DE.CISNG
TUYEN TRUYEN KY N1IM 50 NAM CHIEN THNG
"HA NQI - DIN MEN PHU TREN KHONG" (12/1972 - 12/2022)
(Ban hành kern theo Hithng d&i sáf4 -HD/BTGTW ngày 0(/1O/2022 cia
Ban Tuyên giáo Trung wang)

i. iOi cAMi, AM wfu CUA BE QUOC M TIEN HANH CUQC TJP KICH
DTJ'ONG KHONG CHIEN LTfC VAO MIEN BAC VIET NAM THANG 12/1972
Sau tht bi cña chin krçic "Chin tranh dc bit" (1961 - 1965), du nàm
1965, d qu& M chuyn sang chin 1uçic "Chin tranh cti be", dua quãn M5
vào min Narn Vit Nam và sü ding không quân, hãi quân dánh phá ra min Bk
Bj tht bi lien tip trên cà hai min Nam - Bc, ngày 01/11/1968, Tng thng.M5
Giôn-xan tuyên b chm düt ném born, k& thüc cuc chin tranh phá hoai min
Bc 1n th'r.nht, dng thii chuyn sang thrc hin Chin hxqc "Vit Nam hóa
chin tranh".
D.0 näm 1972, cuc kháng chin chng M5 ciru nuâc cUa Nhãn dan ta
bithc vào giai doin quyt 1it. Trên câ ba m.t tran: quân sr, chInh trj và ngo.i
giao, ta du giành thâng igi to 1n. Chin lucic "Vit Nam hoá chin tranh" cüa d
quc M Co nguy co slip d hoàn toàn. D ciru van tInh th, ngày 06/4/1972, Tng
thng M NIchxcin vi va ra 1nh tin hãnh cuc chin tranh phá hoi 1n thi'r hai
ra min Bc vri quy rnô 1cn hcin, tinh chit ác 1it, tan bao hon nhiu so vOi cuc
chin tranh phá hoi 1n thu nht. M sir ditng may bay chin krçic B-52 dánh phá
các tinh: Quãng Blnh, Ngh An, Thanh Hoá, Hái Phông..., nhimg du bj dánh b?i;
cic din chin tranh chuyn huâng có lcii cho ta.
Chin tranh kéo dài khoét sâu them nhttng mâu thu.n trong ni b' và lam
tr.m trçng hon nhüng khó khän v kinh t, chInh trj, xä hi cüa nixâc M; cuc
bu c1r Tng thing M5 dang dn g.n, sirc ép cüa cir tn, cüa phong trào phãn di
chin tranh xâm hxcic Vit Narn và các 1rc hrçing chInh trj i M5 tác dng mnh
me dn Tng thng NIch-xon. Trong khi do, Hi nghj dam phán bn ben t.i Pan
dä kéo dài 4 nãm ma M vn chua tIm dirge 1i thoát. Du tháng 10/1972, ta dira
ra du thâo Hiêp dinh "Vi chm dirt ehin tranh, 1p 1i boa binh a Vit Narn" và
phIa M5 ch.p thun ban dir tháo nay. Tuy nhiên, sau khi tái d.c cir Tng théng
nhim k' hai, NIchxan dã tr.ng trçin 1t lçng, xóa bO dir thão Hip djnh dã thOa
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thu.n, dôi Vit Nam phâi süa chra 126 dim ma truóc do phIa M dã hoàn toân
nh.t tn và tuyên b ngmg dam phán vô thO'i han vOi ta.
D ci'ru van Chin krçic "Vit Nam hoá chin tranh" và tmnh hInh, d quc
M dA am muu tin hành cuc tp kIch dithng không chin 1uc b.ng B-52 nhim
gay s1rc ep buc ta phãi chp nhn k Hip djnh Pan theo các diu khoãn süa di
cüa ch&ig; dánh phá, hüy diet tim lrc kinh t - quc phông cüa min Bc, han
ch six chi viên cho cách mng min Nam, lam lung lay chI quyt tam chin d.0
chng M cüa nhân dan Vit Nam; de doa phong trào du tranh cüa nhân dan th
gi&i. Chüng dã si'r dicing may bay chin hrçic B-52': 193/tang s 400 chic hin có
cüa quân di M; may bay không quân chin thut: 1.077/thng s 3.043 chik (co
1 biên di may bay F.11 1 khoâng 50 chic); tàu san bay: 6/24 chic; han 50 may
bay tip du trên không và mOt s loai may bay phi1c vii khác nhi.r: may bay gay
nhiu tt'r xa, may bay trinh sat chin hrcc, chin thut, may bay chi huy, lien lac
dn dix&ng, cp cüu cüng 60 tàu chin các l°ai cüa Ham di 7 & Thai BInh Duang.
Ngày 14/12/1972, NIchxan chInh thüc phê chu.n k hoach t.p kIch chin
hrçic B-52 vào Ha Ni, Hâi Phông vâi mt danh Lainabchca II (nghia là Ciru
bong tnx&c khung thãnh II).
II. DIEN BIEN, KET QUA CUA CHIEN DICH PHONG KHONG HA NQI
1. NhIFng din bin chInh
- Vào lüc 10 gi& 30 phiit ngày 17/12/1972, Tng thng M NIchxcin ra lnh
m& cuc tp kIch bang không quãn vào Ha Ni, Hâi PhOng và mt s thành ph&
thj xã trén min Bc.
- Sang ngày 18/12/1972, Phü Thu tix&ng din chi dao các b, ca quan và mt
s dja phuong: "Djch có th nérn born Ha N3i - Hái Phông, cn thtc hiçn tat IcE
hoçch sc tan nhân dan cia thành pM ". B Tong Tham miru din chi dao các don
vj: "D phông djch dIingB-52 dánhphá các myc tiêu trQng diEm. Các binh chzng:
pháo cao xi, ten h'ra, rada, không quán, pháo binh sn sang chiln dAu, k/p thai

'May bay chin ltrcic B-52, con d.rçrc gi là "Siêu pháo dài bay B-52" là may bay chin du hin di nht
ccia không lc Hoa K5' vào thOi dirn do, cO tãi trQng vO khI tir 18 den 30 tan born, có th mang 12 dn 20
qua ten 1,ra hành trinh ALARM hoc 8 ten Iia hành trmnh (tang hlnh) ACM, 4 pháo 20 mm hoc mOt pháo
20mm 6 nOng çgp 10 lan so vâi may bay cixmg kich); bay a d cao t6i da 16.765m, thông this&ng 10.000
den 13.000m; tarn bay xa: 12.000 den 16.000km, có th bay lien tic 9 gi khôn cri tiêp dâu, nu duçic tip
du co the bay nhiu gi1 hcm hoc vi.rcit chng &thng 18.000 dn 20.000km.Dên nay, B-52 cIA qua 8 ln cãi
tiên, là vu khI chiên luç,c, di.rçic trang bj ten Icra hành trinh loai A6M-86B dê tiên cong tr xa vâi cr ly 2.500km.
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dánh trá may bay, tàu chié'n dich. T chtc quan sat, báo d5ng, so' tan, dào hcm
hào, phoi hçtp vó'i cong an và nhán dan lam tt cOng tác Mo v an ninh, Mo v
tài san...

18 gii 50 phüt, Quãn chñng Phóng không - Không quân chuyên tr.ng thai
s.n sang chin d.0 c.p 1; 19 gi 10 phñt, D.i di rada 16 phát hin nhiu B-52.
19 gi& 15 phüt, Trung doàn 291 phát hin B-52 và báo cáo: "B-52 dang vào mien
B.c". 19 gRx 25 phcit, không quân ta di.rçc 1nh ct cánh don dánh các tp may
bay chin thut cüa djch.
Tü 19 gi? 25 phüt dn 20 gi& 18 phüt, nhiu tp B-52 (mi tp 3 chic) lien
tip di born xung khu vi1c san bay Ni Bài, Dông Anh, Yen Viên, Gia Lam; 19
gi?i 44 phñt, qua dn ten lira d.0 tiên cüa Tiu doàn 78 thuc Trung doàn Ten 1ra
257 di.rçc phóng len - cuc chiên dAu 12 ngày dêm cüa hrc hxçng phOng không ba
thu quân bào v Ha Ni bt du.
Trung doàn Ten lüa 261 &rçlc 1nh dánh tp trung, tiêu diet tp may bay 671
tir hung Tarn Dào dánh phá các kho tang & Dông Anh, C Loa. Mt kIp chiên
d.0 cüa Tiu doàn 59 dã phóng 2 qua dn ti'r c1r ly thIch hqp, h 01 may bay
B-52. Day là chik B-52 du tiên bj b&n rcri tai ch trên bu tthi Ha Ni, cách tr.n
da chua d.y 10 km. Th&ng lçii h. gic tai ch "Siêu pháo dài bay B-52" ngay trong
dêm du tiên có nghia d.c bit quan tr9ng v tix tu&ng và tác chin, giái tOa
nhi:tng lo 1ng, bn khoán cüa B ChInh trj, B Tng Tu 1nh và tt cà can b,
chin si trçic tip chin d.0 báo v Ha Ni.
Dêm 18 rang ngày 19 tháng 12, M huy dng 90 lan chiêc B-52 ném 3 dçit
born xung Thu do Ha Ni, xen kë có 8 1n chik F-ill và 127 1n chiêc may
bay cu&ng kIch; ném khoang 6.600 qua born xung 135 dja dim thuc ThU do
Ha NOi, 85 khu vrc dan, lam cht 300 ngi.thi. Quân và dan ta'anh dung chin
d.u, bn rai 6 may bay các loai, trong do CO 03 may bay B-52 (02 chic roi tai ch).
- Sang ngày 19/12/1972, B ChInh trj h9p, chi d.o v dánh may bay B-52.
Dêm ngày 19/12, may bay B-52 tip tic ném born HàNi, Hài Phông, B.c Giang,
Thai Nguyen, Nam Djnh. Riêng a Ha Ni, djch sfr diing 87 l.n chic B-52 và hcm
200 l.n chic may bay cung kIch nérn 3 dçt born xung 68 diem thuc ni và
ngoi thành. Các lrc krçing phOng không ba thu quân cUa ta dâ anh dung chin
du, b.n rcd 01 may bay B-52; 01 may bay F-4.
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- Dêm ngày 20/12/1972 (bit du tü luc 19 gi?i 27 phüt),djch sr ding 93 l.n
chik B-52 và han 100 1n chik may bay cii?xng kIch các 1oi vào dánh phá Ha
Ni và mt sé, mlic tiêu ó khu vrc Hâi Phông, Thai Nguyen. Ri'it kinh nghim các
trn dánh trixâc, quãn và d.n ta dã anh dung, mini trI, 1p cong xut sac: clii v&i
35 qua d.n dã bn rai 07 chik B-52 (co 05 chik rcii tai ch). D.i di tr v cüa 3
nba may (Ca khI Mai Dng, G Ha Ni và Ca khI Lisang Yen), bang 19 viên dn
14,5 mm dã b.n rai 1 may bay F-i ii "cánh cl1p cánh xôe" cüa djch.
-Ngày 21/12/1972, djch sir ding 180 1..n chik may bay chin thu.t; ban dêm
djch buy dng 24 1.n chik B-52, 36 l.n chic may bay chin thut dánh phá các
rnllc tiêu tr9ng yk cüa ta tai Ha Ni và mt s khu vrc ti B.ç Giang, Hâi Phông.
Phát buy khí th chin th&ng cüa 3 ngày tnrâc, quãn và dan ta dä b&n rcii 11 may
bay, trong do CO 03 chic B-52; 02 chik F-4; 2 chic A-7; 01 chic F-ill; 01
chik A-6; 01 chic RA-50; 01 chic F-lOS.
- Ngày 22/12/1 972, ban ngày, djch sü dicing 56 1.n cbik may bay chin thut
dánh phá các mi1c tiêu quanh Ha Ni; ban dêm, djch s1r dicing 24 1.n chik B-52
và 30 may bay chin thuat h tng, cUng 09 may bay F-i ii dánh các mçic tiêu ti
Ha Ni, Hài PhOng, Bc Ninh..., các lirc luçmg vu trang và Nhan dan ta dã chin
du anh dung, kiên cithng, bn rcli 06 may bay; trong do, b.n rai tai ch 03 chic
B-52; 01 chic F-ill; 01 chic F-4.
- Ngày 23/12/1972, ban ngày, djch sü d'çing 54 1.n chic may bay chin thutt
dánh phá các khu vic ngoai thãnh Ha Ni; ban dêm, djch sir dicing 33 chic B-52
dánh Dng MO (Lang San) và khu virc Bc Giang; 30 may bay F-4 và F-105 vâ
07 may bay chin thut cüa Hãi quân, 11 may bay F-i ii dánh phá các san bay:
Ni Bài, Yen Bái, Kin An (Hài PhOng) và mt s6 mic tiêu ti Ha Ni, Hâi PhOng,
Quãng Ninh. Ta bn rai 04 may bay, trong do có 02 chic B-52; 01 chic F-4; 01
chic A-7.
- Ngày 24/12/19.72, ban ngày, djch s1r dicing 44 1.n chic may bay chin thut
dánh pha khu virc Thai Nguyen, Ha B&c; ban dêm, djch si ding 33 1n chic B-52,
39 1n chic may bay chin thut dánh phá ác 1it Ga Kép, Bc Giang, các san bay
Yen Bái và khu virc Vinh Tuy (Ha Ni). Quân và dan min B.c dä b.n rcii 05 may
bay: 01 chic B-52; 02 chik F-4; 02 chik A-7.
Tmóc nhüng tht bi nng n, 24 giô 00 ngày 24/12, 1y Co nghi 1 Nôen,
djch tm ngimg tp kIch d cüng cêi tinh thn, hrc luvng và tim thu don dánh phá m&i.
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- Ngày 25/12/1972, B Chinh trj, Quân u' Trung ucrng nhn djnh: djrCh së
dánh phá tr& 1i Ha Ni ac 1it hmi, quân và dan thu do Ha Ni càng các dla
phuong min Bc cn nit kinh nghim các trn clánh truäc, tip tVc cüng cô tmh
thn, lrc luqng dánh djch trong nhUng ngày tri. Tranh thu thñ gian djch ngüng
dánh phá, can b, chin sT hrc hrçing phông khOng ba thu quân cüa các dja phuong,
nht là Ha Ni, Hài Phông, Thai Nguyen dã khn trirong rut kinh nghim, tIm each
dánh, kpthtii üng phó v&i các thu don dánh phá cüa dch.
- Ngày 26/12/1972, hr 13 gi& 00 dn ti, djch sü ding'56 ln chic may bay
cithng kich các loai ném born dU di the khu vl;rc trn dja ten lüa và tr?m bin the
DOng Anh. Tr 22 gRi 05 phüt dn 23 gi 20 phüt, djch sir ding 105 l.n chik
B-52 và 110 ln chic may bay chin thu.t h tng dánh phá. t, lien t'ic vào
nhiu mi1c tiêu khu virc Ha Ni, Hài Phông, Thai Nguyen, ném born râi thãm dir
di tan phá tht ca các mic tiêu ni, ngoi thành Ha Ni, dc bit là phô Khâm
Thiên va ph Hai Ba Trimg, Ha Ni. Hon mt gi chin du.anh ding, hrc luçmg
phông không ba thi'r qUân cüa Ha Ni, Hài Phông, Thai Nguyen dã bn roi 08 may
bay B-52 (riêng Ha Ni bn rcii 05 chik, trong do 04 chic rai ti ch) và 10 may
bay chin thut khác (day là trn dánh then ch&, quyt djnh nhât, b.n roi nhiêu
may bay B-52 nh.t trong 9 ngày chin d.u). Trong trn nay, l.n du tiên Trung
doàn 252, Quân khu Vit Bc di b&n rcii 01 chik B-52 bang pháo cao xt 100 mm.
- Ngày 27/12/1972, buM sang, djch huy dng 100 1.n chic may bay chin
thu.t; ban dêm, djch tang cuing huy dng 36 1n chic B-52, 66 lan chiéc may
bay chin thut ym h, xen kë, djch dung 17 l.n chik F-ill tp trung dánh phá
dir di vào khu virc Ha Ni. Ngày và dêm 27/12, quân và dan min Bc di b&n
rcli 14 may bay trong do cO 05 chik B-52; 05 chic F-4; 02 chik A-7; 01 chik
A-6; 01 may bay len th.ng HFI-53. D.c bit, ln du tiên B-52 bj Phi cong Phm
Tuân lái may bay MiG-21 b.n rai vào lüc 22 gii 20 phüt.
- Ngày 28/12/1972, ban ngày dch huy dng 131 ln chic may bay chin
thut; ban dêm, djch sü diing khoãng 60 l.n chic B-52 dánh vào các miic tiêu &
khu vrc ni, ngo.i thành Ha Ni. Quân và dan ta tip tiic chin d.0 ding cam,
bn mi 03 may bay, trong do có 02 chik B-52 (01 chic do Phi cong Vi Xuan
Thiu lái chik may bay Mig-21 tiêu diet và di anh ding hy sinh); 01 chik RA-5C.
- Ngày 29/12/1972, do bj tn th.t nng n trong 11 ngày lien tip, may bay B52 cña djch clii dánh mt s dja phucing yang ngoii, không dam tp trung 1irc luqng
& to d 1&a Ha Ni nira. Ban ngày, djch si'r dicing 36 1.n chic may bay chin thu.t;
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ban dêm, djch huy dng 60 l.n chic B-52, 70 1n chic may bay chin thut cong
kIch các mic tiêu & Thai Nguyen, Lang Scm, Vinh Phii, Thanh Hóa và ngoi vi Hãi
Phèng, Quãng Ninh. Các dcn vj phông không vông ngoài cüa ta (tiêu doàn 72, 78,
79) dã b.n rcñ 02 may bay (01 chik B-52, 01 chic F-4). Day là trn dánh kt thiic
th.ng lçii 12 ngày dêm bào v Thu do Ha Ni nói riêng và min Bc nói chung
cuéi tháng 12 tháng 1972.
- 07 gi& sang ngày 30/12/1972, NIchxan tuyén b ch.m düt cuc tp kIch
duông không chin hrqc vào Ha Ni, Hãi Phông, ngirng ném born tir vi tuyn 20
tr& ra và d nghj ChInh phü Vit Nam dan chü cong hèa tip tiic dam phán, k kt
Hip djnh Paris.
Trong 12 ngày dêm, d quc M dã sü d'iing 663 lan chic B-52 và 3.920 ian
chic may bay chin thut, ném hcm 100 ngan t.n born, dn xung Ha Ni, Hâi
Phông và mt sE thãnh ph& thj xã min B.c nithc ta. Riêng & Ha Ni, dlch su
diing 441 l.n chik B-52 cüng nhiu may bay chin thut ném hang ngàn tan born
xung các khu ph, san bay, nba ga, bnh vin, tru&ng hçc... Chüng dã hu diet
nhiu ph xá, lang mac; phá sp 5.480 ngôi nhà, trong do có gan 100 nhà may, xi
nghip, tri.r&ng h9c, bnh vin, nhà ga; git chit 2.3 68 dan thtr&ng, lam bj thucrng
1.355 nglx&i khác, hCiy diet ph Khâm Thiên - khu vrc có mt d dan s dông nht
Ha Ni2.
2. Kêt qua và nguyen nhn cüa Chin thng "Ha Ni - Din Biên Phü
trên không"
2.1. Ket qua
- Trong 12 ngày dém cui tháng 12 näm 1972 quân và dan ta rnin Bc dã
b.n rcii 81 may bay M các loai, gm: 34 chic B-52; 05 chik F-lilA; 21 chic
F-4CE; 04 chik A-6A; 12 chic A-7; 01 chik F-105D; 02 chic RA-5C; 01 chiêc
trirc thäng HH-53; 01 chic trinh sat không ngu&i lái 147-SC, bt s,ng và diet
nhiu gi.c lái. Quân chüng PhOng khOng- KhOng quân b.n rai 32 trong tng s
34 may bay B-52 bj ban rcii trong chin djch3.

Born M dâ tan phá cã khu pM dâi trén 1.200 m, gn 2.000 ngôi nhà, dan, chüa, tnr&ig h9c, tram xá bj
phá sap, 287 nguäi ch&, 290 ngu1i bj thtrcing. May bay B-52 cônrãi born xu6ng hcm 100 dirn dan cu khác
trong Thành phô (bnh vin Bach Mai, Gia Lam, Yen Viên, Uy No, An Ducing...) lam han 1.000 ngu&i ch&,
bj thuong.
B di KhOng quân: dã xut kIch 24 Ian, bn ral 7 may bay M (trong dO cO 2 chik B-52, 04 chic F-4 và
1 chiêc RA-5C, chiêm khoãng 8,6% tOng so may bay bj bàn rai trong chiên djch); B d,i Ten 1ira PhOng
2
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- Chi han 10 ngày, Không qun Hoa K5' dä. mt gn 100 phi công, phãn lan
phi cong bj ch& va bj bt du là nhtrng phi cong k5' cru, có gRi bay r.t cao. Thông
thixèng trong chin tranh, a nhirng tr.n tp kIch &rông không lan, tsr 1 ton that
v may bay cña phe tin cong là khoãng 1-2%. Nhung trong cuc t.p kIch bang
duang không vào Ha Ni, riêng B-52 t' i thn that len tâi 17% (34/193 chiêc).
Tu&ng Gioóc Etta, Phó chi huy không quân chin luçic M, ñgày 30/12/1972, dã
thu nhn trên t.p chI US.Air Forces (Khong lirc Hoa k5'): "Ton that ye may bay
chin lwcic B-52 cüng các nhán viên phi hành là ht thc nng n, là don choáng
".
yang dánh thng vào nhIng nhà vgch k hoich cña Lcu Näm góc Trong hi
k ca mInh, NIchxan vit: "Ni lo cña tOi trong. nhiThg ngày nay khOng phOi là
lo nhirng lan sóngphán dii, phê phán nghiêm khc 6 trong nithc và trên tlJgio'i,
ma chInh là mic d5 tn that v

may bay

B-52 qua nçng n "-i.

Wii vic dánh th.ng cuc tp kIch duang không chin luçic cüa d quôc M5T,
lam nên Chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" nàm 1972, ngày
27/01/1973 Hip djnh Pan v chm dirt chik tranh, 1p li hôa bInh & Vit Nam
dã duçic k kt.
2.2. Nguyen nhân thang lçri
T1ILr nh1t sr lãnh dio, chi dto dung dn, tài tInh, sang to cüa Trung uang

Dãng, Chü tjch H ChI Minh dã phát huy dixçc suc m?nh tng hçrp cüa các 1irc
liiqng và Nhân dan lam nên Chin thng.
Trung ucing Dãng, Chu tjch H ChI Minh dã sam nhin djnh tInh hInh, din
ra chü trixcing, quy& sách kjp thii; ttp trung lãnh do, chi do lam t& cong tác
chun bj v mçi mt d .d& phó vai mci tInh hung chin tranh, lam th.t bai hoàn
toàn d thãm him cüa djch, tto nim tin, cñng c chI chin du cho quãn và
dan ta; giãi quy& dung d&n mi quan h giüa hai nhim vii chin hqc: each mng
xã hi chü nghia a min Bc và cách mng dan tc dan chü nhân dan a min Nam,
milc dIch cui cüng là tp trung cho kháng chin th.ng lçii.

không: dánh 195 trn; bn rcii 38 may bay các loai (chim 47% s6 may bay bj bn roi trong chin djch); trong
do có 29 chiêc B-52 (16 chiêc rai ti chô), tiêu thi 333 qua dn ten lira(dan vj tiêu.th dn ten lira nhiu nhât
là Trung doàn 261: 15 qua; Trung doàn 257: 96 qua). Bô di Pháo cao x: dánh 1.19 1 trn, bàn roi 28 may
bay (trong do li,rc hrcing pháo 100mm duçrc cOng nhn bàn roi 3 chic B-52).
' "Dicn Biên Phz trên không"- chin thang czia j chI và irl tu Viet Nam, Nxb QDND, HaNOi, 2007, tr.218.
"Dicn Biên Phü trên không"- chié'n thang cüa) chI và trI tu Vit Nam, Nxb QDND, HaNOi, 2007, tr.120.
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Trung uang Dàng dã lãnh dao, chi do k& hçip cht chë d.0 tranh quãn s1r
vói du tranh chInh trj và ngoi giao, vüa dánh vilta dam d sóm giành thng lcii;
vira th chirc 1irc lircing chin d.u, phiic vçi chin du, vira t chirc sci tan dan cu,
bâo dam an toàn. Quân üy Trung ucing dã trurc tip lãnh do, chi d?o Quãn chüng
Phông không - Không quân vira t chirc dánh djch vira nghiên cfru, tng kt, tim
tôi, sang to cách dánh, kjp thri diu chinh t chüc hrc luxçmg chin du, phic vii
chin d.u, phèng tránh, dánh trâ, bâo dam an toàn, h?n ch thp nht thfl tht 1irc
krçing, phucmg tin, tinh mng, tài san cüa Nhãn dan. Quân và dan Thu do dã chü
dng chun bj v mçi mat, doàn k&, hip dng chat chê vol các lirc hrçing vu
trang, dung cam, kiên curèng barn trti, anh dung chin du vol tinh th.n "Ha Ni
vi câ nurOc, cã nuOc vi Ha Ni". Các cci quan báo chI, tuyên truyn cüa Trung
urcing, quan di và các dja phucing lien ttic mO các dçit tuyên truyn truOc, trong
và sau cuc chin d.u, kjp thai dua dithng l&, chü trtrong kháng chin cüa Dáng
dn mci ttng lOp nhãn dan; vach trn am mixu, thu don, ti ác cüa d quc M
vâ tay sai, phãn ánh kjp thii tInh hInh chin s1r và nhilng trn gixccng chin du
dung cam; dng vien, khIch l can b, chin si và Nhân dan nêu cao chñ nghia
anh hung cách mng, quyt chin, quy& thng gic M5 xâm lucc.
Thi hai, quãn và dan ta dã nêu cao chü nghia anh hung cách mng, dting

cam, kiên cuthng, mum trI, sang tao, quy& dánh, bi& dánh và quyt th.ng ké thu.
Quân và dn ta dã nhn thüc sâu sc nhim vi chInh trj, có chI quyt tam
chin du cao, tin tuOng tuyt di vào sir lãnh dao cüa Dàng, d cao cãnh giác
trurOc nhü'ng am mum, thu do?n cüa kê thü; chñ dng chun bj ye mi mat, phát
huy cao nht chü nghTa anh hñng cách mng, to thành ngun sOc mnh to iOn
trong chin d.u, dc bit là tinh than quy& tarn, dam dánh, bi& dánh và quy&
thng B-52.
Cing "chia lOa" vol dng bào min Bc, quân và dan minNam dã d.y mnh
tin cong M - Ngity, trin khai lirc hrcing, t chOc chin d.0 trên kh.p chin
trtxtYng min Nam, buc djch phâi phãn tan 1irc krqng d di phó trên nhiu huOng,
nhiu m.t trn, lam giám sOc chin d.0 cüa chñng, gay tir tuOng chán nan, hoang
mang trong birth lInh.vOi các trn dánh chng 'ai cuc phãn kIch cüa khOng quãn
và hài quân M i BInh Trj Thién, Bc BInh Djnh, Thy Nguyen; các m.t trn a
Quâng Trj, Nam B, Trung B du ph& hcrp tin cOng m?nh me, mO rng vüng
giài phóng, tto th bao vay, uy hip di vol M5 - Ngiy.

Chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" thrçic tao nên bi sue
mnh tng hqp tü six länh dao, trI tue, bàn lTnh cüa toàn Dâng, toãn dn Va toàn
quân ta; trong do, y&i t quan trçng là tim dugc cách dánh B-52. Cho dn hin
nay, Vit Nam là nuc duy nht trên th giâi b.n rcii dixcic B-52. D dánh duqe
"pháo dài bay bt khà xâm pham", ta dã t chüc 1irc krcing trirc tip di d.0 vi
B-52 tir tháng 5/1966, vüa tric tip dánh trã vira nghiên ciru each dánh B-52.
Cuôn "Cam nang dO" mang ten "Cách dánh B-52 cüa b di ten h:ra" ra diii kjp
thyi, dã due kt kinh nghim trong g&n 7 nàm di du vâi B-52 và các thu doan
cüa Không quân M5, tim ra each dánh hay, phü hcip vói diu kin thrc tê ye vu
khI, trang bj cüa ta. Quân và dan ta d nghiên cüu phát hin diem manh, yu eüa
djch, bào dam vu khI nào cüng phát buy tác ding, 1irc hrgngnào cüng có th ha
may bay djch, k ca dan quãn tr v, b di dla phuang; kthqp tiêu diet, khng
ch may bay chin thut h tang, tao diu kin .cho b di ten lüa và không quân
bn h B-52.
Thz ba, sir dng tInh üng h, gilip dec cüa ban be và nhan dan tin b trên
toàn th giôi.
Chin djch Lainabkheo II bj phàn di mh me trên khp th giâi, không
chi vâi các nucc xä hi chü nghia ma ca cac nuôc ttr b5n phucmg Tây. ChInh phü
và báo chI các nithc dã len ting chi trich hành dng cña d qucM'; TOa an quc
t duçic l.p ra d xét x1r các ti ác chin tranh cüa d quc M tai Vit Nam. Ngay
trong ehInh nu&c M5, nhãn dan cüng biu tinh dOi ChInh phü phãi chm dut ném
born a min Bc Viêt Nam.
III. TAM VOC, i? NGHTA L!CH siY VA BAI HQC KINH NGHIM CUA
CHIEN THANG "HA NQI - DIN BIEN PHU TREN KHONG"
1. Tim vóc và nghia ljch si
Thâ nhãt, Chin th&ng "Ha Ni - Din Biên Phñ trên không" là mt trong
nhüng chin cong oath lit, là bàn hung ca vi dai trong th k XX; mãi di vào ljch
si:r dung nixóc và giü nu&c cüa dan tc ta nhix nhUng "Chi Lang", "Ham Tr",
"Dng Da", tr& thnh biu tixgng cüa chI, trI tu và bàn 1mb Vit Nam trong thai
dai H Chi Minh.
Thá' hal, Chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phñ trên không" gop ph.n báo
v vtng ch.c min Bc xã hi chñ nghia, gi€ vlrng thânh qua each mng dã giành
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duqc, tio ra btróc chuyn chin krcic cn bàn v ciic din cña cuc kháng chin
chng M5 ciru nithc, gop ph.n giãi phóng min Nam, thng nht dt ntrâc.
D quê,c M5 lien tip th'trc hin hai cuc chin tranh phá hoi min Bc ma
dinh cao là cuc tp kIch dung không chin krçic cu& tháng 12/1972 hông "dua
min Bc v th?ñ k' d dá". Chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phñ trên không"
dä dp tan am mini thâm dc cüa ké thü, bào v vftng chc thành qua cách mng,
tip tic cüng c nim tin cüa nhân dan di vth Dãng, thôi thüc toàn dan doàn kt,
hang hái thi dua xây dirng và bâo v T quc; quy& tam chin du giành th.ng
lcii

hoàn toân i câ hai min Nam - Bc.

Thfr ba, Chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" là th.ng lçii cüa
&thng 1i chin tranh nhân dan, cüa th trn phông không nhân dan; là chin thng
cüa s1rc m?nh chInh trj, tinh th.n cüa toàn dan tc Vit Nam; là chI, quy& tam
dam dánh, bit dánh và quyêt thng gic M xâm lixçic.
K thfxa và phát trin truyn thing ngh thut quân sir Vit Nam, Chin
th.ng "Ha Neii - Din Biên Phü trên không" chirng minh cho chân l: "Không có
gI qu hn dc 1p, tir do". Mt dan tc tuy dt không rng, ngi.thi không dông
nhuiig bi& doàn kt du tranh cho hôa bInh, dc l.p dan tc, dan chü và chü nghTa
xâ hi, di.râi sr lânh ctio cüa mt Dàng mácxIt chân chInh, vói duông léñ và
phixong pháp cách m.ng dung d.n co th chin th.ng mçi ké thu v&i vil khI trang
bj hin di nht.
Thi' 1w, Chin thng "Ha Ni - Din Biên Phü trén không" dánh bai süc
mnh quãn sr hung hu cüa thU nghia d quc, gop ph.n d.n dn sir s1ip d cUa
chiX nghia thirc dan mri; lam tang them sirc mnh, cUng c nim tin cho các lrc
lucrng d.0 tranh vi boa bInh, dc 1p dan tc, dan chU và tin bxä hi.
Chin thng "Ha Ni - Din Biên PhU trên không" lam that b.i toàn b cac
miic tiêu chin luçic phIa M5 dt ra; d.c bit, không nhcrng không âè bçp duçic '
chI chin du cUa quân và dan ta ma cOn lam tang them tinh th.n quyêt chiên,
quyt th&ng cUa Ca dan tc, lam svp d "th.n ttrçing không 1irc Hoa KS", c vu
mnh m phongtrào du tranh giãnh dc 1p dan tc và tin len chU nghia xã hi
trên th giâi. Sir th.t bai toàn din cà v chin lucic quãn s11 và chInh frj cUa d
quêc M5 báo hiu sr siip d cUa thU nghia thirc dan mâi. Sau ChiM th.ng "Ha
Ni - Din Biên PhU trên không" và th.ng lqi vi dai cUa nhân dan Vit Nam trong
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cuc kháng chin chéng M, cru nrâc, nhiu rnróc thuc th giài thi'r ba dã dirng
len dAu tranh giành dc lap, chü quyn.
Thá'nàm, Chiên thing "Ha Ni - Din Biên Phü trên không" dã chrng minh
sirc sng cüa h9c thuyt Mac - Lenin v chin tranh, cách mng và giá tr tix tu&ng
quân sir H ChI Minh. Do là rihüng quan dim, ti.r tLr&ng v ngun g&, bàn chat,
tInh ch.t cüa chin traith, v xay dung quân di kiu mói cüa giai cap cong nhân,
xay dirng nn quc phông toân dan và tin hành chin tranh nhân dan bâo v TO
quc, bào v thành qua cách mng... Nh&ng quan dim, tu tix&ng do dã ducic Dàng
ta quán trit sau s.c, vn dung sang tao, hiu qua, th hin trong dung lôi kháng
chin toàn dan, toãn din, truig kS', dira vào sc mInh là chInh; k& hgp süc manh
dan tc vi src manh thii dai d chin th.ng mci ké thñ.
2. Bài hçc kinh nghim
- Chin thing "Ha Ni - Din Biên Phà trén không" dã gop ph.n tao ra bithc
ngot ljch sü, lam thay di can bàn ciic din cüa cuc kháng chin chng M5' ciru
nu1c, buc ChInh phñ M phài k Hip djnh Pan, chm düt chin tranh, 1p lai
hoà bInh & Vit Nam, tin tói giài phóng hoàn toàn min Nam, thng nht dt
nu&c. Chin thng cüng d 'ai nhiu bài hçc kinh nghim qu báu cho sir nghip
xay drng và bào v T qu& hin nay, do là:
- Giü vthig s1r lãnh dao tuyt di, trirc tip v mçi mt cüa Dãng, cüa cap üy
các cap; lam t& cong tác chInh trj, tu tu&ng; tang cu&ng süc math, chi chiên
du, xây drng tinh thin chü dng, dam dánh, quyt dánh và quyt thng.
- K thira và phát huy ngh thut quân sir 1y It djch nhiu, l.y nhó dánh 1&n
trên ca si phát huy sirc math tng hçip cüa toãn dan tc, vira dánh, vüa tim each
dánh sang tao.
- Chü dng nm, nghiên ciru, phân tIch, di báo, dánh giá dung tInh hInh;
thumg xuyên theo döi, n.m chic am muii, thu doan cüa djch, nm vfmg 1irc
lucmg, phuong tin, d và hu&ng tin cOng chü yu cüa djch d có phuang an
tác chin phü hçTp, kjp thM, hiu qua.
- Xây dirng 1irc lucng vu trang ba thir quân, xay drng khu vijc phOng thü, th
trn qu& phông toàn dan, phOng không nhân dan vüng chic; phát huy t& vai trO
nOng ct cüa các hrc lucing thmmg trirc Phông không - KhOng quân.
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- Nêu cao tinh th.n dc lap, tr chü, tir lirc, tir cuông; tranh thu s'ir üng h,
giüp ds cüa bn be quc t, cüa nhân dan tin b, yêu chung hôa blnh trén toàn
th giri.
IV. PHAT HUY TINH THAN CHIEN THANG "HA NQI - DIN BIEN PHU
TREN KHONG" TRONG ST NGHIP XAY DUNG VA BAO V TO QUOC
VIT NAM xA HO! CHU NGHiA
Trong sr nghip di mói, cong nghip hóa, hin di hóa th nuâc, các dja
phumg trên Ca nithc dâ chü dng phát huy ni lrc d phát trin kinh t - xã hi,
van hóa, gii vüng n djnh chInh trj, tang ci.rông qu& phông - an ninh, thc hin
t& các chInh sách xâ hi, to sir phát trin nhanh, bri vüng và giành di.rçic nhiu
thành tru quan tr9ng trén tt cà các lThh virc. Dn nay, Ha Ni, Quáng Ninh, Hãi
Phông, VTnh Phi'ic, B.c Ninh luôn n.m trong danh sách nhUng dja phiwng dan
du Ca nrn9c v chi s cnh tranh cp tinh (PCI), dn du v dóng gop cho ngân
sách Nhà nuâc và có thu nhp d.0 ngi.thi cao nht cã nu&c.
Tip n& truyn thng anh hung, trong nhithg näm qua, Dàng üy, B Tii lnh
quân chUng Phông không - Không quân dä lânh dao, chi dao xây drng Quân chüng
"each m1ng, chInh quy, tinh nhu, hin dui"; xây dirng các hrc hrçing Phông không
- Không quân, phông k.hông nhân dan, to thành th tr.n phông không nh&t dan
vtng mnh và rng khp, có khá näng sn sang chin cMu cao; luôn chü dng
nghiên c1ru, n.m chic tInh hInh, am mini, thu doan cüa djch, nht là di tuçlng tác
chin phông không d có phucing an tác chin chInh xác, kjp thñ, phü hçip. Trong
xay dimg hin di boa, Quân chüng dã tip nhn, dua vào sfr dung nhiu loai vu
khI, trang bj mài cüa các 1irc li.rçmg nhix Không quân, Rada, Ten ifra, Cao x,
PhOng không liic quãn... Thirc hin t& vic phát buy ni hrc, frng ding thành tru
khoa h9c và cong ngh vào san xu.t; cãi tin, sua cha, nang cao tInh näng k
thuât, chin thuât cüa mt s 1oi vU khI, trang bj hin cO, luôn bâo dam sn sang
chin d.0 và hun luyn; coi tr9ng cong tác dào to ngun nhân lirc chAt krqng
cao; xây thing Quan chUng ngày càng "tinh, g9n, mnh", thc sir tr& thành 1irc
lixçing nOng c& trong quán 1, bào v vtng chic vüng träi cüa T quc.
Trong b& earth tInh hInh th gi6i dang cO nhIhrg din bin phüc tp, khó
hrng; hOa bInh, hçip tác và phát trin vn là xu th 16n nhi.rng xung dt dan tc,
sAc tc, ton giáo, chin tranh cic b, can thip, 1t d, khüng b vn din ra a
nhiu ncxi. Khu virc Châu A - Thai BInh Dirang, trong do Dông Nam A phát trin
nàng dông nhimg vn tn tai nhiu nhãn t gay mAt n djnh; tranh chAp chü quyn
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lãnh th, bin dáo ngày càng gay gt. Ben cnh nhüng thun igi Co ban, nuâc ta
dang dirng trithc nhiu thách thrc 1&n dan xen, tác dng tong hcip và din biên
phirc tap; bn nguy co ma Dàng ta dä chi ra con tn ti, có m.t cOn gay gAt hon.
Nguy co tiit h.u, roi vào by thu nhp trung bInh cOn 1&n. Tham nhüng, lang phi,
quan lieu, suy thoái v tu ti.râng chInh trj, dao düc, iM sang, "tir din bin", "tir
chuyn hóa" trong ni b cOn din bin phic tap; các th hrc thu djch tip tic tang
cithng chng phá Dãng và Nhà ni.rc ta. Bào v dc lip, chü quyên, thng nhât,
toàn vçn lânh th, git vüng môi truOng hOa bInh, n djnh và thIch üng vài bin
di khi hu luôn là yéu cu cp thit, dng thñ là nhüng thách thüc rt km di
vâi ntrâc ta trong thmi gian tmi.
D gop ph.n thirc hin thing igi Nghj quy& Dai hi dai biu toàn qu& l.n
thr XIII cOa Dãng: "Nâng cao näng 1irc lãnh dao, näng lrc cam quyên và sue
chin du cüa Dãng; xây dirng Dãng và h thng chInh trj trong sach, virng manh
toàn din; cüng c, tang cu&ng nim tin cüa Nhân dan di vâi Dãng, Nhà nu&c,
ch d xã hi chü nghTa; khai dy khát v9ng phát trin dt nixâc phn vinh, hnh
phñc, phát huy chI và s(rc manh di doàn kt toàn dan tc kt hcrp vói sirc mnh
th&i dai; dy manh toàn din, dng b cOng cuc di m&i, cOng nghip hóa, hin
dai hóa; xây dirng và báo v vcrng chic T quc, giU vüng môi trumg hOa bInh,
n djnh; ph.n du dn giüa th k XXI, ni.thc ta trâ thành nuc phát trin, theo
djnh hixthig xä hi chü nghia"; vic phát huy tinh thn chin du và chin thng
ké thu cOa quân và dan ta, trong do có chin th.ng "Ha Ni - Din Biên Phü trên
không" là rt c.n thit.
bàn Dáng, toãn d và toàn quân ta c.n tip tic quán trit sâu sac quan
dim, chü truong cüa Dãng, Nba nithc ta, k thüa và phát huy truyên thông hOa
hiu cüa dan tc, coi trçng, giü vüng môi tnrng hOa bInh, n djnh d phát triên
kinh t - xã hi, cong nghip hóa, hin dai hóa dt nithc; d.y manh quan h hihi
nghj, hgp tác, cüng phát trin v9i các nuôc trên th gith theo nguyen tc tOn tr9ng
dc lap, chñ quyn va toàn vçn iänh th, khOng can thip vào cOng vic ni b
cüa nhau; bInh d.ng, cüng có loi, giái quyt các tranh ch.p, bt dng bang phuong
pháp hOa bInh; khOng sà dicing vu hrc hoc de d9a dung vu hrc vài nu&c khác;
thung xuyên nêu cao cành giác, sn sang tr v, dp tan mgi hành dng xâm hxgc,
kiên quyt bào v dc lip, chfi quyn, thng nht và toàn vçn lãnh th, bâo v thành
qua each mng.
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Lçrc h.rçng vu trang nhân dan ma nông c6t là Quan di nhân dan và Cong an
nhân dan can tip tiic phát huy vai trô chü do trong xây dirng nn quc phông,
an ninh nhân dan v&ng mnh, xây drng và cüng c ving chc nn quc phông
toàn dan và th tr.n an ninh nhân dan; không ngirng nâng cao tim Iirc mi m.t
cüa d.t nithc, ngän ngl'ra và sn sang dánh thing các loai hInh chin tranh xâm
1uçic cüa ké thu trong moi hoàn cânh; kiên quyt không d bj dng, b.t ngi, nht
là tnrâc khâ nàng djch tan cong tir trên khOng, trên biên; bào v vQng chäc To
quc tfr s&m, tü xa. Xây dirng Quan di nhân dan, Cong an nhân dan cách mng,
chInh quy, tinh nhu, tüng bi.râc hin di, mt s quân chüng, binh chüng, 1irc
hrqng tin th.ng len hin di. Nâng cao cht lugng, hiu 11rc, hiu qua cong tác
dãng, cong tác chInh tr trong Quan di nhân dan và Cong an nhân dan; dy manh
tuyên truyn, giáo duc nãng cao nhn thrc, trách nhim cüa toàn Dàng, toàn dan,
toãn quail, cüa các cp, các ngành, cüa mi can b, dàng viên và ngithi dan di
vth nhim vi tang cu&ng quc phông, an ninh, bão v T quc.
50 nàm dã trôi qua, nhixng nghTa ljch sü ci1a Chin thng "Ha Ni - Din
Biên Phü trên không" vn con nguyen giá trj. Chüng ta them tin tu&ng, tir hào ye
Dâng ta, mt Dãng mácxIt kiên cu&ng, luôn kién djnh vài chü nghia Mac - Lenin,
tii tu&ng Hi ChI Minh, có chr&ng li dung din, sang tto, dã lânh do toãn dan ta
di ttr thng lçi nay dn thing lçii khác; tir hào v truyn thng b.t khut, kiên
cuxng cüa dan tc ta; v lông yéu nuóc, chI quy& chin, quy& th.ng cüa toàn
Dãng, toãn dan và toàn quân ta tnróc mçi ké thu xâm hxcrc. Do là ci nguôn cüa
süc mnh ni lirc trong s1r nghip xây dirng và báo v vüng chc T quc
Vit Nam xã hi chü nghia.f.
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