Cuc Tng tin công và ni dy xuân Mu Thân 1968 là mt ch trng chin lc úng n và sáng to ca ng
ta, có ý ngha lch s to ln, m ra cc din mi trong cuc kháng chin chng M, cu nc ca dân tc ta.

B i hành quân trong cuc tn công và ni dy mùa xuân nm 1968

Sau 10 nm (1954-1964), M th chân Pháp nhy vào min Nam Vit Nam và sau bn nm (1961-1964) tin
hành chin lc "Chin tranh c bit", mc dù ã b ra nhiu tin ca và công sc, thi hành nhiu th on và bin pháp,
nhng phía M vn không dp tt c phong trào cách mng min Nam. T nm 1964 n u nm 1965, cuc u tranh
cách mng ca ng bào, chin s min Nam phát trin nhanh chóng, thu c nhng thng li ngày càng to ln,
khin cho chin lc "Chin tranh c bit" ca quc M b tht bi nghiêm trng. Trc tình hình y, quc M chuyn
sang thc hin chin lc "Chin tranh cc b", t a quân M và ch hu vào min Nam; ng thi, m rng hot ng
không quân và hi quân, ném bom bn phá min Bc gây áp lc hòng làm gim s chi vin v sc ngi, sc ca t
hu phng ln min Bc cho tin tuyn ln min Nam.
Trên min Bc, cuc chin tranh phá hoi bng không quân và hi quân ca M tng bc c m rng v quy mô, gia
tng v cng và gn bó cht ch vi nhp chin tranh trên b min Nam. i vi hai nc láng ging ca Vit Nam, M y
mnh "Chin tranh c bit" Lào; s dng sc ép quân s và ngoi giao hòng buc chính ph Vng quc
Campuchia t b thái trung lp. Trên trng quc t, M trit li dng mâu thun ca phe XHCN và s bt ng trong
phong trào Cng sn quc t cô lp Vit Nam Dân ch Cng hòa (nay là Cng hòa Xã hi Ch ngha Vit Nam),
y mnh chin tranh xâm lc. trong nc M, chính quyn M thi hành các bin pháp nhm bng bít tin tc, che
giu các hot ng chin tranh ca M trên chin trng.
T thc tin chng M, cu nc trên khp hai min Nam, Bc; trên c s phân tích toàn b tình hình trong nc và th
gii có liên quan, Hi ngh Ban Chp hành Trung ng ng ln th 12, khoá III (12-1965) h quyt tâm chin lc:
"ng viên lc lng ca c nc, kiên quyt ánh bi cuc chin tranh xâm lc ca quc M trong bt k tình hung nào";
xác nh phng châm chin lc chung: "Trên c s ánh lâu dài, da vào sc mình là chính, cn tranh th thi c,
giành thng li quyt nh trong mt thi gian tng i ngn trên chin trng min Nam".
Bng sc mnh ca chính ngha, quân và dân min Nam ã làm tht bi hai cuc phn công chin lc mùa khô
1965 - 1966 và 1966 - 1967 ca M - ngy. Hai gng kìm "tìm dit" và "bình nh" b b gãy. Mc tiêu mà M
ra chng nhng không thc hin c mà còn chu tn tht nng c v sinh lc và phng tin chin tranh, làm cho th

trn ca ch nao núng, tinh thn quân ch sút kém, hàng ng ch thêm mâu thun. Trong lúc ó, chúng ta vn
gi vng quyn ch ng chin lc trên chin trng min Nam, vùng gii phóng c cng c.
Chin công ca quân và dân ta trên c hai min Nam, Bc, cùng vi khí th phong trào u tranh ca qun
chúng dâng cao ã làm xut hin tình th mi trên chin trng có li cho ta.
Tháng 5 và tháng 6-1967, B Chính tr hp di s ch to ca Ch tch H Chí Minh ánh giá tình hình mi mt và
xem xét d tho k hoch chin lc ông Xuân 1967 - 1968, a ra ch trng: trên c s phng châm ánh lâu dài,
y mnh n lc ch quan n mc cao nht giành thng li quyt nh trong mt thi gian tng i ngn. Tháng 10-1967,
B Chính tr, Quân u Trung ng hp m rng và quyt nh chuyn hng tin công chin lc vào các ô th trên toàn
min Nam. Tháng 12-1967, B Chính tr hp phiên c bit, chính thc thông qua K hoch chin lc nm 1968
và nhim v ca quân và dân ta, ch trng chuyn cuc chin tranh cách mng ca nhân dân ta min Nam
sang mt thi k mi. Tháng 1-1968, Hi ngh Ban Chp hành Trung ng ng ln th 14 (khoá III) sau khi phân
tích tình hình ã nhn nh: ch tht bi mt bc rt c bn trong chin lc "Chin tranh cc b", ang lúng túng, b ng v
chin lc, chin thut, do ó, ta phi tranh th thi c "chuyn cuc chin tranh cách mng ca nhân dân ta min
Nam sang mt thi k mi - thi k tin công và ni dy, giành thng li quyt nh", to ra bc ngot ln ca cuc chin
tranh. thc hin quyt tâm chin lc ó, nhim v cp bách ca ta trong thi k mi là ng viên, to s n lc cao nht ca
toàn ng, toàn quân và toàn dân ta c hai min, a cuc chin tranh cách mng ca ta lên bc phát trin cao
nht bng phng pháp tng công kích và tng khi ngha giành thng li quyt nh.
Sau tht bi nng n trong chin dch mùa khô 1966 - 1967, Tng thng M Giôn-xn liu lnh quyt nh a thêm
10 vn quân chin u M vào min Nam Vit Nam. u nm 1968, s quân chin u ca M min Nam ã vt quá na
triu tên cha k s ym tr ca trên 20 vn quân M có mt Thái Lan, Phi-líp-pin, Nht Bn, Guam, Hm i 7,
cùng vi gn 60 vn quân Ngy Sài Gòn, gn 7 vn quân các nc ng minh ca M.
V phía ta, thc hin quyt tâm ca Trung ng ng, thc hin ch trng ca B Chính tr, Quân u Trung ng, các
chin trng min Nam gp rút bt tay chun b cho cuc Tng công kích - tng khi ngha; chun b chin trng, lc
lng, xây dng phng án tác chin và phng án phát ng qun chúng ni dy, bo m hu cn tip t, thông tin liên
lc; chun b c s giu ém lc lng và bàn p xut phát tin công vùng ven và trong các ô th trên toàn min
Nam.
Trc sc tin công và công tác nghi binh ca ta, tt c các lc lng ch lc ca ch t chun b phn công giành
quyn ch ng chin trng phi quay v phòng ng b ng chng . Lc lng ch b cng kéo, k hoch quân s và th b
trí lc lng trên chin trng b o ln, to ra s h trong th phòng ng b ng ca ch ta trit khoét sâu. tip tc nghi
binh, cng kéo lc lng ca ch, y chúng tip tc b ng v chin lc, ta và Lào m chin dch Nm Bc Thng Lào,
chin dch ng 9 - Khe Sanh, nhm ánh lc hng, thu hút quân c ng ca M, vây hãm, giam chân, tiêu hao
lc lng và sinh lc ch to th cho các chin trng khác tin công và ni dy. Các hot ng nghi binh, c bit chin
dch ng 9 - Khe Sanh ã làm cho B Ch huy quân s M ti min Nam và gii lãnh o Oa-sinh-tn b lc hng.
Trong khi h dn toàn trí và lc lng ra hng ng 9 - Khe Sanh và nhn nh ây là chin trng chính, thì cuc
Tng tin công và ni dy bt ng din ra mt lot ô th trên toàn min Nam.
úng 0 gi ngày 29/1/1968 (giao tha theo lch min Bc) quân ta tin công ch ti sân bay Nha Trang
(Khánh Hòa). T 0 gi 30 phút n 1 gi 15 phút ngày 30 tháng 1 nm 1968 (êm giao tha Tt Mu
Thân theo lch min Nam) ta ng lot tin công vào th trn Tân Cnh, th xã Kon Tum (Kon Tum), th xã
Buôn Ma Thut (k Lk), th xã Plây Cu (Gia Lai), thành ph Qui Nhn (Bình nh), thành ph à Nng, th xã
Hi An... Nh vy, c di t min Trung ã n súng tin công. êm 29 rng ngày 30 tháng 1 nm 1968 (tc êm giao
tha Tt Mu Thân theo lch min Nam, ngày mùng mt Tt theo lch min Bc), cuc Tng tin công và ni dy tip
tc din ra khp các tnh và thành ph, th xã, th trn trên toàn min Nam. B binh, c công, pháo binh, bit
ng ta ánh mnh, ánh trúng các mc tiêu trng yu ca ch Sài Gòn - Gia nh, Hu, Qung Tr, à Nng, Tam K,
Qung Ngãi, Phan Thit, Phan Rang, à Lt, Tây Ninh, Bn Tre, Kin Tng, nh Tng, Gò Công, Biên Hoà,
M Tho, Cn Th, Trà Vinh, Châu c, Vnh Long, Cà Mau, Sóc Trng, Rch Giá, Kiên Giang, Tuyên c...
Ti Sài Gòn - Gia nh là trng im ln nht ca Tng tin công và ni dy xuân Mu Thân 1968, bi vì ây là trung

tâm u não ch o toàn b b máy iu hành chin tranh ca M - ngy ti min Nam Vit Nam. bo v Sài Gòn Gia nh, M - ngy ã t chc mt h thng phòng th vng chc nhiu tng, nhiu lp vi nhiu loi lc lng tham gia.
Ngay t phút u n súng, bit ng ta ã ng lot ánh vào các mc tiêu quy nh: Dinh c Lp, B Tng tham mu
Quân lc Vit Nam Cng hoà, B T lnh Hi quân, sân bay Tân Sn Nht, ài Phát thanh, toà i s M. Trn ánh
toà i s M hn 6 ting ng h vi 17 chin s bit ng ca ta ng u vi lc lng quân cnh, lính dù ca M ã gây mt ting
vang ln làm chn ng nc M.
ng thi vi lc lng bit ng, các tiu oàn mi nhn trang b gn nh, t các bàn p vùng ven, nhanh chóng tin vào
ni ô trên các hng. Xung quanh Sài Gòn - Gia nh, các cn c quân s, tr s quân i và chính quyn Sài
Gòn Biên Hoà, Bình Dng, Hu Ngha, Long An... cng b tin công.
Ti mt trn Tr Thiên, lc lng ta tin công Nhà èn, Ty Cnh sát, Toà tnh trng, tr s c quan bình nh và tr s
B ch huy Vin tr Quân s Hoa K ti Vit Nam (MACV), Tri Bu, Thành C, La Vang, im cao 49. Nhân dân
Triu Phong, Hi Lng, Bn á rm r ni dy cùng b i a phng bao vây ch trong các qun l cu Nhùng, Bn á
làm ch on quc l 1 t Diên Sanh n M Chánh; ánh chim qun l Phú Lc, ct t quc l 1 on t à Nng ra Hu,
phá sp Cu Hai, cu Nc Ngt, gii phóng khu vc xung yu ven bin và phía nam Cu Hai, khu vc Trui.
Ti mt trn Hu, lúc 22 gi 33 phút, ngày 31 tháng 01 nm 1968, ting súng tn công bt u vang lên khp
thành ph; sau 4 ngày chin u liên tc quân và dân ta ánh chim hu ht các mc tiêu quan trng nh: Dinh
Tnh trng, n cnh sát, ài Phát thanh, khách sn Thun Hóa, Hng Giang (hang ca M), sân bay Phú
Bài…

B i ta tin vào thành ni Hu, Tt Mu Thân, ngày 2-2-1968.

Tích cc h tr cho lc lng v trang, ông o nhân dân Hu ã ni dy, dn ng cho b i, ào hm, dng chin ly, tip t,
chm sóc thng binh… và thành lp chính quyn cách mng nhiu khu vc. Hàng ngàn thanh niên ã gia
nhp các i du kích, t v, các i công tác. Sau 25 ngày êm chin u và làm ch thành ph Hu (t ngày 31
tháng 01 n ngày 24 tháng 02 nm 1968), quân và dân ta ã dit, bt sng, bc hàng và làm tan rã hàng
chc ngàn tên ch, bn ri và phá hng nhiu máy bay, tàu chin, xe quân s, gii phóng 210.000 dân, 20
xã, 271 thôn, thành lp chính quyn 200 thôn.

B tin công ng lot, bt ng, ch lúc u choáng váng. Chúng dn v mt trn ô th, b ng vùng nông thôn. Nm thi
c, lc lng v trang ti ch h tr cho nhân dân ni dy gii phóng nhiu vùng rng ln.
Tip theo t I, chúng ta còn m t tin công mùa hè (t II) t tháng 5-1968 ánh vào 30 thành ph, th xã, qun
l, chi khu; 27 b t lnh t quân oàn n trung oàn; 40 sân bay; nhiu kho tàng và các trc ng giao thông thy
b ca ch.
Phát huy khí th tn công, t ngày 17-8-1968, ta m t tn công ln th 3. t này ta không ánh mc tiêu chin lc
trng im nh các t trc mà ch yu tn công bng pháo và ánh vào các cn c quân s, chng phn kích. Quân
ta ã ánh vào 27 thành ph, th xã, 100 th trn, huyn l, chi khu, 107 sân bay, 30 kho hu cn ln, 6 b t lnh
s oàn M - ngy.
Hai t tin công ln th II và III bi tip òn nng vào ý chí xâm lc ca quc M, gây cho chúng nhng tn tht ln v
sinh lc và phng tin chin tranh.
Trong cuc Tng tin công và ni dy xuân Mu Thân 1968, quân và dân ta ã ánh vào 4 trong 6 thành ph
ln, 37 trong s 44 th xã và hàng trm th trn, qun l, 4 b t lnh quân oàn, 8 trong 11 b t lnh s oàn quân i
Sài Gòn, 2 b t lnh bit khu, 2 b t lnh dã chin M cùng nhiu b t lnh l oàn, trung oàn, chi khu và hàng
trm cn c quân s ch b tin công ng lot. Chúng ta tiêu dit và làm tan rã 15 vn quân ch, trong ó có 4 vn
quân M, 600 p chin lc, gii phóng thêm 100 xã vi hn 1,6 triu dân.
Cuc Tng tin công và ni dy xuân Mu Thân 1968 là mt s kin có ý ngha chin lc, ã giáng òn quyt nh
vào ý chí xâm lc ca quc M, to bc ngot quyt nh cho cuc kháng chin chng M, cu nc ca dân tc ta i ti
thng li. Tng tin công và ni dy xuân Mu Thân 1968 là mt biu tng sáng ngi v ý chí và sc mnh qut cng
ca quân và dân Vit Nam, là tinh thn c lp, t ch, sáng to, tài mu lc trong ngh thut ch o chin tranh ca
ng ta: ngh thut nm bt thi c ch ng giáng òn quyt nh làm chuyn bin cc din chin tranh; ngh thut tin
công bng cách ánh chin lc mi, giành th bt ng, a chin tranh vào thành th; là ngh thut t chc, b trí và s
dng lc lng "ly nh ánh ln", "ly ít ch nhiu", "ly cht lng cao thng s lng ông", ly trí tu ca con ngi Vit Nam
chin thng v khí và trí tu ca b máy iu hành chin tranh ca M.
50 nm ã trôi qua, nhng ý ngha và bài hc ca cuc Tng tin công và ni dy xuân Mu Thân 1968 vn còn
vn nguyên giá tr: ó là khát vng v c lp, t do và hòa bình cho T quc, là nim tin tng tuyt i vào s lãnh o
ca ng, là tinh thn c lp, t ch, sáng to trong hoch nh ng li và ch o chin lc, là sc mnh ca khi i oàn kt
toàn dân tc, là s kt hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi i, là tinh thn oàn kt quc t cao c./.
BÌNH NGUYÊN (Tng hp theo cng tuyên truyn ca Ban Tuyên giáo Trung ng)

