần của ta 

đã sử dụng hơn 20.000 chiếc xe đạp thồ để chở lương thực, vận chuyển thương binh. 

Lực lượng xe đạp thồ được chia thành từng đoàn theo các địa phương. Mỗi đoàn có từ 

30 đến 40 xe và thường có 1 xe chuyên chở các phụ tùng thay thế, sửa chữa để hỗ trợ 

kịp thời cho những xe bị hư hỏng.  

Có thể nói, xe đạp thồ là loại phương tiện vận chuyển hiệu quả nhất mà không 

có một phương tiện nào sánh kịp lúc bấy giờ. Trên địa bàn hiểm trở, dốc trơn trợt trên 

các tuyến đường từ Thanh Hóa lên Hòa Bình, Sơn La, sang Lai Châu… mà chỉ cần 

chiều rộng của đường khoảng 1mét là xe đạp thồ có thể qua được. Loại phương tiện 

này lại dễ sửa chữa, dễ ngụy trang, không cần dùng đến nhiên liệu, không phát ra tiếng 

ồn lớn gây sự chú ý cho địch khi vận chuyển như các loại xe có động cơ máy. Các 

phần phụ kiện được gắn thêm cho xe rất đơn giản và dễ dàng tìm được như quần áo cũ, 

tre, nứa hoặc các ống sắt thép. Xe có thể vận chuyển đi theo từng đoàn hoặc có thể đi 

riêng lẻ và đặc biệt là có một sức thồ hàng phi thường. Ngoài ra, xe còn gắn thêm đèn 

điện để vừa phục vụ công tác vận chuyển, đồng thời tạo ánh sáng cho các y, bác sĩ cứu 

chữa thương binh trong đêm tối ngay trên trận địa. Qua đó, có thể thấy được sức sáng 

tạo tuyệt vời của những người làm công tác hậu cần trong việc tạo ra cho mình một 

phương tiện vận chuyển các nhu yếu phẩm cho chiến trường ưu việt như vậy. Chiếc xe 

đạp thồ với những bao hàng hóa lên đến hàng trăm kilogam chất đầy xung quanh đã 

trở thành hình ảnh quen thuộc trong suốt hành trình của chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Mặc cho bom rơi lửa đạn, những con người kiên trung bất khuất vẫn ngày đêm miệt 
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mài tải những tấn hàng đến cho bộ đội. Chính sự sáng tạo tuyệt vời của những con 

người ấy cùng với sức mạnh ý chí phi thường đã đánh bại kẻ thù xâm lược. Trong một 

đoạn trích khi nói về lực lượng vận tải thô sơ của ta, trong cuốn “Trận Điện Biên Phủ”, 

ký giả G. Roa đã viết: “Đã có hàng trăm tấn bom được ném xuống các tuyến giao 

thông và những con đường tiếp vận của Quân đội nhân dân Việt Nam nhưng chẳng 

bao giờ cắt đứt nổi những con đường ấy… Tướng Navarre bị thua chính từ những 

chiếc xe đạp thồ với những kiện hàng từ 200 đến 320kg, được điều khiển bởi những 

con người ăn không thật no và ngủ thì nằm ngay trên những mảnh nilông trải trên 

đất”
1
. 

Xe đạp thồ không chỉ đơn thuần là những chiếc xe được gá lắp để chở hàng mà 

nó còn chứa đựng trong đó tinh thần yêu nước, chứa đựng khát khao hòa bình và sức 

sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Sự sáng tạo đó thể hiện được khả năng ứng phó tốt với 

môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của người Việt Nam. Khả năng ứng phó với 

môi trường tự nhiên thể hiện qua việc con người đã biết khắc phục được những trở 

ngại của điều kiện tự nhiên với những đèo cao, núi sâu, mưa rừng thác lũ của khí hậu 

nơi đây, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình trên những chiếc xe đạp thồ. 

Sự ứng phó với môi trường xã hội thể hiện qua việc dân công, bộ đội ta đã qua mặt 

được tai mắt của kẻ địch để vận chuyển các nhu yếu phẩm ra chiến trường. Địch ngày 

đêm rải bom đánh phá các con đường vận chuyển lương thực của ta, nhưng với tinh 

thần quả cảm cùng với tài trí ngụy trang khéo léo, những đoàn dân công vẫn vững 

vàng với chiếc xe đạp thồ của mình để đưa lương thực, thuốc men, đạn dược đến tận 

tay cho bộ đội. Những con người ấy vẫn ngày nghỉ, đêm đi với tinh thần lạc quan: 

“Mau lên hỡi bạn xe thồ 

Đường ra mặt trận vui mô cho bằng 

Vượt đèo qua suối băng băng 

Xe thồ đè bẹp xe tăng quân thù”
2 

Không ngại gian khó cùng với khả năng sáng tạo tuyệt vời và lòng yêu nước tha 

thiết, người Việt Nam đã vượt qua được những thời khắc gian khổ nhất, đánh bại được 

kẻ thù và làm nên một chiến thắng oanh liệt đi vào lịch sử nhân loại – chiến thắng 

Điện Biên Phủ. Thuật ngữ  “xe đạp thồ” được xem là bắt đầu xuất hiện từ chiến dịch 

                                           
1
 http://news.zing.vn/Ngua-sat-Viet-Nam-trong-chien-dich-Dien-Bien-post358188.html 

2
 Phạm Chí Nhân (2004), Đại đoàn 308 với chiến dịch Điện Biên Phủ, Nxb. Quân đội nhân dân, tr.153. 
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Điện Biên Phủ và chính nó đã góp một phần quan trọng trong việc làm nên chiến 

thắng này.  

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra cách đây tròn 60 năm, nhưng hình ảnh 

về những “binh chủng xe đạp thồ”, “những đoàn quân ngựa sắt” hay những chiếc xe 

đạp thồ được lưu giữ ở Bảo tàng lịch sử như một nhân chứng hùng hồn về chiến thắng 

oanh liệt của dân tộc. Nhìn chiếc xe đạp thồ, nhiều người tự đặt ra cho mình câu hỏi là 

tại sao nó thể làm được điều kỳ tích như vậy? Và không chỉ đối với chúng ta mà chính 

người Pháp lúc đó cũng không ngờ rằng chính những chiếc xe đạp – phương tiện đi lại 

giản đơn do chính họ chế tạo ra lại có thể làm nên một điều phi thường.  Người Pháp 

đã thua trong chiến dịch Điện Biên Phủ không phải vì họ thiếu vũ khí và quân số mà 

họ đã thua vì những con người Việt Nam bất khuất và dũng cảm, đầy mưu trí và sáng 

tạo. 
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