
BÀI 4: 
CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ MIỀN BẮC XHCN, ĐÁNH BẠI "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA MỸ Ở 

MIỀN NAM (1965-1968)/b] 
 

PHẦN I. MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC "CHIẾN TRANH CỤC BỘ" CỦA 

MỸ (1965-1968) 

 

1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam 

 

       - Đầu năm 1965, trước nguy cơ phá sản hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt”, Mĩ ồ ạt đưa quân viễn chinh, quân chư hầu cùng với vũ khí và phương tiện chiến tranh 

vào miền Nam nhằm đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, chuyển sang chiến lược “Chiến tranh 

cục bộ” ở miền Nam và mở rộng “Chiến tranh phá hoại” ở miền Bắc. 

 

       - “Chiến tranh cục bộ” chính thức bắt đầu từ giữa năm 1965, được thực hiện bằng lực 

lượng quân viễn chinh Mĩ, quân chư hàu và quân ngụy ở miền Nam, trong đó quân Mĩ giữ 

vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng. Cuối năm 1964 có 26000 quân, 

đến cuối năm 1965 lên tới 180.000 tên và 20.000 lính chư hầu, nhằm chống lại các lực 

lượng cách mạng của nhân dân ta. 

 

        - Mĩ cho quân viễn chinh mở các cuộc hành quân “tìm diệt” đánh vào căn cứ quân sự 

của quân giải phóng ở Vạn Tường. Tiếp đó Mĩ mở liền hai cuộc phản công chiến lược trong 

hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình 

định” vào đất thánh Việt cộng. 

 

2. Quân dân miền Nam chíến đấu chống lại Chiến lược “chiến tranh cục bộ” – Quân 

dân ta ở miền Nam với ý chí “Quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược”, được sự 

phối hợp chiến đấu và chi viện của miền Bắc, đã anh dũng chiến đấu và liên tiếp 

giành thắng lợi. 

 

       - Thắng lợi trong trận Vạn Tường ở Quảng NgãI (8-1965) đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ 

mà đánh, tìm ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam. Khả năng thắng “Chiến tranh cục bộ” của 

Mĩ của quân dân ta tiếp tục được chứng minh trong hai mùa khô. 

 

       - Mùa khô 1965-1966, Mĩ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất với 450 

cuộc hành quân lớn nhỏ (trong đó có 5 cuộc hành quan “tìm diệt” then chốt) nhằmg vào hai 

hướng chiến lược chính là đồng bằng khu V và miền Đông Nam Bộ, với mục tiêu đánh bại 

chủ lực quân giải phóng, thực hiện cái gọi  là “bẻ gãy xương sống Việt cộng”, giành lại thế 

chủ động trên chiến trường. 

 

       Quân dân ta với nhiều phương thức tác chiến khác nhau, đã chặn đánh địch trên mọi 

hướng, tiến công chúng khắp mọi nơi. Trong 4 tháng mùa khô 1965-1966, quân dân ta ở 

miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 104.000 địch, trong đó có 42.500 tên Mĩ, 3.500 chư 

hầu, bắn rơi và phá hủy 1430 máy bay, páh huỷ 600 xe tăng và xe bọc thép, 1310 ô tô. 

 

       - Mùa khô 1966-1967, Mĩ mở cuộc phản công chiến lược mùa khô thứ hai với 895 cuộc 



hành quân lớn nhỏ (trong đó có 3 cuộc hành quân then chốt) nhằm vào hướng chiến lược 

chính là miền Đông Nam Bộ – lớn nhất là cuộc hành quân Gianxơn Xiti , nhằm tiêu diệt quân 

chủ lực và cơ quan đầu não của ta, tạo bước ngoặt trong chiến tranh. Cùng với những cuộc 

tiến công địch trên các chiến trường khác, quân dân ta mở hành loạt trận tiến công trên 

chiến trường Đông Nam Bộ, đánh tan ba cuộc hành quân lớn “tìm diệt” và “bình đinh” của 

chúng. 

 

       Trong mùa khô thứ hai, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 151.000 địch trong đó có 

68.200 Mĩ, 5540 chư hầu, bắn rơi và phá hủy 1231 máy bay, phá hủy 1627 xe tăng và xe 

bọc thép, 2197 ô tô. 

 

       - Ngoài ra ở khắp các vùng nông thôn và thành thị, quần chúng nổi dậy chống kìm 

kẹp,trừng trị bọn các ôn, phá “ấp chiến lược” đòi Mĩ cút về nước, đòi tự do, dân sinh dân 

chủ. Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận DTGPMN được nâng cao trên trường 

quốc tế. Cương lĩnh của Mặt trận được 41 nước, 12 tổ chức quốc tế và 5 tổ chức có tính chất 

khu vực lên tiếng ủng hộ. 

 

3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân (1968). 

 

       - Năm 1968 là năm bầu cử Tổng thống Mĩ, sẽ phát sinh mâu thuẫn mà ta có thể lợi 

dụng. Ta chủ trương mở một cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa trên toàn miền Nam, chủ 

yếu là các đô thị. 

 

       - Mục tiêu là tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân đội viễn chinh Mĩ, đánh sập ngụy 

quân, ngụy quyền, giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mĩ phải đàm phán để rút quân 

về nước. 

 

       - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân là một cuộc tập kích chiến lược của 

quân chủ lực ta vào hầu khắp các đô thị trong đêm 30 rạng ngày 31-1 (đêm giao thừa tết 

Mậu thân – 1968) đến 25-2. 

 

        Khắp miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37 tỉnh trong 44 tỉnh ở hầu khắp các 

ấp chiến lược, các vùng nông thông. ở Sài Gòn, quân ta tấn công vào các vị trí đầu não của 

địch như Tòa đại sứ Mĩ, Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu ngụy, Bộ Tư lệnh biệt khu Thủ đô, 

Tổng nha cảnh sát, Đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất. 

 

       Quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 147.000 địch trong đó có  43.000 Mĩ, phá hủy một 

khối lượng lớn vật và phương tiện chiến tranh của chúng. Đó là đòn bất ngờ làm cho địch 

choáng váng. Sau cuộc tập kích chiến lược tết Mậu thân, quân ta còn tiếp tục mở tiếp các 

cuộc tiến công mới trong tháng 5, tháng 6 và trong tháng 8 – tháng 9 – 1968. 

 

       Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân tuy còn hạn chế do đánh giá cao lực 

lượng của mình, nóng vội muốn nhanh chóng giành thắng lợi và đánh giá thấp lực lượng 

địch; tuy nhiên ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công vẫn rất to lớn.Nó đã mở ra một bước ngoặt 

của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, làm lung lay ý chí chiến đấu của quân Mĩ, buộc 



chúng phải “phi Mĩ hóa’ chiến tranh xâm lược, chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá 

hoại miền Bắc, chịu đến Hội nghị Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh xâm lược.  

PHẦN II: NHÂN DÂN MIỀN BẮC CHỐNG "CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT" 

CỦA MỸ 

 

1. Mỹ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ 

nhất (1965-1968) 

 

       Cuối năm 1964 đầu năm 1965, đồng thời với việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền 

Nam, Mỹ mở rộng chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc. 

 

       Ngày 5-8-1964, dựng lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ", Mỹ cho máy bay ném bom, bắn phá 

một số nơi ở miền Bắc, như: cửa sông Gianh, Vinh - Bến Thuỷ, Lạch Trường, thị xã Hòn Gai. 

 

       Ngày 7-2-1965, lấy cớ "trả đũa" việc quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại 

quân Mỹ ở Plâycu, Mỹ cho máy bay ném bom, bắn phá thị xã Đồng Hới, đảo Cồn Cỏ... mở 

đầu chính thức cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. 

 

       Tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mỹ âm mưu : Phá tiềm lực kinh tế, quốc 

phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc ; ngăn chặn nguồn chi viện từ 

bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam; uy hiếp tinh thần, làm lung lay 

quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước. 

 

       Mỹ coi việc thực hiện những mục tiêu đó như những biện pháp nhằm củng cố tinh thần 

quân nguy đang sa sút nghiêm trọng, ngăn phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao. 

Mỹ đã huy động một lực lượng không quân và hải quân rất lớn, gồm hàng ngàn máy bay tối 

tân thuộc 50 loại khác nhau, kể cả những loại mới nhất, như F111, B52, và với các loại vũ 

khí hiện đại khác. 

 

       Không quân và hải quân Mỹ tập trung đánh vào các mục tiêu quân sự, các đầu mối 

giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công trình thuỷ lợi, khu đông dân. Dã man 

hơn, chúng đánh cả trường học, nhà trẻ, bệnh viện, khu an dưỡng, đền, chùa, nhà thờ. 

 

       Máy bay, tàu chiến Mỹ ném bom, bắn phá liên tục, khắp mọi nơi, mọi lúc, trong mọi 

thời tiết, với cường độ ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày chúng thả bom khoảng 300 

lần, với 1.600 tấn bom đạn trút xuống các làng mạc, phố xá. Bom đạn của chúng đã cướp đi 

biết bao sinh mạng và gây thương tích cho bao nhiêu người. Bom đạn của chúng cũng đã 

tàn phá biết bao của cải, cơ sở kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải), công 

trình văn hoá, giáo dục, y tế mà nhân dân ta đã tạo nên trong hơn 10 năm trước đó1 

 

       Sáu thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Việt Trì, Vinh) ; 25 

trong tổng số 30 thị xã của miền Bắc bị đánh phá nhiều lần, trong đó có 6 thị xã bị hủy diệt 

(Đồng Hới, Ninh Bình, Phủ Lý, Bắc Giang, Yên Bái, Sơn La), có những thị trấn bị phá trụi 

như Hà Tu (Quảng Ninh) và Hồ Xá (Vĩnh Linh). 

 



2. Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại, vừa chiến đấu vừa sản xuất 

 

        Ngay từ khi Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh phá hoại, miền Bắc đã kịp thời chuyển 

mọi hoạt động cho phù hợp với hoàn cảnh mới, thực hiện quân sự hoá toàn dân, đào đắp 

công sự chiến đấu, hầm hào phòng tránh, tiến hành triệt để sơ tán, phân tán người và của 

khỏi những vùng trọng điểm, những nơi đông dân, để tránh thiệt hại lớn, bảo đảm đời sống 

ổn định. 

 

        Chống lại những hành động phá hoại của địch là nhiệm vụ của các lực lượng phòng 

không, không quân, của lực lượng hải quân, với vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, và 

của cả lực lượng tự vệ, dân quân, của toàn dân, bất cứ trẻ già, trai gái với vũ khí thông 

thường, hễ địch đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu, lúc tạm 

thời yên ổn thì toàn dân tham gia sản xuất. 

 

        Trong sản xuất, xây dựng kinh tế, ta chủ trương đẩy mạnh kinh tế địa phương, chú 

trọng phát triển nông nghiệp. Xây dựng kinh tế thời chiến theo hướng đó sẽ hạn chế được 

sự tàn phá của chiến tranh và tăng khả năng đảm bảo cho nhu cầu của cuộc chiến đấu tại 

chỗ và đời sống nhân dân từng địa phương. 

Các mặt hoạt động khác của đời sống xã hội (như văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, văn 

học, nghệ thuật) cũng được chú trọng phát triển 

 

         Trong chiến đấu và sản xuất, phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước dâng cao, thể 

hiện sáng ngời chân lý : “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Các lực lượng vũ trang nhân 

dân nêu khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn", "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 

lược". Giai cấp công nhân nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay búa", phấn đấu đạt "Ba 

điểm cao". Nông dân tập thể nêu quyết tâm "Chắc tay súng, vững tay cày", phấn đấu đạt 

"Ba mục tiêu'. Thanh niên có phong trào "Ba sẵn sàng", phụ nữ có phong trào "Ba đảm 

đang", giáo viên và học sinh có phong trào thi đua "Hai tốt", thiếu niên nhi đồng có phong 

trào "Làm nghìn việc tốt". 

 

        Trong hơn bốn năm (từ ngày 5-8-1964 đến ngày 1-11- 1968), quân dân miền Bắc đã 

bắn rơi, phá huỷ 2.334 máy bay, trong đó có 6 chiếc B52, 3 chiến F111 ; diệt và bắt sống 

hàng nghìn giặc lái ; bắn cháy, bắn bị thương 143 tàu chiến, tàu biệt kích của chúng. Do bị 

thất bại nặng ở cả hai miền, đến ngày 1-11-1968, Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném 

bom, bắn phá miền Bắc. 

 

        Trong khi đó, sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nông nghiệp, diện tích canh tác 

được mở rộng, năng suất lao động không ngừng tăng lên, ngày càng có nhiều hợp tác xã, 

nhiều địa phương đạt “Ba mục tiệt”. Từ bảy huyện đạt mức sản lượng thóc 5 tấn/hécta trong 

hai vụ năm 1965 đã tăng lên 14 huyện năm 1966, 30 huyện năm 1967. Hàng chục nghìn 

cán bộ, công nhân kỹ thuật được đào tạo để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong công 

nghiệp, năng lực sản xuất ở một số ngành được giữ vững. Các cơ sở công nghiệp lớn đã kịp 

thời sơ tán, phân tán và sớm đi vào sản xuất, bảo đảm những nhu cầu thiết yếu nhất của 

chiến đấu, sản xuất và đời sống. Đầu tư vào công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc 

phòng tăng lên so với thời kỳ trước chiến tranh. Mức đầu tư vào công nghiệp địa phương 

trong hai năm 1966-1967 tăng 1,5 lần so với kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961- 1965). 



Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế tương đối hoàn chỉnh, có thể tự cấp tự túc đến mức 

cao nhất, bảo đảm hậu cần cho cuộc chiến đấu tại chỗ, tự sản xuất các mặt hàng tư liệu sản 

xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân địa 

phương. Tiểu thủ công nghiệp, một bộ phận quan trọng của công nghiệp địa phương, cũng 

được chú trọng phát triển. 

 

        Nhờ những nỗ lực phi thường trong sản xuất, trong chiến đấu bảo vệ sản xuất của giai 

cấp công nhân, nông dân tập thể, của toàn dân, cùng với sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của 

các nước xã hội chủ nghĩa và loài người tiến bộ, những nhu cầu của cuộc chiến đấu tại chỗ 

và ở miền Nam, cùng với những nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân đã được đáp ứng. 

 

3. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương lớn. 

 

        Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, miền Bắc là hậu phương lớn có nghĩa vụ 

chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Miền Bắc đã làm tròn nghĩa vụ đó một cách xuất sắc. 

 

        Ngay cả trong điều kiện chiến tranh ác liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, miền Bắc 

vẫn hướng về miền Nam. Vì tiền tuyến kêu gọi, hậu phương sẵn sàng đáp lại "Thóc không 

thiếu một cân, quân không thiếu một người". Vì miền Nam ruột thịt, miền Bắc phấn đấu 

"Mỗi người làm việc bằng hai". 

 

        Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam mang tên Hồ Chí Minh trên bộ dọc theo 

dãy Trường Sơn và trên biển dọc theo bờ biển Việt Nam bắt đầu khai thông từ tháng 5-

1959, dài hàng nghìn kilômét đã nối liền hậu phương tiền tuyến, thắt chặt tình cảm ruột thịt 

Bắc - Nam. 

 

        Qua hai tuyến đường vận chuyển chiến lược đó, chủ yếu trên đường Trường Sơn, trong 

bốn năm (1965-1968) miền Bắc đã đưa hơn 300.000 cán bộ, bộ đội vào Nam tham gia 

chiến đấu, phục vụ chiến đấu, tham gia các nhiệm vụ xây dựng kinh tế, văn hoá tại các 

vùng giải phóng, và cũng đã gửi vào Nam hàng chục vạn tấn hàng, gồm vũ khí, đạn dược, 

quân trang, quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng 

khác. Tính chung, sức người, sức của từ Bắc chuyển vào Nam trong bốn năm đã tăng gấp 

10 lần so với thời kỳ trước. Đó là chưa kể hàng vạn chiến sĩ lái xe, lái tàu, công binh, thanh 

niên xung phong, giao liên làm nhiệm vụ đưa đón trên tuyến đường Trường Sơn. 

 

        Nguồn lực chi viện trên cùng với thắng lợi của quân dân miền Bắc giành được trong 

chiến đấu và sản xuất, có tác dụng to lớn. Nó đã góp phần quyết định vào thắng lợi của 

quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! 


