
TỈNH ỦY SÓC TRĂNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO ~ ,  'Sóc Trăng, ngay 25 tháng 10 năm 2022

Số 51-HD/BTGTU

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 

“Hà Nội -  Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 -  12/2022)

Căn cứ Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 07/10/2022 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội -  
Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng 
dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm 

vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên 
Phủ trên không” năm 1972; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy 
lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, sáng tạo, tự lực tự cường, 
vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần sớm hiện 
thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tăng cường, bồi 
đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại; tăng cường các hoạt động đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao 
của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, lợi 
dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nội dung và hình thức 
phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định; 
kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử cách mạng, các ngày lễ lớn, 
sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động “đền ơn đáp 
nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, tự hào trong 
các tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội 

- Điện Biên Phủ trên không”; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt 
của Đảng; những chiến công của quân và dân ta; đường lối chiến tranh nhân dân, 
nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Quân 
chủng Phòng không - Không quân là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng.

2. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng; sự mưu trí, sáng tạo, quyết đánh, biết 
đánh và quyết thắng B-52; tinh thần chiến đấu anh dũng của Nhân dân cả nước, 
nhất là sự kiên cường, bám trụ chiến đấu của quân và dân Thủ đô Hà Nội trong 12
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ngày đêm khói lửa; những tập thể và cá nhân anh hùng; sự đồng tình, ủng hộ, giúp 
đỡ của bạn bè quốc tế.

3. Thành tựu của đất nước, của Thủ đô Hà Nội 50 năm qua (kể từ sau chiến 
thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972); sự trưởng thành, lớn mạnh 
và những chiến công, thành tích của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam.

4. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là các 
quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng - an ninh bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về đối ngoại.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch 
sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây ảnh hưởng đến 
quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước, nhất là với Mỹ.

6. Các hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng dân tộc, tôn giáo.

III. TỞ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - 

Điện Biên Phủ trên không”, kèm đề cương tuyên truyền làm tài liệu tuyên truyền 
cho các cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền sự kiện trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Sóc 
Trăng, trang fanpage "Tuyên giáo Sóc Trăng", các nhóm facebook công khai 
của các đơn vị, địa phương. Vận động cán bộ, đảng viên, cộng tác viên Ban 
Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán 
bộ tuyên giáo chia sẻ, lan toả thông tin tích cực trên mạng xã hội.

2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể có liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động 
trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục - thể thao... chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - 
Điện Biên Phủ trên không”.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, 
truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên báo, đài, tạp chí, trên internet và mạng 
xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phán tán thông tin sai trái, 
xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

4. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng: Xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền về sự kiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chú 
trọng khai thác thông tin, tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên 
truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp 
Nhân dân; không đưa tin, bình luận những vấn đề về lịch sử còn có ý kiến khác nhau.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức tiếp, phát sóng chương trình 
truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử” của Đài truyền hình Việt 
Nam, phim tài liệu kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên 
không” và các chương trình tuyên truyền khác.

5. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 
xã hội cấp tỉnh
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- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy xây 
dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

- Theo dõi và nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên, 
đoàn viên và Nhân dân, tình hình dư luận xã hội và những âm mưu chống phá, 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhân sự kiện này; đồng thời, báo cáo 
kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp để có hướng xử lý.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 

(12/1972 - 12/2022)!
2. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) - Chiến 

thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam!
3. Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh 

nhân dân vững chắc!
4. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên 
hiện đại!

5. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách 
thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

6. Phát huy tinh thần Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
(Gửi kèm Đề cương tuyên truyền).

Nơi nhân:
- Cơ quan T79, BTGTW (báo cáo),
- Vụ Tuyên truyền, BTGTW,
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội cấp tỉnh,
- Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành 
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Sở VHt T&DL, Sở TTTT,
- Báo Sóc Trăng, Đài PT&THST, Website 
Tỉnh ủy,
- Ban TG,TH các huyện ủy, thị ủy, 
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu BTGt U.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Ban Tuyên giáô 
25- 10-2022 15:26:38



ĐẺ CƯƠNG
TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM CHIÉN THẮNG 

“HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”(12/1972 - 12/2022)
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW ngày 07/10/2022 của

Ban Tuyên giáo Trung ương)

I. BÓI CẢNH, ÂM MƯU CỦA ĐÉ QUỐC MỸ TIẾN HÀNHCUỘC TẬP KÍCH 
ĐƯỜNG KHÔNG CHIẾN LƯỢC VÀO MIÈN BẮC VIỆT NAM THÁNG 12/1972

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), đầu năm 
1965, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, đưa quân Mỹ 
vào miền Nam Việt Nam và sử dụng không quân, hải quân đánh phá ra miền Bắc. 
Bị thất bại liên tiếp trên cả hai miền Nam - Bắc, ngày 01/11/1968, Tổng thống Mỹ 
Giôn-xơn tuyên bố chấm dứt ném bom, kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại miền 
Bắc lần thứ nhất, đồng thời chuyển sang thực hiện Chiến lược “Việt Nam hóa 
chiến tranh”.

Đầu năm 1972, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta 
bước vào giai đoạn quyết liệt. Trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại 
giao, ta đều giành thắng lợi to lớn. Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế 
quốc Mỹ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Để cứu vãn tình thế, ngày 06/4/1972, Tổng 
thống Mỹ Níchxơn vội vã ra lệnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
ra miền Bắc với quy mô lớn hơn, tính chất ác liệt, tàn bạo hơn nhiều so với cuộc 
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Mỹ sử dụng máy bay chiến lược B-52 đánh phá 
các tỉnh: Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Hải Phòng..., nhưng đều bị đánh bại; 
cục diện chiến tranh chuyển hướng có lợi cho ta.

Chiến tranh kéo dài khoét sâu thêm những mâu thuẫn trong nội bộ và làm 
trầm trọng hơn những khó khăn về kinh tế, chính trị, xã hội của nước Mỹ; cuộc 
bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, sức ép của cử tri, của phong trào phản đối 
chiến tranh xâm lược Việt Nam và các lực lượng chính trị ở Mỹ tác động mạnh 
mẽ đến Tổng thống Ních-xơn. Trong khi đó, Hội nghị đàm phán bốn bên tại Pari 
đã kéo dài 4 năm mà Mỹ vẫn chưa tìm được lối thoát. Đầu tháng 10/1972, ta đưa 
ra dự thảo Hiệp định “Về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam” và 
phía Mỹ chấp thuận bản dự thảo này.Tuy nhiên, sau khi tái đắc cử Tổng thống 
nhiệm kỳ hai, Níchxơn đã trắng trợn lật lọng, xóa bỏ dự thảo Hiệp định đã thỏa
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thuận, đòi Việt Nam phải sửa chữa 126 điểm mà trước đó phía Mỹ đã hoàn toàn 
nhất trí và tuyên bố ngừng đàm phán vô thời hạn với ta.

Để cứu vãn Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và tình hình, đế quốc 
Mỹ đã âm mưu tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 nhằm 
gây sức ép buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Pari theo các điều khoản sửa đổi 
của chúng; đánh phá, hủy diệt tiềm lực kinh tế - quốc phòng của miền Bắc, hạn 
chế sự chi viện cho cách mạng miền Nam, làm lung lay ý chí quyết tâm chiến đấu 
chống Mỹ của nhân dân Việt Nam; đe doạ phong trào đấu tranh của nhân dân thế 
giới. Chúng đãsử dụng máy bay chiến lược B-521: 193/tổng số 400 chiếc hiện có 
của quân đội Mỹ; máy bay không quân chiến thuật: 1.077/tổng số 3.043 chiếc (có 
1 biên đội máy bay F.111 khoảng 50 chiếc); tàu sân bay: 6/24 chiếc; hơn 50 máy 
bay tiếp dầu trên không và một số loại máy bay phục vụ khác như: máy bay gây 
nhiễu từ xa, máy bay trinh sát chiến lược, chiến thuật, máy bay chỉ huy, liên lạc 
dẫn đường, cấp cứu cùng 60 tàu chiến các loại của Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương.

Ngày 14/12/1972,Níchxơn chính thức phê chuẩn kế hoạch tập kích chiến 
lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng với mật danh Lainơbếchcơ II (nghĩa là Cứu 
bóng trước khung thành II).

II.DIẺN BIẾN, KẾT QUẢ CỦA CHIẾN DỊCH PHÒNG KHÔNG HÀ NỘI 

1. Những diễn biến chính

- Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/12/1972, Tổng thống Mỹ Níchxơn ra lệnh 
mở cuộc tập kích bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, 
thị xã trên miền Bắc.

- Sáng ngày 18/12/1972, Phủ Thủ tướng điện chỉ đạo các bộ, cơ quan và một 
số địa phương: “Đ/ch cỏ thể ném bom Hà Nội - Hải Phòng, cần thực hiện tốt kế 
hoạch sơ tán nhân dân của thành phố”. Bộ Tổng Tham mưu điện chỉ đạo các đơn 
vị: “Đềphòng địch dùng B-52 đánh phá các mục tiêu trọng điểm. Các binh chủng: 
pháo cao xạ, tên lửa, rađa, không quân, pháo binh sẵn sàng chiến đẩu, kịp thời

1 Máy bay chiến lược B-52, còn được gọi là "Siêu pháo đài bay B-52" là máy bay chiến đấu hiện đại nhất 
của không lực Hoa Kỳ vào thời điểm đó, có tải trọng vũ khí từ 18 đến 30 tấn bom, có thể mang 12 đến 20 
quả tên lửa hành trình ALARM hoặc 8 tên lửa hành trình (tàng hình) ACM, 4 pháo 20 mm hoặc một pháo 
20mm 6 nòng (gấp 10 lần so với máy bay cường kích); bay ở độ cao tối đa 16.765m, thông thường 10.000 
đến 13.000m; tầm bay xa: 12.000 đến 16.000km, có thể bay liên tục 9 giờ không cần tiếp dầu, nếu được tiếp 
dầu có thể bay nhiều giờ hơn hoặc vượt chặng đường 18.000 đến 20.000km. Đen nay, B-52 đã qua 8 lần cải 
tiến, là vũ khí chiến lược, được trang bị tên lửa hành trình loại A6M-86B để tiến công từ xa với cự ly 2.500km.
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đánh trả máy bay, tàu chiến địch. Tổ chức quan sát, báo động, sơ tán, đào hầm 
hào, phổi hợp với công an và nhân dân làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ 
tài sản... ”.

18 giờ 50 phút, Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu cấp 1; 19 giờ 10 phút, Đại đội rađa 16 phát hiện nhiễu B-52. 
19 giờ 15 phút, Trung đoàn 291 phát hiện B-52 và báo cáo: “B-52 đang vào miền 
Bắc”. 19 giờ 25 phút, không quân ta được lệnh cất cánh đón đánh các tốp máy 
bay chiến thuật của địch.

Từ 19 giờ 25 phút đến 20 giờ 18 phút, nhiều tốp B-52 (mỗi tốp 3 chiếc) liên 
tiếp dội bom xuống khu vực sân bay Nội Bài, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm; 19 
giờ 44 phút, quả đạn tên lửa đầu tiên của Tiểu đoàn 78 thuộc Trung đoàn Tên lửa 
257 được phóng lên - cuộc chiến đấu 12 ngày đêm của lực lượng phòng không ba 
thứ quân bảo vệ Hà Nội bắt đầu.

Trung đoàn Tên lửa 261 được lệnh đánh tập trung, tiêu diệt tốp máy bay 671 
từ hướng Tam Đảo đánh phá các kho tàng ở Đông Anh, Cổ Loa. Một kíp chiến 
đấu của Tiểu đoàn 59 đã phóng 2 quả đạn từ cự ly thích hợp, hạ 01 máy bay B- 
52.Đây là chiếc B-52 đầu tiênbị bắn rơi tại chỗ trên bầu trời Hà Nội, cách trận địa 
chưa đầy 10 km. Thắng lợi hạ gục tại chỗ “Siêu pháo đài bay B-52” ngay trong 
đêm đầu tiêncó ý nghĩa đặc biệt quan trọng về tư tưởng và tác chiến, giải tỏa 
những lo lắng, băn khoăn của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh và tất cả cán bộ, 
chiến sĩ trực tiếp chiến đấu bảo vệ Hà Nội.

Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 12, Mỹ huy động 90 lần chiếc B-52 ném 3 đợt 
bom xuống Thủ đô Hà Nội, xen kẽ có 8 lần chiếc F-111 và 127 lần chiếc máy 
bay cường kích; ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc Thủ đô 
Hà Nội, 85 khu vực dân, làm chết 300 người. Quân và dân ta anh dũng chiến 
đấu, bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có 03 máy bay B-52 (02 chiếc rơi tại chỗ).

-Sángngày 19/12/1972, Bộ Chính trị họp, chỉ đạovề đánh máy bay B-52. 
Đêm ngày 19/12, máy bay B-52 tiếp tục ném bom Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, 
Thái Nguyên, Nam Định. Riêng ở Hà Nội, địch sử dụng 87 lần chiếc B-52 và hơn 
200 lần chiếc máy bay cường kích ném 3 đợt bom xuống 68 điểm thuộc nội và 
ngoại thành. Các lực lượng phòng không ba thứ quân của ta đã anh dũng chiến 
đấu, bắn rơi 01 máy bay B-52; 01 máy bay F-4.
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- Đêm ngày 20/12/1972 (bắt đầu từ lúc 19 giờ 27 phút), địch sử dụng 93 lần 
chiếc B-52 và hơn 100 lần chiếc máy bay cường kích các loại vào đánh phá Hà 
Nội và một số mục tiêu ở khu vực Hải Phòng, Thái Nguyên. Rút kinh nghiệm các 
trận đánh trước, quân và dân tađã anh dũng, mưu trí,lập công xuất sắc: chỉ với 35 
quả đạn đã bắn rơi 07 chiếc B-52 (có 05 chiếc rơi tại chỗ). Đại đội tự vệ của 3 nhà 
máy (Cơ khí Mai Động, Gỗ Hà Nội và Cơ khí Lương Yên), bằng 19 viên đạn 14,5 
mm đã bắn rơi 1 máy bay F-111 “cánh cụp cánh xòe” của địch.

- Ngày 21/12/1972, địch sử dụng 180 lần chiếc máy bay chiến thuật; ban đêm 
địch huy động 24 lần chiếc B-52, 36 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá các 
mục tiêu trọng yếu của ta tại Hà Nội và một số khu vực tại Bắc Giang, Hải 
Phòng.Phát huy khí thế chiến thắng của 3 ngày trước, quân và dân ta đã bắn rơi 
11 máy bay, trong đó có 03 chiếc B-52; 02 chiếc F-4; 2 chiếc A-7; 01 chiếc F- 
111; 01 chiếc A-6; 01 chiếc RA-50; 01 chiếc F-105.

- Ngày 22/12/1972, ban ngày, địch sử dụng 56 lần chiếc máy bay chiến thuật 
đánh phá các mục tiêu quanh Hà Nội; ban đêm, địch sử dụng 24 lần chiếc B-52 
và 30 máy bay chiến thuật hộ tống, cùng 09 máy bay F-111 đánh các mục tiêu tại 
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh..., các lực lượng vũ trang và Nhân dân ta đã chiến 
đấu anh dũng, kiên cường, bắn rơi 06 máy bay; trong đó, bắn rơi tại chỗ 03 chiếc 
B-52; 01 chiếc F-111; 01 chiếc F-4.

- Ngày 23/12/1972,ban ngày, địch sử dụng54 lần chiếc máy bay chiến thuật 
đánh phá các khu vực ngoại thành Hà Nội; ban đêm, địch sử dụng 33 chiếc B-52 
đánh Đồng Mỏ (Lạng Sơn) và khu vực Bắc Giang; 30 máy bay F-4 và F-105 và 
07 máy bay chiến thuật của Hải quân, 11 máy bay F-111 đánh phá các sân bay: 
Nội Bài, Yên Bái,Kiến An (Hải Phòng) và một số mục tiêu tại Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh. Ta bắn rơi 04 máy bay, trong đó có 02 chiếc B-52; 01 chiếc F-4; 01 
chiếc A-7.

- Ngày 24/12/1972,ban ngày, địch sử dụng44 lần chiếc máy bay chiến thuật 
đánh phá khu vực Thái Nguyên, Hà Bắc; ban đêm, địch sử dụng 33 lần chiếcB- 
52,39 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá ác liệt Ga Kép, Bắc Giang, các sân 
bay Yên Bái và khu vực Vĩnh Tuy (Hà Nội). Quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 05 
máy bay: 01 chiếc B-52; 02 chiếc F-4; 02 chiếc A-7.

Trước những thất bại nặng nề, 24 giờ 00 ngày 24/12, lấy cớ nghỉ lễ Nôen,địch 
tạm ngừng tập kích để củng cố tinh thần, lực lượng và tìm thủ đoạn đánh phá mới.
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- Ngày 25/12/1972, Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương nhận định: địch sẽ 
đánh phá trở lại Hà Nội ác liệt hơn, quân và dân thủ đô Hà Nội cùng các địa 
phương miền Bắc cần rút kinh nghiệm các trận đánh trước, tiếp tục củng cố tinh 
thần, lực lượng đánh địch trong những ngày tới. Tranh thủ thời gian địch ngừng 
đánh phá, cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng không ba thứ quân của các địa phương, 
nhất là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã khẩn trương rút kinh nghiệm, tìm cách 
đánh, kịp thời ứng phó với các thủ đoạn đánh phá của địch.

- Ngày 26/12/1972, từ 13 giờ 00 đến tối, địch sử dụng 56 lần chiếc máy bay 
cường kích các loại ném bom dữ dội các khu vực trận địa tên lửa và trạm biến thế 
Đông Anh. Từ 22 giờ 05 phút đến 23 giờ 20 phút, địch sử dụng 105 lần chiếc B- 
52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống đánh phá ồ ạt, liên tục vào nhiều 
mục tiêu khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, ném bom rải thảm dữ dội tàn 
phá tất cả các mục tiêu nội, ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là phố Khâm Thiên và 
phố Hai Bà Trưng,Hà Nội. Hơn một giờ chiến đấu anh dũng, lực lượng phòng 
không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã bắn rơi 08 máy bay 
B-52 (riêng Hà Nội bắn rơi 05 chiếc, trong đó 04 chiếc rơi tại chỗ) và 10 máy bay 
chiến thuật khác(đây là trận đánh then chốt, quyết định nhất, bắn rơi nhiều máy 
bay B-52 nhất trong 9 ngày chiến đấu). Trong trận này, lần đầu tiên Trung đoàn 
252, Quân khu Việt Bắc đã bắn rơi 01 chiếc B-52 bằng pháo cao xạ 100 mm.

- Ngày 27/12/1972, buổi sáng, địch huy động 100 lần chiếc máy bay chiến 
thuật; ban đêm, địch tăng cường huy động 36 lần chiếc B-52,66 lần chiếc máy bay 
chiến thuật yểm hộ, xen kẽ, địch dùng 17 lần chiếc F-111 tập trung đánh phá dữ 
dội vào khu vực Hà Nội.Ngày và đêm 27/12, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 14 
máy bay trong đó có 05 chiếc B-52; 05 chiếc F-4; 02 chiếc A-7; 01 chiếc A-6; 01 
máy bay lên thẳng HH-53. Đặc biệt, lần đầu tiên B-52 bị Phi công Phạm Tuân lái 
máy bay MiG-21 bắn rơi vào lúc 22 giờ 20 phút.

- Ngày 28/12/1972, ban ngày địch huy động 131 lần chiếc máy bay chiến 
thuật; ban đêm, địch sử dụng khoảng 60 lần chiếc B-52 đánh vào các mục tiêu ở 
khu vực nội, ngoại thành Hà Nội. Quân và dân ta tiếp tục chiến đấu dũng cảm, 
bắn rơi 03 máy bay, trong đó có 02 chiếc B-52 (01 chiếc do Phi công Vũ Xuân 
Thiều lái chiếc máy bay Mig-21 tiêu diệt và đã anh dũng hy sinh); 01 chiếc RA-5C.

- Ngày 29/12/1972, do bị tổn thất nặng nề trong 11 ngày liên tiếp, máy bay B- 
52 của địch chỉ đánh một số địa phương vòng ngoài, không dám tập trung lực lượng 
ở toạ độ lửa Hà Nội nữa. Ban ngày, địch sử dụng 36 lần chiếc máy bay chiến
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thuật;ban đêm, địch huy động 60 lần chiếc B-52, 70 lần chiếc máy bay chiến thuật 
công kích các mục tiêu ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Thanh Hóavà ngoại 
vi Hải Phòng, Quảng Ninh. Các đơn vị phòng không vòng ngoài của ta (tiểu đoàn 
72, 78, 79) đã bắn rơi 02 máy bay (01 chiếc B-52, 01 chiếc F-4). Đây là trận đánh 
kết thúc thắng lợi 12 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói 
chung cuối tháng 12 tháng 1972.

- 07 giờ sáng ngày 30/12/1972, Níchxơn tuyên bố chấm dứt cuộc tập kích 
đường không chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng, ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 
trở ra và đề nghị Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa tiếp tục đàm phán, ký kết 
Hiệp định Paris.

Trong 12 ngày đêm, đế quốc Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B-52 và 3.920 lần 
chiếc máy bay chiến thuật, ném hơn 100 ngàn tấn bom, đạn xuống Hà Nội, Hải 
Phòng và một số thành phố, thị xã miền Bắc nước ta. Riêng ở Hà Nội, địch sử 
dụng 441 lần chiếc B-52 cùng nhiều máy bay chiến thuật ném hàng ngàn tấn bom 
xuống các khu phố, sân bay, nhà ga, bệnh viện, trường học... Chúng đã huỷ diệt 
nhiều phố xá, làng mạc; phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó có gần 100 nhà máy, xí 
nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga; giết chết 2.368 dân thường, làm bị thương 
1.355 người khác, hủy diệt phố Khâm Thiên - khu vực có mật độ dân số đông nhất 
Hà Nội2.

2. Kết quả và nguyên nhân của Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ 
trên không”

2.1. K ế t  quả

- Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 quân và dân ta miền Bắc đã 
bắn rơi 81 máy bay Mỹ các loại, gồm: 34 chiếc B-52; 05 chiếc F -111A; 21 chiếc 
F-4CE; 04 chiếc A-6A; 12 chiếc A-7; 01 chiếc F-105D; 02 chiếc RA-5C; 01 chiếc 
trực thăng HH-53; 01 chiếc trinh sát không người lái 147-SC, bắt sống và diệt 
nhiều giặc lái. Quân chủng Phòng không- Không quân bắn rơi 32 trong tổng số 
34 máy bay B-52 bị bắn rơi trong chiến dịch3.

2Bom Mỹ đã tàn phá cả khu phố dài trên 1.200 m, gần 2.000 ngôi nhà, đền, chùa, trường học, trạm xá bị phá 
sập, 287 người chết, 290 người bị thương. Máy bay B-52 còn rải bom xuống hơn 100 điểm dân cư khác trong 
Thành phố (bệnh viện Bạch Mai, Gia Lâm, Yên Viên, Uy Nỗ, An Dương...) làm hơn 1.000 người chết, bị 
thương.

3Bộ đội Không quân: đã xuất kích 24 lần, bắn rơi 7 máy bay Mỹ (trong đó có 2 chiếc B-52, 04 chiếc F-4 và 
1 chiếc RA-5C, chiếm khoảng 8,6% tổng số máy bay bị bắn rơi trong chiến dịch); Bộ đội Tên lửa Phòng
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- Chỉ hơn 10 ngày, Không quân Hoa Kỳ đã mất gần 100 phi công, phần lớn 
phi công bị chết và bị bắt đều là những phi công kỳ cựu, có giờ bay rất cao.Thông 
thường trong chiến tranh, ở những trận tập kích đường không lớn, tỷ lệ tổn thất 
về máy bay của phe tiến công là khoảng 1-2%. Nhưng trong cuộc tập kích bằng 
đường không vào Hà Nội,riêng B-52tỷ lệ tổn thất lên tới 17% (34/193 chiếc). 
Tướng Gioóc Êttơ, Phó chỉ huy không quân chiến lược Mỹ, ngày 30/12/1972, đã 
thú nhận trên tạp chí US.Air Forces (Không lực Hoa kỳ): “Tổn thất về máy bay 
chiến lược B-52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nề, là đòn choáng 
váng đánh thẳng vào những nhà vạch kế hoạch của Lầu Năm góc”4. Trong hồi 
ký của mình, Níchxơn viết: “Nôi lo của tôi trong những ngày này không phải là 
lo những làn sóng phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, 
mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B-52 quá nặng nề”5.

Với việc đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ, 
làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, ngày 
27/01/1973 Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
đã được ký kết.

2.2. Nguyên nhân thắng lợi

T hứ  nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Trung ương 
Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực 
lượng và Nhân dân làm nên Chiến thắng.

Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận định tình hình, đưa 
ra chủ trương, quyết sách kịp thời; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác 
chuẩn bị về mọi mặt để đối phó với mọi tình huống chiến tranh, làm thất bại hoàn 
toàn ý đồ thâm hiểm của địch, tạo niềm tin, củng cố ý chí chiến đấu cho quân và 
dân ta; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, 
mục đích cuối cùng là tập trung cho kháng chiến thắng lợi.

không: đánh 195 trận; bắn rơi 38 máy bay các loại (chiếm 47% số máy bay bị bắn rơi trong chiến dịch); trong 
đó có 29 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ), tiêu thụ 333 quả đạn tên lửa (đơn vị tiêu thụ đạn tên lửa nhiều nhất 
là Trung đoàn 261: 125 quả; Trung đoàn 257: 96 quả). Bộ đội Pháo cao xạ: đánh 1.191 trận, bắn rơi 28 máy 
bay (trong đó lực lượng pháo 100mm được công nhận bắn rơi 3 chiếc B-52).

4 “Đ iệ n  B iê n  P h ủ  trên  k h ô n g ”- c h iến  th ắ n g  c ủ a  ý  c h í  v à  tr í tuệ  V iệ t N a m , Nxb QĐND, Hà Nội, 2007, tr.218.

5 “Đ iệ n  B iê n  P h ủ  trên  k h ô n g ”- c h iến  th ắ n g  c ủ a  ý  c h í  v à  tr í tuệ  V iệ t N a m , Nxb QĐND, Hà Nội, 2007, tr.120.
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Trung ương Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự 
với đấu tranh chính trị và ngoại giao, vừa đánh vừa đàm để sớm giành thắng lợi; 
vừa tổ chức lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa tổ chức sơ tán dân cư, 
bảo đảm an toàn. Quân ủy Trung ương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Quân chủng 
Phòng không - Không quân vừa tổ chức đánh địch vừa nghiên cứu, tổng kết, tìm 
tòi, sáng tạo cách đánh, kịp thời điều chỉnh tổ chức lực lượng chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu, phòng tránh, đánh trả, bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất tổn thất lực 
lượng, phương tiện, tính mạng, tài sản của Nhân dân. Quân và dân Thủ đô đã chủ 
động chuẩn bị về mọi mặt, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ 
trang, dũng cảm, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu với tinh thần “Hà Nội 
vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Trung 
ương, quân đội và các địa phương liên tục mở các đợt tuyên truyền trước, trong 
và sau cuộc chiến đấu, kịp thời đưa đường lối, chủ trương kháng chiến của Đảng 
đến mọi tầng lớp nhân dân; vạch trần âm mưu, thủ đoạn, tội ác của đế quốc Mỹ 
và tay sai, phản ánh kịp thời tình hình chiến sự và những tấm gương chiến đấu 
dũng cảm; động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vàNhân dân nêu cao chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Thứ hai, quân và dân ta đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng 
cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết đánh, biết đánh và quyết thắng kẻ thù.

Quân và dân ta đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị, có ý chí quyết tâm 
chiến đấu cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao cảnh giác 
trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; chủ động chuẩn bị về mọi mặt, phát 
huy cao nhất chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo thành nguồn sức mạnh to lớn 
trong chiến đấu, đặc biệt là tinh thần quyết tâm, dám đánh, biết đánh và quyết 
thắng B-52.

Cùng “chia lửa” với đồng bào miền Bắc, quân và dân miền Nam đã đẩy mạnh 
tiến công Mỹ - Ngụy, triển khai lực lượng, tổ chức chiến đấu trên khắp chiến trường 
miền Nam, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó trên nhiều hướng, nhiều 
mặt trận, làm giảm sức chiến đấu của chúng, gây tư tưởng chán nản, hoang mang 
trong binh lính với các trận đánh chống lại cuộc phản kích của không quân và hải 
quân Mỹ ở Bình Trị Thiên, Bắc Bình Định, Tây Nguyên; các mặt trận ở Quảng Trị, 
Nam Bộ, Trung Bộ đều phối hợp tiến công mạnh mẽ, mở rộng vùng giải phóng, 
tạo thế bao vây, uy hiếp đối với Mỹ - Ngụy.
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Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” được tạo nên bởi sức 
mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo, trí tuệ, bản lĩnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta; trong đó, yếu tố quan trọng là tìm được cách đánh B-52. Cho đến hiện 
nay, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới bắn rơi được B-52. Để đánh được 
“pháo đài bay bất khả xâm phạm”, ta đã tổ chức lực lượng trực tiếp đối đầu với 
B-52 từ tháng 5/1966, vừa trực tiếp đánh trả vừa nghiên cứu cách đánh B-52. 
Cuốn “Cẩm nang đỏ” mang tên “Cách đánh B-52 của bộ đội tên lửa” ra đời kịp 
thời, đã đúc kết kinh nghiệm trong gần 7 năm đối đầu với B -52 và các thủ đoạn 
của Không quân Mỹ, tìm ra cách đánh hay, phù hợp với điều kiện thực tế về vũ 
khí, trang bị của ta. Quân và dân ta đã nghiên cứu phát hiện điểm mạnh, yếu của 
địch, bảo đảm vũ khí nào cũng phát huy tác dụng, lực lượng nào cũng có thể hạ 
máy bay địch, kể cả dân quân tự vệ, bộ đội địa phương; kết hợp tiêu diệt, khống 
chế máy bay chiến thuật hộ tống, tạo điều kiện cho bộ đội tên lửa và không quân 
bắn hạ B-52.

Thứ ba, sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè và nhân dân tiến bộ trên 
toàn thế giới.

Chiến dịch Lainơbếchcơ II bị phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới, không 
chỉ với các nước xã hội chủ nghĩa mà cả các nước tư bản phương Tây. Chính phủ 
và báo chí các nước đã lên tiếng chỉ trích hành động của đế quốc Mỹ; Tòa án quốc 
tế được lập ra để xét xử các tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Ngay 
trong chính nước Mỹ, nhân dân cũng biểu tình đòi Chính phủ phải chấm dứt ném 
bom ở miền Bắc Việt Nam.

III. TẦM VÓC, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA 
CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG”

1. Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử

Thứ nhất, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”là một trong 
những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX;mãi đi vào lịch 
sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những “Chi Lăng”, “Hàm Tử”, 
“Đống Đa”, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ vàbản lĩnh Việt Nam trong thời 
đại Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” góp phần bảo 
vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng đã giành
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được, tạo ra bước chuyển chiến lược căn bản về cục diện của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đe quốc Mỹ liên tiếp thực hiện hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc mà 
đỉnh cao là cuộc tập kích đường không chiến lược cuối tháng 12/1972 hòng “đưa 
miền Bắc về thời kỳ đồ đá”. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 
đã đập tan âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, 
tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thôi thúc toàn dân đoàn kết, 
hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quyết tâm chiến đấu giành thắng 
lợi hoàn toàn ở cả hai miền Nam - Bắc.

Thứ ba, Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là thắng lợi của 
đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân; là chiến thắng 
của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam; là ý chí, quyết tâm 
dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Ke thừa và phát triển truyền thốngnghệ thuật quân sự Việt Nam,Chiến thắng 
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” chứng minh cho chân lý: “Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do”.Một dân tộc tuy đất không rộng, người không đông nhưng 
biết đoàn kết đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội, dưới sự lãnh đạo của một Đảng mácxít chân chính, với đường lối và phương 
pháp cách mạng đúng đắn có thể chiến thắng mọi kẻ thù với vũ khí trang bị hiện 
đại nhất.

Thứ tư, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đánh bại sức 
mạnh quân sự hùng hậu của chủ nghĩa đế quốc, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của 
chủ nghĩa thực dân mới; làm tăng thêm sức mạnh, củng cố niềm tin cho các lực 
lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" làm thất bại toàn bộ các 
mục tiêu chiến lược phía Mỹ đặt ra; đặc biệt, không những không đè bẹp được ý 
chí chiến đấu của quân và dân ta mà còn làm tăng thêm tinh thần quyết chiến, 
quyết thắng của cả dân tộc, làm sụp đổ“thần tượng không lực Hoa Kỳ”,cổ vũ 
mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. Sự thất bại toàn diện cả về chiến lược quân sự và chính trị của đế 
quốc Mỹ báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới. Sau Chiến thắng “Hà 
Nội - Điện Biên Phủ trên không” và thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong
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cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều nước thuộc thế giới thứ ba đã đứng 
lên đấu tranh giành độc lập, chủ quyền.

Thứ năm, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã chứng minh 
sức sống của học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh, cách mạng và giá trị tư tưởng 
quân sự Hồ Chí Minh. Đó là những quan điểm, tư tưởng về nguồn gốc, bản chất, 
tính chất của chiến tranh, về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 
quốc, bảo vệ thành quả cách mạng... Những quan điểm, tư tưởng đó đã được Đảng 
ta quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, hiệu quả, thể hiện trong đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính; kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù.

2. Bài học kinh nghiệm

- Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã góp phần tạo ra bước 
ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, buộc Chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Pari, chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hoà bình ở Việt Nam, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất 
nước. Chiến thắng cũng để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đó là:

- Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của cấp ủy 
các cấp; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường sức mạnh, ý chí chiến 
đấu, xây dựng tinh thần chủ động, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng.

- Ke thừa và phát huy nghệ thuật quân sự lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ đánh lớn 
trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, vừa đánh, vừa tìm cách 
đánh sáng tạo.

- Chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình; 
thường xuyên theo dõi, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch, nắm vững lực 
lượng, phương tiện, ý đồ và hướng tiến công chủ yếu của địch để có phương án 
tác chiến phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

- Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng khu vực phòng thủ, thế 
trận quốc phòng toàn dân, phòng không nhân dân vững chắc; phát huy tốt vai trò 
nòng cốt của các lực lượng thường trực Phòng không - Không quân.
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- Nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; tranh thủ sự ủng hộ, 
giúp đỡ của bạn bè quốc tế, của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn 
thế giới.

IV. PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ 
TRÊNKHÔNG”TRONG Sự NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆTỔ QUỐC VIỆT 
NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các địa 
phương trên cả nước đã chủ động phát huy nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, 
văn hóa, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện 
tốt các chính sách xã hội, tạo sự phát triển nhanh, bền vững và giành được nhiều 
thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đen nay, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải 
Phòng,Vĩnh Phúc, Bắc Ninh luôn nằm trong danh sách những địa phương dẫn đầu 
cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),dẫn đầu về đóng góp cho ngân sách 
Nhà nước và có thu nhập đầu người cao nhất cả nước.

Tiếp nối truyền thống anh hùng, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 
quân chủng Phòng không - Không quânđã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân chủng 
“cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”;xây dựng các lực lượng Phòng không 
- Không quân, phòng không nhân dân, tạo thành thế trận phòng không nhân dân 
vững mạnh và rộng khắp, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; luôn chủ động 
nghiên cứu, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của địch, nhất là đối tượng tác 
chiến phòng không để có phương án tác chiến chính xác, kịp thời, phù hợp. Trong 
xây dựng hiện đại hóa, Quân chủng đã tiếp nhận, đưa vào sử dụng nhiều loại vũ 
khí, trang bị mới của các lực lượng như Không quân, Rađa, Tên lửa, Cao xạ, 
Phòng không lục quân... Thực hiện tốt việcphát huy nội lực, ứng dụng thành tựu 
khoa học và công nghệvào sản xuất; cải tiến, sửa chữa, nâng cao tính năng kỹ 
thuật, chiến thuật của một số loại vũ khí, trang bị hiện có,luôn bảo đảm sẵn sàng 
chiến đấu và huấn luyện; coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao;xây dựng Quân chủngngày càng “tinh, gọn, mạnh”, thực sự trở thành lực 
lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó 
lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột dân tộc, 
sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra ở 
nhiều nơi. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á phát triển 
năng động nhưng vẫn tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định; tranh chấp chủ quyền
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lãnh thổ, biển đảo ngày càng gay gắt.Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nước ta 
đang đứng trước nhiều thách thức lớn đan xen, tác động tổng hợp và diễn biến 
phức tạp; bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. 
Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn. Tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng 
cường chống phá Đảng và Nhà nước ta.Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thích ứng với biến 
đổi khí hậu luôn là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là những thách thức rất lớn đối 
với nước ta trong thời gian tới.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến 
đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn 
diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ 
xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, 
phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời 
đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa”; việc phát huy tinh thần chiến đấu và chiến thắng kẻ thù 
của quân và dân ta, trong đó có chiến thắng“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”là 
rất cần thiết.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan 
điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, kế thừa và phát huy truyền thống hòa 
hiếu của dân tộc, coi trọng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển 
kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh quan hệ hữu 
nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau; bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng phương 
pháp hòa bình; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nước khác; 
thường xuyên nêu cao cảnh giác, sẵn sàng tự vệ, đập tan mọi hành động xâm lược, 
kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành 
quả cách mạng.
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Lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dâncầntiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong xây dựng nền quốc phòng,an 
ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng và củng cố vững chắcnền quốc phòng toàn 
dân và thế trận an ninh nhân dân; không ngừng nâng cao tiềm lực mọi mặt của đất 
nước, ngăn ngừa và sẵn sàng đánh thắng các loại hình chiến tranh xâm lược của kẻ 
thù trong mọi hoàn cảnh; kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhất là trước khả 
năng địch tấn công từ trên không, trên biển; bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ 
xa. Xây dựng Quân đội nhân dân,Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại,một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên 
hiện đại. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị 
trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, 
các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với nhiệm vụ tăng cường 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng “Hà Nội - Điện 
Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta thêm tin tưởng, tự hào về 
Đảng ta, một Đảng mácxít kiên cường, luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, có đường lối đúng đắn, sáng tạo, đã lãnh đạo toàn dân ta 
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; tự hào về truyền thống bất khuất, kiên 
cường của dân tộc ta; về lòng yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước mọi kẻ thù xâm lược. Đó là cội nguồn của 
sức mạnh nội lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốcViệt 
Nam xã hội chủ nghĩa./.
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