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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Căn cứ địa luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, quyết định đến thành bại 

trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, đặc biệt là trong các cuộc chiến tranh giải phóng 

dân tộc. Chính vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã vận dụng sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lênin, kế thừa và phát 

huy những kinh nghiệm về xây dựng căn cứ địa trong lịch sử đấu tranh chống ngoại 

xâm, để đề ra và giải quyết thành công vấn đề xây dựng đất đứng chân cho các lực 

lượng kháng chiến.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cũng giống như các căn cứ địa 

phương khác ở miền Nam, các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là nơi bảo tồn và phát 

triển lực lượng kháng chiến, làm chỗ dựa cho các hoạt động chính trị, quân sự của lực 

lượng kháng chiến. Xuất phát từ hoàn cảnh khách quan của điều kiện tự nhiên, dân cư 

và xã hội vùng, miền nên các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên có những nét đặc trưng về 

sự phân bố, loại hình, quy mô và tổ chức hoạt động. Hệ thống căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ gồm có căn cứ địa ở vùng rừng núi, căn cứ 

du kích và cơ sở chính trị ở đô thị. Nhờ sự linh hoạt trong hình thức tổ chức, sáng tạo 

trong phương thức hoạt động nên các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã đứng vững và 

phát huy tốt vai trò là những trung tâm kháng chiến ở mỗi địa phương. Ngoài nhiệm vụ 

làm hậu phương tại chỗ, trực tiếp của chiến tranh nhân dân, các căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên còn làm nhiệm vụ bảo đảm thông suốt tuyến giao thông, liên lạc Bắc – Nam để 

vào miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

Quá trình xây dựng và bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ đã để lại nhiều bài học quý báu về sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 

chức, vận động và phát huy vai trò của quần chúng, nhất là đối với đồng bào dân tộc 

thiểu số trong kháng chiến. Những kinh nghiệm lịch sử đó vẫn còn nguyên giá trị, 

nhất là hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng 

của nhân dân ta, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, mà Nam Tây Nguyên là 

một trong những trọng điểm. 
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Nam Tây Nguyên gồm các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, là địa 

bàn quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh, cũng như phát 

triển kinh tế, văn hóa – xã hội trong tình hình mới. Thực tiễn lịch sử cho thấy, căn 

cứ địa ở Nam Tây Nguyên không chỉ là một trong những vấn đề quyết định thắng 

lợi cuộc chiến tranh vừa qua mà còn có tác dụng ảnh hưởng lâu dài đối với công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Quá trình hình thành, phát 

triển và những đóng góp của căn cứ địa ở các tỉnh Nam Tây Nguyên bước đầu thu 

hút sự quan tâm của giới nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nay, căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên chỉ được đề cập một cách khái lược trong các công trình nghiên cứu 

về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường Khu 5, trong các công 

trình tổng kết lịch sử truyền thống địa phương. Vì lý do trên, tôi quyết định chọn 

“Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)” làm 

đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. 

Nghiên cứu vấn đề này vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. Về 

ý nghĩa khoa học, luận án làm rõ về quá trình xây dựng và phát triển của căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; đồng thời làm nổi bật vai trò to 

lớn của nhân dân các dân tộc nơi đây trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ căn cứ địa. 

Mặt khác, luận án còn chứng minh quân và dân Nam Tây Nguyên đã vận dụng đúng 

đắn, sáng tạo chủ trương của Trương ương Đảng về xây dựng căc cứ địa cách mạng 

nhằm tạo nơi đứng chân cho các cơ quan, chỉ đạo, chỉ huy, lực lượng vũ trang 

(LLVT) và nhân dân nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Về ý nghĩa thực tiễn, luận án góp phần bổ sung tư liệu về lịch sử cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở các tỉnh Nam Tây Nguyên; đồng thời góp 

thêm một số kinh nghiệm trong nhiệm vụ xây dựng thế trận an ninh quốc phòng 

hiện nay trên địa bàn Nam Tây Nguyên nói riêng và Tây Nguyên nói chung.  Mặt 

khác, luận án góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt 

là thế hệ trẻ của các dân tộc Nam Tây Nguyên nhằm nâng cao lòng tự hào dân 

tộc. Ngoài ra, kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu cho giáo viên, sinh 

viên, học sinh trong các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông vận dụng 

nghiên cứu và giảng dạy lịch sử. 
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2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tƣợng 

Đối tượng của luận án là căn cứ địa, trong đó tập trung nghiên cứu bối cảnh 

ra đời, quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của các căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bên cạnh đó, luận án làm rõ đặc 

điểm của căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên so với một số căn cứ địa tiêu biểu khác ở 

miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). 

2.2. Phạm vi  

Về thời gian, tương ứng với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 

dân Việt Nam, tức là từ khi Hiệp định Genève được ký kết (ngày 21/7/1954) đến 

cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi (ngày 30/4/1975). Tuy nhiên, khi cần làm rõ 

một số nội dung của luận án, thời gian có thể đẩy về phía trước. 

Về không gian, địa bàn Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

(1954-1975), bao gồm các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng 

(nay là các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng). 

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích 

Làm rõ quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); đồng thời chỉnh lý, bổ 

sung một số tư liệu liên quan đến các căn cứ địa ở địa phương. Kết quả nghiên cứu 

của luận án góp phần cung cấp những luận cứ cho việc xây dựng và củng cố thế trận 

an ninh quốc phòng trên địa bàn Nam Tây Nguyên hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và những yếu tố về tự nhiên, truyền thống 

lịch sử, kinh tế, xã hội chi phối và tác động trực tiếp đến quá trình xây dựng, bảo vệ căn 

cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). 

- Tái hiện quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên. 



 

10 

 

- Phân tích, làm rõ một số đặc điểm nổi bật và rút ra bài học kinh nghiệm về 

xây dựng, bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 

(1954-1975), để có thể vận dụng xây dựng thế trận an ninh quốc phòng hiện nay. 

4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nguồn tài liệu 

Luận án chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các nguồn tài liệu sau đây: 

- Các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tác phẩm của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam viết về 

cách mạng giải phóng dân tộc, về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-

1975). 

- Các công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của 

Viện Lịch sử quân sự (LSQS) Việt Nam, Viện Sử học, Viện Lịch sử Đảng và các công 

trình lịch sử địa phương như: Lịch sử Đảng bộ, lịch sử kháng chiến và lịch sử 

LLVT nhân dân của các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Gia Lai, Bình Phước,… 

- Các tài liệu lưu trữ liên quan tới cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở 

Khu 5 và Khu 6 hiện đang lưu trữ tại Viện LSQS Việt Nam, Trung tâm lưu trữ 

(TTLT) Quốc gia II tại thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM), TTLT Quốc gia IV tại 

Đà Lạt; Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5, TTLT của các tỉnh Đăk Lăk, Đăk 

Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Bình Phước; các văn bản tổng 

kết của Ban Tổng kết chiến tranh B2
(1)

, Ban Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ 

Chính trị và các tỉnh. 

- Các hồi ký và lời kể của một số đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng 

lịch sử từng hoạt động ở địa bàn Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ 

(1954-1975); các số liệu chứng cứ thu được qua khảo sát thực địa. Ngoài ra, luận án 

cũng chú ý nghiên cứu một số sách, báo nước ngoài viết về cuộc chiến tranh xâm 

lược Việt Nam của đế quốc Mỹ có liên quan tới đề tài. 

                                                 
(1)

 Chiến trường B2, gồm các Khu 6, 7, 8 và 9. 
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4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp 

với phương pháp logic là chủ yếu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng các phương 

pháp thống kê, so sách, tổng hợp, phân tích trên cơ sở khảo cứu các nguồn tài liệu 

văn bản, thực địa và tiếp xúc nhân chứng lịch sử. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng 

phương pháp liên ngành, kế thừa thành quả của các bộ môn khoa học khác như địa 

lý quân sự, khoa học quân sự, chính trị học, kinh tế học, dân tộc học, bản đồ học,... 

để nghiên cứu và trình bày luận án. 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Một là, tập hợp tư liệu, khôi phục, tổng kết, đánh giá lịch sử quá trình xây 

dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước.  

Hai là, làm rõ điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội tác động trực tiếp đến 

quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua đó cho thấy tính đúng đắn, 

sáng tạo của quân và dân Nam Tây Nguyên trong việc vận dụng chủ trương xây 

dựng căn cứ địa của Đảng. 

Ba là, phân tích làm rõ đặc điểm nổi bật, những đóng góp quan trọng của 

căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

 Bốn là, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần vào việc xây dựng và bảo 

vệ khu vực phòng thủ ở các tỉnh Nam Tây Nguyên trong tình hình hiện nay; mặt 

khác có thể làm tài liệu nghiên cứu lịch sử (NCLS) và giáo dục truyền thống cách 

mạng cho thế hệ trẻ của các dân tộc ở Nam Tây Nguyên. 

6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu (5 trang), kết luận (3 trang) và tài liệu tham khảo (18 

trang), nội dung luận án gồm 4 chương:  

Chương 1. Tổng quan (18 trang) 

Chương 2. Quá trình hình thành, xây dựng và bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên từ năm 1954 đến năm 1965 (57 trang) 
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Chương 3. Xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên từ năm 1965 đến năm 1975 (43 trang)  

Chương 4. Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm (24 trang) 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. Vấn đề nghiên cứu 

Căn cứ địa, hiểu một cách chung nhất thì đó là vùng lãnh thổ và dân cư do 

lực lượng cách mạng làm chủ, tương đối an toàn (có thể là vùng tự do hoặc căn cứ 

du kích đã được xây dựng, củng cố vững chắc); nơi đứng chân và là chỗ dựa của 

cách mạng để tích lũy, xây dựng, phát triển lực lượng chính trị, quân sự, văn hóa, xã 

hội,… nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh cách mạng. Bàn về căn cứ địa - 

hậu phương trong chiến tranh cách mạng, Lênin khẳng định: “Những quân đội lớn 

nhất, những quân đội được trang bị tốt nhất đều đã bị tan rã và biến thành tro bụi 

vì không có hậu phương vững chắc, không có sự ủng hộ và sự đồng tình của nhân 

dân lao động” [159, tr. 372].  

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và 

dân Việt Nam không chỉ tập trung xây dựng lực lượng chính trị, LLVT nhân dân, 

mà còn chú trọng xây dựng cơ sở chính trị, tiến tới xây dựng căn cứ địa làm chỗ 

đứng chân để bảo toàn, phát triển lực lượng cách mạng và tiềm lực kháng chiến. 

Xác định con đường cách mạng bạo lực để đánh đổ kẻ thù dân tộc, trong quá trình 

lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến 

vấn đề xây dựng địa bàn căn cứ, phát triển tiềm lực kháng chiến; coi đó là một bộ 

phận quan trọng trong đường lối chiến tranh nhân dân. 

Quán triệt đường lối chiến tranh cách mạng và nghệ thuật quân sự của Đảng, 

trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân cả nước 

đã xây dựng được một hệ thống các căn cứ địa, nối thông và đan xen trên các chiến 

trường, biến nơi đây thành hậu phương tại chỗ đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng 

chiến trên địa bàn. Hệ thống căn cứ địa này thực sự trở thành nơi đứng chân của các 

cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến; nơi bảo toàn và phát triển lực lượng kháng 

chiến; nơi tích lũy và xây dựng tiềm lực mọi mặt cho cách mạng; nơi rèn luyện, 

củng cố LLVT và làm chỗ dựa để họ xuất phát tiến công địch trên các chiến trường. 
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Trong kháng chiến chống Mỹ, trên khắp chiến trường miền Nam, căn cứ địa 

đã được xây dựng từ những cơ sở chính trị, rồi hình thành các căn cứ có quy mô 

nhỏ; từ quy mô nhỏ phát triển thành các căn cứ địa có quy mô lớn; từ chưa hoàn 

chỉnh đến ngày càng hoàn chỉnh. Ngay sau Hiệp định Genève, Đảng Lao động Việt 

Nam đã sớm xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, trong đó nhấn mạnh: 

“Phải chuẩn bị căn cứ địa cho cuộc chiến tranh cách mạng, chuẩn bị hậu phương 

cho cuộc chiến tranh giải phóng nếu xảy ra” [4, tr. 217]. Khi chiến tranh mở rộng 

và ngày càng quyết liệt, Đảng chủ trương:  

Cần mở rộng và xây dựng cho kì được nhiều vùng căn cứ địa tương đối 

vững chắc trên các địa bàn quan trọng,… Phải không ngừng xây dựng 

và mở rộng khu giải phóng rừng núi và đồng bằng,… Ở rừng núi ra sức 

xây dựng căn cứ địa vững chắc nhằm giành quyền làm chủ hoàn toàn, 

phải tạo thế căn cứ địa liên hoàn giữa đồng bằng và rừng núi, bao vây 

các đô thị và các đường giao thông chiến lược quan trọng [149, tr. 49].  

Thực hiện chủ trương của Đảng, ở miền Nam nhiều căn cứ địa từng bước 

được củng cố và mở rộng như: Đồng Tháp Mười, U Minh, Chiến khu Đ, Dương 

Minh Châu, NTB, Tây Nguyên,... Những căn cứ này tuy có quy mô khác nhau 

nhưng đều trở thành địa bàn đứng chân tương đối an toàn cho các cơ quan lãnh đạo, 

chỉ đạo kháng chiến và LLVT. Bên cạnh đó, trong vùng địch tạm chiếm, các căn cứ 

du kích, các căn cứ lõm, các cơ sở chính trị cũng được phát triển làm nơi đứng chân 

cho các lực lượng cách mạng bám trụ hoạt động. 

Xuất phát từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm của chiến tranh 

nhân dân, đặc điểm chiến trường mà hệ thống căn cứ địa ở miền Nam hình thành và 

phát triển một cách đa dạng và phong phú. Về địa bàn, hệ thống căn cứ địa trải dài 

từ Trung Trung Bộ đến Nam Bộ, từ vùng rừng núi hiểm trở đến vùng trung du và 

đồng bằng ven biển, từ vùng giải phóng đến vùng tạm chiếm. Về quy mô, có các 

loại căn cứ cấp vùng, miền (Bắc Tây Ninh, Đồng Tháp Mười, U Minh, Chiến khu 

Đ,…); có loại căn cứ địạ cấp tỉnh, huyện. Bên cạnh hệ thống căn cứ địa đó, còn có 

các căn cứ du kích, các căn cứ lõm, các bàn đạp trong vùng địch kiểm soát, trong 

các đô thị. Đây là loại hình căn cứ của lực lượng kháng chiến qui mô không lớn, 
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nằm xen sâu trong vùng địch tạm chiếm; thường là địa bàn có vị trí xung yếu mà 

lực lượng kháng chiến dựa vào đó để xây dựng và phát triển, phục vụ đấu tranh 

chính trị và đấu tranh quân sự trong lòng địch; là nơi ém quân hoặc cơ sở hậu cần, 

bảo đảm cho các lực lượng đặc công, biệt động và có lúc cả bộ đội chủ lực đánh 

địch ngay trong hang ổ của chúng. 

Là một bộ phận của hệ thống căn cứ địa miền Nam, các căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 

của quân và dân Nam Tây Nguyên nói riêng, quân và dân Nam Bộ nói chung. Tại 

đây, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật 

quân sự của Đảng, Khu ủy 5, Khu ủy 6, Khu ủy 10 và Tỉnh ủy các tỉnh đã xây 

dựng một hệ thống căn cứ địa liên hoàn và đan xen dọc theo các dãy núi nối Bắc 

Tây Nguyên với cực NTB và miền Đông Nam Bộ. Những căn cứ này là nơi chiếm 

đóng của các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy kháng chiến của Khu ủy Khu 6, Khu ủy 

Khu 10; nơi củng cố, bảo vệ và phát triển lực lượng cách mạng; nơi xây dựng các 

cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên 

Đức và Lâm Đồng; nơi làm bàn đạp cho LLVT tiến công kẻ thù trên địa bàn. 

Về mặt chiến lược, Nam Tây Nguyên là địa bàn quan trọng không chỉ đối 

với cách mạng mà còn đối với cả Mỹ - chính quyền Sài Gòn. Đối với Mỹ và chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH), Nam Tây Nguyên được coi như là lá chắn để 

bảo vệ Sài Gòn về phía Đông Bắc; khống chế vùng biên giới với Campuchia. Chính 

quyền Ngô Đình Diệm đánh giá cao vị trí chiến lược của Tây Nguyên: “Căn cứ vào 

yêu cầu và khả năng thực tế, nói chung hiện thời cần phải giải quyết những vấn đề 

rừng núi Cao Nguyên Trung Phần và miền duyên hải thuộc hải phận VNCH để giữ 

vững an ninh trật tự chung, bảo vệ an toàn lãnh thổ, nhất là vùng đồng bằng Nam 

Phần và Trung Phần” [142, tr. 31]. Vì vậy, địch dùng mọi thủ đoạn để bình định, 

chiếm giữ địa bàn chiến lược này. Từ 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm thay đổi, 

tổ chức lại địa giới hành chính quân sự, theo đó các tỉnh Nam Tây Nguyên thuộc 

Khu 23, Vùng II chiến thuật, Quân khu II. Ở đây, quân đội VNCH bố trí một lực 

lượng chủ lực tương đối mạnh, xây dựng nhiều căn cứ quân sự như: Khu liên hợp 

quân sự Mai Hắc Đế (Buôn Ma Thuột), sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Liên 
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Khương (Tuyên Đức), sân bay dã chiến Nhân Cơ (Quảng Đức),… nhằm kiểm soát 

và khống chế địa bàn chiến lược quan trọng này.  

Về phía cách mạng, Nam Tây Nguyên là địa bàn có thế đứng cao, nằm án 

ngữ trên tuyến hành lang chiến lược nối Bắc Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ 

và là điểm tựa của cực NTB. Chính vì vậy, xây dựng căn cứ địa nơi đây không chỉ 

tạo thế đứng an toàn cho lực lượng kháng chiến, mà còn bảo đảm cho tuyến hành 

lang chiến lược Bắc - Nam. Đặc biệt về địa - quân sự, nơi đây tiến có thế công, 

thoái có thế thủ; có thể đẩy mạnh hoạt động quân sự bằng một thế trận chiến tranh 

nhân dân. Nhân dân các tỉnh Nam Tây Nguyên mặc dù đời sống kinh tế có nhiều 

khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nhưng có tinh thần đoàn kết và truyền thống 

chống xâm lược. Đó là những nhân tố cơ bản để có thể xây dựng căn cứ địa tại địa 

bàn Nam Tây Nguyên.  

Xuất phát từ những yếu tố trên, Liên Khu ủy 5 trong quá trình hoạch định 

chủ trương xây dựng căn cứ địa ở các tỉnh Tây Nguyên đã xác định Nam Tây 

Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Nghị quyết Liên Khu ủy 5 tháng 

4/1959 đã nêu rõ: “Cần phải đẩy mạnh xây dựng căn cứ địa ở vùng rừng núi, nhất 

là hướng Nam Tây Nguyên để tiến công địch và bảo vệ lực lượng cách mạng” [74, 

tr. 23]. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương đó, các cơ quan, ban ngành, 

các tỉnh đã khẩn trương triển khai việc củng cố, mở rộng các căn cứ địa hiện có; 

đồng thời nhanh chóng xây dựng và phát triển thêm nhiều căn cứ mới. Sau một thời 

gian khẩn trương thực hiện, đến năm 1963, cùng với các căn cứ địa được củng cố, 

mở rộng; tại Nam Tây Nguyên đã xuất hiện thêm nhiều căn cứ mới, tạo thành hệ 

thống căn cứ địa liên hoàn nối thông các tỉnh trên địa bàn với nhau và thông với các 

căn cứ địa ở miền Đông Nam Bộ và cực NTB. Trong số đó có thể kể đến các căn cứ 

như: Chư Djũ - Dlei Ya (Đông Bắc Đăk Lăk); căn cứ Nam - Bắc đường 20 (Di 

Linh, Lâm Đồng); căn cứ Nâm Nung (Krông Nô, Đăk Nông); căn cứ Lạc Dương 

(Lạc Dương, Lâm Đồng), căn cứ Lán Tranh (Lâm Hà, Lâm Đồng); căn cứ Nam Ka 

(Lăk, Đăk Lăk),… Tại đây, lực lượng kháng chiến tiếp tục được củng cố, xây dựng 

và phát triển; các đơn vị chủ lực của Khu 6, Khu 10, LLVT địa phương các tỉnh 

được ra đời và trưởng thành. Các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên còn là “dây 

chuyền” tiếp nhận và vận chuyển nguồn chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho 
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các chiến trường cực NTB và miền Đông Nam Bộ; nơi tập hợp, huấn luyện, tổ chức 

và xuất phát các cuộc tấn công kẻ thù; đồng thời là nơi chuẩn bị, chi viện cho các 

đơn vị chiến đấu trên chiến trường. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, sự hiện diện của các căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của phong trào cách mạng 

trên địa bàn Tây Nguyên và cực NTB; mà còn góp phần quan trọng bảo đảm an 

toàn cho tuyến hành lang chiến lược Bắc - Nam. Có thể nói, hệ thống căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên bên cạnh những điểm tương đồng như nhiều căn cứ địa khác ở 

miền Nam, còn có nhiều nét riêng mang tính đặc thù về hoàn cảnh ra đời; quá trình 

củng cố, xây dựng, phát huy và bảo vệ; loại hình căn cứ,… Chính vì lẽ đó mà từ 

lâu, hệ thống căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã trở thành đề tài hấp dẫn thu hút các 

nhà nghiên cứu. Sự quan tâm của các nhà nghiên cứu được khẳng định trong rất 

nhiều công trình, nhiều ấn phẩm viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân 

Nam Tây Nguyên, trong đó có đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp đến căn cứ địa. Tuy 

vậy, việc nghiên cứu đề tài này vẫn thiếu tính hệ thống và còn nhiều “khoảng 

trống” chưa được khỏa lấp. Nhiều nội dung thuộc về căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên 

chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo, đặc biệt còn thiếu những luận giải khoa 

học về quá trình hình thành, phát triển cũng như đặc điểm và vai trò của căn cứ địa 

ở Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).  

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Vấn đề căn cứ địa nói chung, căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng đã được phản ánh trong nhiều công trình nghiên 

cứu, sách, tạp chí. Có thể kể một số công trình tiêu biểu sau: 

1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nƣớc 

Trước hết phải kể đến một số công trình nghiên cứu về chiến tranh và chiến 

tranh cách mạng như: C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, I. V. Stalin (1973), Quan 

điểm cơ bản về khởi nghĩa chiến tranh và quân đội, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội 

nhân dân (QĐND), Hà Nội (HN); Ph. Ăngnghen (1981), Tuyển tập Luận văn Quân 

sự, Tập III, NXB QĐND, HN; Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ 

Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Song Hào (1996), Bàn về 
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chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân, NXB QĐND, HN; Hồ 

Chí Minh Toàn tập (2000), NXB Chính trị Quốc gia (CTQG), HN; Viện LSQS 

Việt Nam (2002), Sự nghiệp và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, NXB QĐND, 

HN; Viện LSQS Việt Nam (2005), Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, NXB 

QĐND, HN,… Nhìn chung, các công trình tuy diễn đạt khác nhau nhưng đều góp 

phần làm rõ khái niệm căn cứ địa và căn cứ địa cách mạng. Các công trình đã chỉ 

ra rằng, để xây dựng một căn cứ địa cần phải có những yếu tố “thiên thời, địa 

lợi, nhân hòa”, tức là nơi đó phải có địa thế hiểm yếu, có thể che chở cho bộ đội 

khi phòng ngự hay rút lui; quân địch không thể tiến đánh một cách dễ dàng;  nơi 

đó phải có thế tiến công tiêu hao sinh lực địch và cung cấp được hậu cần cho các 

lực lượng bám trụ trong căn cứ ngay cả trong điều kiện bị địch vây hãm. Theo 

Trường Chinh, để xây dựng một căn cứ địa cần phải đảm bảo những nguyên tác 

cơ bản sau:  

1. Điều kiện địa lý: Địa thế hiểm trở có thể che chở cho bộ đội, trong khi 

phòng ngự hay rút lui, quân địch không thể tiến đánh một cách dễ dàng. 

2. Điều kiện quân sự: Vị trí tiện cho việc tiến công quân địch, không xa 

những chỗ nhất định quân địch phải đóng giữ hoặc qua lại. 3. Điều kiện 

kinh tế: Thổ sản có thể cung cấp cho bộ đội sống, mặc dù quân địch vây 

hãm. 4. Điều kiện chính trị: Tổ chức cách mạng trong quần chúng khá 

mạnh, có thể giúp đỡ bộ đội về mọi mặt [46, tr. 332-333].  

Đặc biệt, các công trình nêu trên đều luận giải và đánh giá cao yếu tố địa - 

chính trị của căn cứ địa; địa - chính trị ở đây là “thế trận lòng dân”, là cơ sở chính 

trị. Hồ Chí Minh khẳng định: “Căn cứ hậu phương vững chắc nhất là lòng dân” 

[32, tr. 370]. 

Ở một góc độ khác, từ cách tiếp cận nghiên cứu dưới dạng văn hóa tộc người 

của vùng đất Tây Nguyên, hai tác giả Cửu Long Giang và Toan Ánh (1974), Việt 

Nam chí lược Miền Thượng Cao Nguyên, NXB Cửu Long, Sài Gòn, đã khảo cứu 

công phu về vùng đất và con người nơi đây, từ đó chỉ ra được những yếu tố thuận 

lợi và khó khăn đối với bất cứ lực lượng nào khi kiểm soát và làm chủ vùng đất này. 

Liên quan trực tiếp về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có các công 

trình nghiên cứu như: Lê Duẩn (1985), Thư vào Nam, NXB Sự Thật, HN, là cuốn 
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sách tập hợp những bức điện của Tổng Bí thư Trung ương Đảng gửi Trung ương 

Cục miền Nam, các quân khu,... nhằm chỉ đạo về phương pháp, nhiệm vụ đấu tranh 

cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Vấn đề xây dựng 

căn cứ địa được coi là nhiệm vụ hàng đầu để đưa cách mạng miền Nam đi từ 

“khởi nghĩa bộ phận, lập căn cứ địa, có chiến tranh du kích, rồi tiến lên tổng khởi 

nghĩa” [49, tr. 31]. Trong nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa, Tổng Bí thư Lê Duẩn đặc 

biệt chú ý đến địa bàn Tây Nguyên: “Vùng Tây Nguyên là xương sống chiến lược, 

là địa bàn để ta tiến lên tiến công địch, đồng thời là căn cứ để ta xây dựng và bảo 

vệ lực lượng cách mạng” [49, tr. 13]. Căn cứ vào sự chỉ đạo đó, quân và dân các 

tỉnh Tây Nguyên đã không quản ngại khó khăn, hy sinh, tích cực xây dựng căn cứ 

địa, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng miền Nam. 

Tổng cục Hậu cần (1986), Tổng kết công tác hậu cần chiến trường Nam Bộ - 

cực Nam Trung Bộ (B2) trong kháng chống Mỹ, NXB QĐND, HN. Đây là một trong 

những công trình nghiên cứu khá sớm, đề cập đến căn cứ địa ở Nam Bộ - cực NTB, 

trong đó có các tỉnh Nam Tây Nguyên. Nội dung của công trình này cho thấy, từ các 

căn cứ ra đời trong kháng chiến chống Pháp, căn cứ địa ở cực NTB trong kháng chiến 

chống Mỹ từng bước được củng cố và mở rộng, đáp ứng yêu cầu nơi đứng chân cho 

các cơ quan, chỉ đạo, chỉ huy, LLVT, cung cấp nhân lực và vật lực cho cuộc kháng 

chiến trên địa bàn. Luận giải về kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ căn cứ địa, công 

trình này chỉ rõ phải quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về chiến tranh cách mạng, 

căn cứ địa phải được xây dựng một cách vững chắc, toàn diện cả về chính trị, quân 

sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; căn cứ địa phải đảm bảo tính liên thông, thường xuyên hỗ 

trợ lẫn nhau, nhất là trong những giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến. 

Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 5 (1989), Khu 5 - 30 năm chiến tranh giải 

phóng (3 tập), NXB CTQG, HN. Công trình nghiên cứu tương đối toàn diện về hai 

cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở Khu 5. Là một địa bàn chiến lược quan 

trọng của chiến trường miền Nam, trong hai cuộc kháng chiến, Khu 5 đã có hàng 

chục căn cứ địa trải rộng từ miền núi xuống đồng bằng ven biển, tạo thành hệ thống 

liên hoàn. Căn cứ địa ở Khu 5 không chỉ cung cấp sức người, sức của cho tiền 

tuyến, mà còn là nơi tập hợp và tổ chức cho các LLVT đánh địch. Nét đáng chú ý 

của công trình này còn đề cập một cách khái quát về một số căn cứ địa của Khu 5, 

trong đó có căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên.  
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Từ năm 1995 đến năm 2012, Viện LSQS Việt Nam xuất bản bộ sách Lịch sử 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (9 tập), NXB CTQG, HN. Đây là bộ sách lớn, có 

giá trị về mặt khoa học. Trong từng chương sách đều đề cập đến quá trình xây dựng, 

bảo vệ và phát huy vai trò của căn cứ địa, của hậu phương tại chỗ cũng như hậu 

phương lớn miền Bắc đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Nội dung căn cứ địa được phản ánh về các nhân tố như lấy dân làm gốc, xây dựng 

căn cứ trên các mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng đi đôi với bảo 

vệ,… nhằm phát huy sức mạnh tối đa của hậu phương tại chỗ đáp ứng yêu cầu của 

cuộc kháng chiến. Đặc biệt, tập 9 của công trình tập trung đi sâu phân tích và khái 

quát một số bài học kinh nghiệm về xây dựng căn cứ địa và phát triển chúng thành 

hậu phương trực tiếp cho các chiến trường ở miền Nam. Mặc dù vậy, ở công trình 

này, các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên chỉ được đề cập một cách chung nhất trong 

hệ thống căn cứ địa ở miền Nam.  

Viện LSQS Việt Nam (1997), Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam 

(1945-1975), NXB QĐND, HN. Đánh giá về vai trò của căn cứ địa và của hậu 

phương tại chỗ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 

công trình khẳng định hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam là một trong 

những nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng. Đặc biệt là trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địa - hậu phương tại chỗ là “một trong những nhân 

tố cơ bản để xây dựng và tăng cường tiềm lực, sức mạnh của cách mạng và phát 

triển chiến tranh nhân dân trên khắp ba vùng chiến lược” [174, tr. 227]. Luận giải 

về vai trò của hậu phương tại chỗ đối với chiến tranh cách mạng, công trình cho 

rằng xây dựng hậu phương tại chỗ vững chắc có thể chuyển hóa thế trận từ yếu sang 

mạnh, hoặc từ mạnh sang yếu. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố: Tính chất chính 

nghĩa hay phi nghĩa của chiến tranh mà hậu phương phải phục vụ; phương thức tiến 

hành chiến tranh cách mạng hay chiến tranh cổ điển; quy mô tổ chức và huy động 

nhân dân tham gia; đường lối quân sự sáng tạo hay máy móc; năng lực xử lý cơ sở 

vật chất sẵn có giỏi hay kém,… nhưng trên tất cả là ở lòng dân. 

Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (2000), Chiến 

tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975, Thắng lợi và bài học, NXB CTQG, HN. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, căn cứ địa đã được xây dựng ở 
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nhiều địa phương trong cả nước, vừa đóng vai trò là hậu phương tại chỗ, vừa là 

“cầu nối” giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, giữa căn cứ 

địa với “căn cứ lõm” và các cơ sở quần chúng cách mạng,… Khi luận giải về một 

số bài học kinh nghiệm, công trình đặc biệt nhấn mạnh đến bài học dựa vào dân, 

phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc xây dựng, phát huy và bảo vệ căn cứ địa 

vững chắc và toàn diện. Công trình cũng phân tích, đánh giá cao vị trí chiến lược 

của Nam Tây Nguyên với tư cách là một trong những địa bàn có vai trò quan trọng 

cho việc xây dựng hậu phương tại chỗ; Nam Tây Nguyên đồng thời còn là nơi tạo 

điều kiện phát triển tuyến đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn, là “chiếc 

cầu” nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường Nam Bộ, nối chiến trường Việt 

Nam với chiến trường Campuchia. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã đưa ra những đánh giá khách 

quan, khoa học về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng; luận giải làm rõ nhiều 

vấn đề về lý luận và thực tiễn xây dựng, bảo vệ căn cứ địa; đúc rút được một số bài 

học kinh nghiệm về xây dựng căn cứ địa. Tuy vậy, do đối tượng nghiên cứu của các 

công trình nêu trên là những vấn đề chung nhất của đường lối kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước, nên chưa đi sâu tìm hiểu một cách có hệ thống về căn cứ địa với nhiều sắc 

thái riêng biệt của nó và càng chưa thể đề cập sâu về căn cứ địa ở một địa bàn cụ thể 

như Nam Tây Nguyên. 

Cũng liên quan đến nhóm các công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, còn có các công trình nghiên cứu về lịch sử kháng chiến chống Mỹ của 

nhân dân các dân tộc Nam Tây Nguyên như: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Khu 6 

(1995), Lịch sử Khu 6 (cực Nam Trung Bộ - Nam Tây Nguyên) kháng chiến chống Mỹ 

1954-1975, NXB QĐND, HN, trong đó đề cập cụ thể về quá trình xây dựng các căn cứ 

địa. Căn cứ địa của Khu 6 được xây dựng ở cả miền núi và đồng bằng, nhưng trong 

những hoàn cảnh khó khăn nhất, căn cứ địa miền núi trở thành nơi chiếm đóng an toàn 

cho các lực lượng kháng chiến trên địa bàn, đồng thời là nơi nuôi dưỡng lực lượng 

kháng chiến, từng bước làm chủ rừng núi, giành lại nông thôn đồng bằng.  

BTL Quân khu 5 - Viện LSQS Việt Nam (2002), Vành đai diệt Mỹ trên 

chiến trường Khu 5 - Một sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, NXB 
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QĐND, HN. Cuốn sách tập hợp hơn 50 bài viết của các nhà khoa học quân sự, các 

nhà sử học, đề cập căn cứ địa với tư cách là những “căn cứ lõm” - chỗ dựa vững 

chắc của các “Vành đai diệt Mỹ” trên chiến trường Khu 5. Từ đây, các lực lượng 

kháng chiến trụ bám vững chắc vừa sản xuất, vừa chủ động tiến công quân địch 

bằng quân sự, chính trị, binh vận; thực hiện làm chủ để tiêu diệt địch và tiêu diệt 

địch để giữ vững quyền làm chủ. 

BTL Quân khu 5 - Tỉnh ủy Lâm Đồng (2004), Vai trò đồng bào các dân 

tộc thiểu số ở Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ trong 30 năm chiến tranh 

giải phóng (1945-1975), (Kỷ yếu hội thảo khoa học), NXB QĐND, HN. Các bài 

viết trong cuốn kỷ yếu đã phân tích, làm rõ vai trò của đồng bào các dân tộc 

thiểu số trong quá trình xây dựng và bảo vệ căn cứ địa ở miền Đông Nam Bộ và 

cực NTB, trong đó có một phần địa bàn Nam Tây Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng bộ và chính quyền cách mạng địa phương, đồng bào các dân tộc nơi đây đã 

tập hợp thành một lực lượng đông đảo tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ 

căn cứ địa. 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk (1994), Đăk Lăk 30 năm chiến tranh và 

giải phóng, NXB Đăk Lăk; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (1994), Lịch sử 

Lâm Đồng 21 năm đánh Mỹ, NXB Lâm Đồng. So với các công trình lịch sử Đảng 

bộ, hai công trình này tập trung nghiên cứu về phong trào cách mạng của quân và 

dân các tỉnh Nam Tây Nguyên về mặt quân sự là chủ yếu. Ở đây, căn cứ địa được 

khảo cứu, đánh giá với tư cách làm nơi để cho quân và dân các tỉnh Đăk Lăk, Lâm 

Đồng tập hợp và tổ chức lực lượng kháng chiến. Các công trình này còn làm rõ vị 

trí, vai trò của các căn cứ địa trên địa bàn hai tỉnh trong việc nối thông chiến trường 

Tây Nguyên với Nam Bộ và cực NTB.  

BCH Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-1975) Tập 1, NXB CTQG, HN; BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông (1930-2005), NXB Đăk Nông,... 

Ngoài nội dung chính là phản ánh hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 

các công trình đã phân tích, luận giải làm rõ vị trí chiến lược trọng yếu về chính trị, 
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kinh tế, văn hóa và quân sự của Nam Tây Nguyên; đồng thời các hoạt động về xây 

dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

trên địa bàn cũng được đề cập. Tuy nhiên, các công trình này được viết dưới dạng 

thông sử về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Nam Tây 

Nguyên, do đó chưa đi sâu tìm hiểu từng căn cứ địa, cũng như chưa phân tích, đánh 

giá vai trò của căn cứ địa đối với nhiệm vụ xây dựng địa bàn cách mạng, cung cấp 

nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến. 

Bộ Quốc phòng (2010), Lịch sử đường Hồ Chí Minh từ Nam Tây Nguyên đến 

miền Đông Nam Bộ (1957-1975), NXB QĐND, HN, nghiên cứu một cách có hệ 

thống và cơ bản về đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh qua địa bàn Nam Tây 

Nguyên so với các công trình trước. Đây cũng là công trình đầu tiên khảo cứu tương 

đối sâu về vai trò của căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đối với tuyến chi viện từ hậu 

phương lớn miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ qua địa bàn chiến lược này. Trong 

suốt 18 năm (1957-1975), quân và dân các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trên 

tuyến đường Hồ Chí Minh đã vượt qua muôn vàn gian khổ để mở đường, bảo vệ 

hành lang, tiếp nhận vận chuyển hàng ngàn đoàn cán bộ, đơn vị hành quân, hàng 

ngàn lượt chuyến chi viện cho chiến trường Nam Bộ và cực NTB; kiên trì xây dựng 

và phát triển tiềm lực kháng chiến. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã tái hiện được một cách cơ bản về 

phong trào kháng chiến của quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên thể hiện trên các 

mặt hoạt động đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự, xây dựng và bảo vệ căn cứ địa tại 

địa bàn. Tuy nhiên, do giới hạn bởi phạm vi, đối tượng nghiên cứu nên ở các công trình 

trên chưa đi sâu phản ánh sâu về hệ thống căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên; đặc biệt là 

tái hiện quá trình hình thành và phát triển của các căn cứ địa cũng như làm rõ đặc điểm 

của nó. Vả lại một số nhận định, đánh giá vai trò, vị trí của các căn cứ địa trên địa bàn 

Nam Tây Nguyên trong một số công trình còn chưa đầy đủ và cụ thể; việc trích dẫn tài 

liệu, tư liệu ở một số sự kiện chưa được chính xác, nguồn trích dẫn chưa rõ ràng,... Mặc 

dù vậy, tác giả luận án coi đây là một trong những nguồn tài liệu quan trọng để tham 

khảo phục vụ cho việc nghiên cứu của mình. 
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Bên cạnh các công trình nghiên cứu về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam 

của các tác giả trong nước, còn có một số công trình của các tác giả nước ngoài. 

George C. Herring (2004), (Phạm Ngọc Thạch dịch), Cuộc chiến tranh dài ngày 

của nước Mỹ và Việt Nam (1950-1975), NXB Công an nhân dân, HN. Dựa vào tài 

liệu Lầu Năm góc và rất nhiều bài báo, sách, hồi ký viết về cuộc chiến tranh của Mỹ 

ở Việt Nam, George C. Herring đã miêu tả sinh động cuộc chiến tranh ở Việt Nam 

là cực điểm đầy logic của chính sách ngăn chặn – chính sách đã bắt đầu từ dưới thời 

Harry Trumen vào cuối thập niên 1940. Trải qua năm đời Tổng thống Mỹ theo 

đuổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam mà không một ai thành công, đã cho thấy những 

sai lầm cố hữu trong chính sách ngăn chặn toàn cầu. Sự thất bại này được mở đầu 

vào tháng 3/1975, Quân giải phóng chiếm được Buôn Ma Thuột và một số tỉnh ở 

Tây Nguyên đã đẩy quân VNCH xuống các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ  và kéo 

theo cho sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền VNCH. “Cuộc rút bỏ Tây Nguyên 

đầy tai hại khiến Thiệu mất 6 tỉnh và ít nhất 2 sư đoàn bộ binh cũng như mất cả 

lòng tin của cả quân đội lẫn nhân dân. Và không chỉ vậy, nó còn mở đường cho 

những tai họa còn lớn hơn ở các tỉnh ven biển của Nam Việt Nam. Lần đầu tiên 

Hà Nội cảm thấy là có thể giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975 và ngay lập 

tức thực hiện các kế hoạch khẩn cấp nhằm giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt 

Nam” [82, tr. 438-439]. 

Nguyễn Phú Đức (2009), (Nguyễn Mạnh Hùng dịch), Tại sao Mỹ thua ở Việt 

Nam, NXB Lao động, HN. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh dài nhất thế 

kỷ XX, diễn ra trong ba mươi năm liền từ 1954 đến 1975. Đó là một trong những 

cuộc chiến tranh phức tạp nhất, bởi những vấn đề như chủ nghĩa thực dân, chủ 

nghĩa quốc gia, Cộng sản và cuộc tranh giành ảnh hưởng của các địa cường quốc 

thế giới đều có liên quan chặt chẽ. Cuốn sách này được viết bởi một nhân vật quan 

trọng của chính quyền Sài Gòn, người đã trực tiếp tham mưu cho Nguyễn Văn 

Thiệu trong các vấn đề quan trong của cuộc chiến. “Với tinh thần tôn trọng thực tế 

khách quan của tác giả dựa vào những chứng cứ chưa từng công bố, cuốn sách là 

một đóng góp quan trọng vào việc tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam đã được 

nói nhiều trong những năm qua nhưng không mấy người thấu đáo về nó” [81, tr. 6]. 
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1.2.2. Nhóm các công trình chuyên khảo về căn cứ địa nói chung và căn cứ 

địa ở Nam Tây Nguyên nói riêng 

Trong số các công trình thuộc nhóm này, trước hết phải kể đến những ấn 

phẩm đã được xuất bản như: Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam (2001), Xây 

dựng và bảo vệ hệ thống căn cứ địa trên chiến trường Khu 5 trong kháng chiến 

chống đế quốc Mỹ (1954-1975), NXB QĐND, HN. Có thể nói đây là công trình 

đầu tiên nghiên cứu một cách căn bản và toàn diện về hệ thống căn cứ địa trong 

kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn Khu 5. Các căn cứ địa ở Khu 5 trong kháng 

chiến chống Mỹ có sự đa dạng về loại hình như căn cứ địa miền núi, căn cứ địa 

nông thôn đồng bằng, căn cứ lõm,… Phần lớn đều ra đời từ thời kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đến đầu những năm 1960, trở thành hệ thống căn cứ địa 

liên hoàn. Công trình đề cập cụ thể về một số căn cứ địa tiêu biểu như: Chiến 

khu Trung Man (Hòa Vang), căn cứ của đội du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi), căn cứ 

Khu ủy Khu 5 (Hoài Ân, Bình Định), căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya (Đông Bắc Đăk 

Lăk). 

BTL Quân khu 7 và Tỉnh ủy Bình Thuận (2012), Căn cứ địa cách mạng tỉnh 

Bình Thuận trong 30 năm chiến tranh giải phóng (1945-1975), (Hội thảo khoa học), 

NXB QĐND, HN. Trong số hơn 70 bài tham luận có một số bài đáng chú ý như: 

Xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng, một sáng tạo lớn của Đảng ta 

trong 30 năm chiến tranh giải phóng của Nguyễn Thành Cung; Căn cứ địa, một 

biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 30 năm chiến tranh giải 

phóng của Trần Đơn; Thử phân tích sự giống và khác nhau giữa căn cứ địa tỉnh 

Bình Thuận và căn cứ địa đồng bằng sông Cửu Long trong 30 năm kháng chiến 

(1945-1975) của Ngô Minh Phụng; So sánh một số bài học kinh nghiệm về xây 

dựng căn cứ địa ở Bình Thuận và Long An - Kiến Tường trong 30 năm kháng chiến 

(1945-1975) của Tạ Duy Bình,... Các tham luận này đã khái quát một số bài học 

kinh nghiệm về quá trình xây dựng căn cứ địa và hậu phương cách mạng, trong đó 

nhấn mạnh là phải dựa chắc vào dân, phát huy sức mạnh của toàn dân; xây dựng 

căn cứ địa toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội; xây dựng gắn 

liền với chiến đấu bảo vệ căn cứ địa,... Các tham luận trên đều phân tích và khẳng 



 

26 

 

định căn cứ địa ở Bình Thuận nằm trong hệ thống căn cứ địa của Khu 6 và giữ một 

vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc kháng chiến chống Mỹ của Bình Thuận 

nói riêng và Khu 6 nói chung. 

Liên quan đến nhóm các công trình chuyên khảo về căn cứ địa, còn có các 

Luận án Tiến sĩ và Luận văn Thạc sĩ như: Hoàng Ngọc La (1993), Quá trình 

hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt Bắc (trong cuộc vận động Cách 

mạng tháng Tám - 1945), Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 

Nhận thức được tầm quan trọng của căn cứ địa đối với cuộc đấu tranh giành độc 

lập dân tộc. Do đó, sau khi về nước (tháng 5/1941), Nguyễn Ái Quốc đã quyết 

định xây dựng hai căn cứ địa Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai làm nơi đứng chân 

của Trung ương Đảng, đến tháng 6/1945, căn cứ Việt Bắc được mở rộng ra địa 

bàn 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái 

Nguyên. Tại đây, nhiều quyết định của Trung ương Đảng được thông qua như 

việc thành lập các Trung đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân (tháng 12/1944) và đặc biệt phát lệnh cho toàn dân  tiến hành cuộc 

Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám - 1945, chống phát xít Nhật, giành chính 

quyền về tay nhân dân (ngày 13/8/1945). 

Hồ Sơn Đài (1995), Căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền 

Đông Nam Bộ (1945-1954), Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội TP HCM. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Đông Nam Bộ gồm các tỉnh 

Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một và một phần tỉnh Tây Ninh 

và Long An, ngày nay là TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình 

Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Sau ngày Nam Bộ kháng chiến 

(ngày 23/9/1945), nhiều căn cứ địa được xây dựng như An Phú Đông (Gia 

Định), Rừng Sác (Gia Định, Chợ Lớn), Vườn Thơm (Chợ Lớn), Tân Uyên (Biên 

Hòa, Thủ Dầu Một), Đồng Tháp Mười (Tân An), Minh Đạm (Bà Rịa), Trà Vông 

(Tây Ninh),... Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ, BTL Quân Khu 7, 

Khu 8 và Tỉnh ủy các tỉnh, nhân dân miền Đông Nam Bộ không ngừng xây dựng 

căn cứ địa vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu cung cấp về nhân lực và vật 

lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. 
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Trần Thị Nhung (2001), Căn cứ địa ở miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ (1954-1975), Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học xã hội TP HCM. Sau 

Hiệp định Genève 1954, Trung ương Đảng đã sớm có chủ trương tái lập và xây 

dựng các căn cứ địa ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ để phục vụ cho cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước. Đến tháng 12/1956, hai căn cứ Đông Bắc (Chiến khu 

Đ) và căn cứ Tây Bắc (Chiến khu Dương Minh Châu) được tái lập. Đây là nơi làm 

việc của Đảng ủy Quân sự miền Đông (1958), Xứ ủy Nam Bộ (1960), Mặt trận dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960), Trung ương Cục, Ban Quân sự Miền 

(sau đổi thành Bộ chỉ huy Miền) và các đơn vị chủ lực của B2. Căn cứ địa miền 

Đông Nam Bộ là trung tâm chính trị của cuộc kháng chiến ở miền Nam, nơi diễn ra 

các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng nhất và nhiều hoạt động chính trị lớn 

khác của cách mạng miền Nam. 

Chu Đình Lộc (2011), Căn cứ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cực Nam 

Trung Bộ (1954-1975), Luận án Tiến sĩ, Viện LSQS Việt Nam. Luận án nghiên cứu 

về quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở cực NTB trong kháng 

chiến chống Mỹ, trong đó tập trung chủ yếu là các tỉnh duyên hải NTB. Khi đánh giá 

về vai trò căn cứ ở cực NTB, luận án cho rằng căn cứ địa là hậu phương tại chỗ, trực 

tiếp bảo đảm sức người, sức của cho chiến trường Khu 6; sở dĩ căn cứ địa ở cực NTB 

tồn tại được là do Đảng bộ, quân và dân nơi đây đã biết kết hợp chặt chẽ giữa việc 

xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của căn cứ địa. Do địa chính trị, địa quân sự, địa 

kinh tế, địa văn hóa giữa cực NTB và Nam Tây Nguyên có nhiều nét tương đồng nên 

kết quả khảo cứu của luận án này là nguồn tư liệu trực tiếp quan trọng mà nghiên cứu 

sinh có thể kế thừa trong việc thực hiện luận án của mình.  

Bùi Xuân Phú (2010), Quá trình xây dựng vùng căn cứ cách mạng ở tỉnh 

Lâm Đồng (cũ) thời kỳ 1954-1975, trường Đại học Đà Lạt. Lâm Đồng (cũ) nằm ở 

phía Nam của tỉnh, gồm hai quận Di Linh và B’Lao. Trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, Lâm Đồng (cũ) là địa bàn nằm trên đường hành lang chiến lược từ Nam Tây 

Nguyên xuống miền Đông Nam Bộ và cực NTB. Do đó, các căn cứ địa như: Bắc 

đường 20, Nam đường 20 và Cát Tiên không chỉ là địa bàn cho các lực lượng cách 

mạng tiến hành các hoạt động kháng chiến, mà còn là nơi tổ chức tiếp nhận, vận 

chuyển người và hàng hóa vào miền Đông Nam Bộ và cực NTB. 
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Cũng liên quan đến nhóm các công trình chuyên khảo về căn cứ địa, còn 

có các bài viết trên Tạp chí LSQS như: Chu Đình Lộc (2008), Căn cứ địa kháng 

chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở cực Nam Trung Bộ (1945-1954), Tạp chí 

LSQS, số 3, tập trung đi sâu khảo cứu một số căn cứ địa tiêu biểu ở NTB trong 

kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ cuối năm 1945, tại NTB, quân Pháp chiếm 

lại các đô thị, lực lượng cách mạng phải rút về vùng nông thôn, rừng núi để bảo 

toàn lực lượng và xây dựng căn cứ địa. Từ đây nhiều căn cứ địa ở NTB được 

thành lập và tồn tại cho đến ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

như các căn cứ: Hóc Chim, Hòn Dù, Đồng Bò, Đồng Trăng, Ba Cụm,… ở Khánh 

Hòa; Hòn Đỏ, Đá Trắng, Bàu Bèo, núi Chúa,… ở Ninh Thuận; Triền, Hố Đất, 

Bàu Trắng,… ở Bình Thuận. Đây là những căn cứ địa nằm ở vùng nông thôn và 

rừng núi tiếp giáp với hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng. Khi quân Pháp đánh 

chiếm các tỉnh Nam Tây Nguyên, phần lớn lực lượng kháng chiến của các tỉnh 

Đăk Lăk, Tuyên Đức, Lâm Đồng đều rút về các căn cứ này để bảo toàn lực 

lượng. 

 Phùng Đình Ấm (2002), Khu 10 - căn cứ cách mạng thời kháng chiến chống 

Mỹ, Tạp chí LSQS, số 1, phân tích làm rõ các đặc điểm địa - chính trị, địa - quân sự, 

địa - kinh tế, địa - văn hóa của các tỉnh Nam Tây Nguyên thuộc Khu 10; những nỗ 

lực của quân và dân trên địa bàn trong việc xây dựng căn cứ địa. 

Đinh Quang Hải (2003), Tìm hiểu thêm về chính sách cai trị của thực dân 

Pháp ở Tây Nguyên trước năm 1945, Tạp chí LSQS số 6, tập trung khái quát về 

vùng đất và con người Tây Nguyên, đồng thời tìm hiểu về quá trình thực dân Pháp 

tiến hành các bước thôn tính vùng đất này. Khi đánh chiếm các tỉnh Tây Nguyên, 

quân Pháp vấp phải sự chiến đấu quyết liệt của đồng bào các dân tộc nơi đây, nổi 

bật là các cuộc khởi nghĩa của các tù trưởng Ama-Jhao (1889-1905), N’Trang Lơng 

(1912-1936),… Tuy nhiên, trước sức mạnh của quân Pháp, các cuộc khởi nghĩa đều 

thất bại, thực dân Pháp từng bước nắm giữ quyền quản lý trên các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội. Mặc dù vậy, ở dưới buôn, làng nhất là vùng sâu, vùng xa 

thực dân Pháp không thể kiểm soát khi đồng bào nhất quyết bất hợp tác với chúng, 

bỏ vào rừng lập buôn, làng sinh sống. 
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Lê Văn Đạt (2005), Tìm hiểu quá trình xây dựng kinh tế tự túc, tự cấp ở 

vùng tự do Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), 

Tạp chí LSQS, số 1. Trong kháng chiến chống Pháp, các căn cứ địa và vùng tự 

do ở NTB đã xây dựng được nền kinh tế tự túc, tự cấp (về nông nghiệp, thủ công 

nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tài chính), nhờ vậy mà từng bước đáp 

ứng được yêu cầu của cuộc kháng chiến ở địa phương. Trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, quân và dân Nam Tây Nguyên nói riêng và NTB nói chung tiếp tục 

xây dựng và phát huy những cơ sở kinh tế này để phục vụ cho cuộc kháng chiến 

đến thắng lợi hoàn toàn.  

Nguyễn Thị Hiền (2009), Căn cứ địa cách mạng ở Kon Tum với tuyến vận 

tải chiến lược Trường Sơn, Tạp chí LSQS, số 8, khẳng định vai trò to lớn của hệ 

thống căn cứ địa cách mạng ở Tây Nguyên nói chung, Bắc Tây Nguyên nói riêng 

trong việc tham gia bảo vệ và duy trì hoạt động thường xuyên của tuyến chi viện 

chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; sự tham gia tích cực chống 

địch đánh phá, càn quét đảm bảo cho tuyến đường thông suốt, kịp thời phục vụ 

chiến trường của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 

Trần Thị Lan (2010), Căn cứ Krông Bông trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, Tạp chí LSQS, số 9, khảo cứu về một trong những căn cứ địa tiêu biểu ở Nam 

Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ (quá trình bảo vệ; xây dựng căn cứ về 

chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội và phát huy vai trò của căn cứ địa). Tuy 

nhiên, do phạm vi của một bài nghiên cứu nên tác giả chưa có điều kiện khảo cứu 

làm rõ đặc điểm của căn cứ Krông Bông. Vả lại, bài viết mang tính khảo cứu độc 

lập nên thiếu sự so sánh với các căn cứ địa khác trên địa bàn. 

Nhìn chung, các công trình trên đã nghiên cứu về căn cứ địa ở nhiều khía 

cạnh khác nhau, trong đó có đề cập cụ thể về một vài căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công 

trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và có tính hệ thống về các căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mặc dù vậy, các công 

trình, bài viết trên giúp cho nghiên cứu sinh tham khảo, khai thác trong quá trình 

thực hiện luận án.  
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1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đƣợc nghiên cứu 

Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là một bộ phận nằm trong hệ thống căn cứ 

địa ở Khu 5 và toàn miền Nam. Phần lớn trong số này hình thành từ những năm đầu 

trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu 

về nơi cư trú an toàn cho các lực lượng cách mạng, cung cấp nhân lực, vật lực cho 

cuộc kháng chiến tại các địa phương. 

Trong một thời gian dài, khi nghiên cứu về lịch sử kháng chiến chống Mỹ, 

cứu nước nói chung và căn cứ địa nói riêng, Nam Tây Nguyên thường được nhìn 

nhận trong cái chung của vùng Tây Nguyên. Song còn rất nhiều khoảng trống trong 

nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ tại Nam Tây Nguyên, đặc biệt là hệ 

thống căn cứ địa. Vì vậy luận án nhằm hướng đến giải quyết một số nội dung sau: 

- Phân tích các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động trực tiếp đến quá 

trình xây dựng, bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

- Trên cơ sở nguồn tài liệu khai thác được, luận án tiến đến tái hiện một cách 

chân thực quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Đánh giá khách quan vai trò của căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đối với 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa phương nói riêng và cách mạng miền 

Nam nói chung; vai trò của tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh đoạn 

Nam Tây Nguyên - miền Đông Nam Bộ. 

- Đúc rút bài học kinh nghiệm về căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên; so sánh 

điểm tương đồng và khác biệt với các căn cứ địa khác ở cực NTB, Bắc Tây Nguyên 

và các vùng khác ở miền Nam. 

Tóm lại, cho đến nay chưa có công trình chuyên khảo nào nghiên cứu một 

cách có hệ thống về căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên. Do đó, những vấn đề đặt ra trên 

đây cần phải được nghiên cứu nghiêm túc và đầy đủ.  
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Chƣơng 2 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, XÂY DỰNG  

VÀ BẢO VỆ CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN  

TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1965 

 

2.1. Cơ sở hình thành căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên 

2.1.1. Quan điểm và chủ trƣơng của Đảng Cộng sản Việt Nam về căn cứ 

địa 

Trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, vấn đề căn cứ địa đã được phát triển 

thành lý luận mới của cách mạng giải phóng dân tộc. Trong tác phẩm Chiến thuật 

du kích, Người nêu rõ căn cứ địa phải xây dựng ở những nơi tương đối thích hợp, 

vừa hiểm trở, bí mật để đối phương khó tìm, khó phát hiện; vừa thuận lợi để tiến có 

thế công, thoái có thế thủ; tương đối an toàn cho các chiến sĩ luyện tập, nghỉ ngơi, 

cất giấu vũ khí, lương thực. Nguyên tắc cơ bản để xây dựng căn cứ địa là “phải có 

địa thế hiểm yếu che chở và quần chúng cảm tình ủng hộ” [99, tr. 504]. Trong 

nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa phải phát huy sức mạnh toàn dân trong đó du kích là lực 

lượng nòng cốt: “Khi du kích đã khá đông thì có căn cứ địa, nghĩa là một vùng khá 

rộng, hiểm trở, dân chúng tổ chức vững vàng, dân lính đế quốc khó vào được. Du 

kích làm nơi đứng vững chắc, tiến có thể đánh và phát triển được, lui có thể đứng 

và giữ gìn lực lượng được” [99, tr. 404]. Năm 1941, sau khi về nước, Hồ Chí Minh 

cùng các đồng chí của mình xây dựng căn cứ địa ở Pắc Pó (Cao Bằng), căn cứ địa 

Bắc Sơn - Vũ Nhai làm chỗ dựa cho cách mạng. Trong quá trình vận động để tiến 

tới Cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hồ Chí Minh, 

trên cả nước đã hình thành các chiến khu để tạo chỗ dựa vững chắc cho các cuộc 

nổi dậy đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân. 

Theo Hồ Chí Minh, trong quá trình xây dựng căn cứ địa cần chú trọng đến 

nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, phải thường xuyên đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại, 

lấn chiếm của đối phương. Phương châm hoạt động là luôn chủ động tiến công đánh 

phá, thu hẹp hậu phương của kẻ thù, biến hậu phương của quân xâm lược thành hậu 
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phương của cách mạng [33, tr. 395-396]. Để thực hiện được điều đó, Hồ Chí Minh 

nhấn mạnh, ngoài việc coi trọng xây dựng, củng cố và bảo vệ căn cứ địa, hậu 

phương thì cần phải đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch “để tiêu 

hao những bộ phận nhỏ của địch, để chống địch càn quét, bảo vệ tính mạng, tài sản 

cho nhân dân, để quấy rối phá hoại, kìm chế địch, tuyên truyền và giáo dục quần 

chúng những vùng đó, thu hẹp nguồn ngụy binh của địch, mở rộng vùng du kích và 

căn cứ du kích của ta, thành lập và củng cố những căn cứ kháng chiến sau lưng 

địch” [100, tr. 13]. Trong hoạt động bảo vệ căn cứ địa, theo Hồ Chi Minh cần 

phải sử dụng chiến thuật phòng ngự sáng tạo, “lúc bảo vệ căn cứ địa của cách 

mạng, đội du kích cũng phải dùng lối phòng ngự. Nhưng lối phòng ngự này là lối 

phòng ngự thế công, chứ không phải rút vào một chỗ cho quân thù tha hồ đánh 

phá” [99, tr. 253]. Điều này có nghĩa là đội du kích phải chủ động phòng ngự từ 

bên ngoài căn cứ. Còn một khi đối phương tiến đánh vào căn cứ địa thì phải sử 

dụng lối phòng ngự tích cực, linh hoạt, phát huy sức mạnh toàn dân:  

1. Dùng lối đánh điều quân lanh lẹ mà phòng ngự. 2. Hết sức dùng mọi 

cách ngăn cản quân giặc. 3. Thực hành vườn không nhà trống. 4. Hô 

hào dân chúng tham gia vào việc đánh giặc. 5. Lúc quân giặc tiến vào 

căn cứ địa mình, mình đánh phá đàng sau lưng chúng. 6. Dùng lối đánh 

chim sẻ hay lối đánh người Mán
(1)

 [99, tr. 525]. 

Chiến tranh giải phóng dân tộc là một quá trình lâu dài, do vậy, theo Hồ Chí 

Minh cần phải xây dựng căn cứ địa, hậu phương vững chắc toàn diện về mọi mặt chính 

trị, quân sự, kinh tế, văn hóa [33, tr. 349]. Trong các mặt đó, yếu tố chính trị luôn đặt 

lên hàng đầu: “Nơi nào có tổ chức Đảng mạnh thì mọi công việc kháng chiến, kiến 

quốc, xây dựng căn cứ, hậu phương đều có nhiều kết quả” [32, tr. 394]. Nhưng khi có 

Đảng Cộng sản lãnh đạo thì cần phải thành lập chính quyền cách mạng để đưa đường 

lối, chủ trương của Đảng đến với quần chúng, vì “chưa thành lập được chính quyền 

địa phương thì căn cứ địa khó thành lập và không thể củng cố được” [99, tr. 536].  

                                                 
(1)

 Lúc quân giặc kéo vào cǎn cứ địa, lực lượng du kích tản mát ra như một đàn chim sẻ, nấp hai bên đường, 

sau các mỏm núi, dùng súng bắn vào hàng ngũ quân giặc, làm cho chúng hao tổn và rối loạn, muốn chống lại 

cũng không biết đâu mà chống, cuối cùng chúng phải rút lui. 
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Trong quá trình xây dựng căn cứ địa, hậu phương, vấn đề kinh tế kháng chiến 

cần hết sức coi trọng bởi vì có phát triển kinh tế thì căn cứ địa - hậu phương kháng 

chiến mới có thể đáp ứng đầy đủ kịp thời những nhu cầu ngày càng lớn của chiến 

tranh, mới đủ sức đánh lâu dài, đồng thời có điều kiện để nâng cao đời sống nhân dân 

căn cứ, qua đó góp phần nâng cao uy tín và ảnh hưởng của căn cứ địa, của chế độ 

mới. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong kháng chiến “nếu chỉ biết đánh mà không nghĩ 

đến kinh tế thì hết gạo sẽ không đánh được” [100, tr. 446]; đồng thời phải ra sức 

“bảo vệ và phát triển nền tảng kinh tế của ta đấu tranh kinh tế với địch” [100, tr. 39], 

nghĩa là phải làm cho nền kinh tế kháng chiến ngày càng lớn mạnh không chỉ để cung 

cấp vật chất cho kháng chiến mà còn làm cho nền kinh tế của đối phương suy yếu. 

Bên cạnh xây dựng căn cứ địa, hậu phương về chính trị, quân sự, kinh tế cũng cần 

xây dựng về văn hóa, bởi vì “văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận” [100, tr. 

264]. Xây dựng văn hóa phải gắn liền với xây dựng đời sống mới, con người mới 

đồng thời quan tâm đến công tác y tế, phong trào học tập, thể dục thể thao, thực hiện 

nếp sống mới trong căn cứ địa. Có như vậy, mới tạo được không khí lạc quan cách 

mạng, cổ vũ và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến. 

Về chủ trương của Đảng, sau ngày đảo chính Pháp (ngày 9/3/1945), phát xít 

Nhật đẩy mạnh chính sách đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng, tháng 4/1945, 

Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam 

lúc này là “tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật 

để chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ” [99, tr. 391]. Ngày 4/6/1945, 

theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, khu giải phóng chính thức được thành lập, gọi là Khu 

giải phóng Việt Bắc, gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà 

Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên và một số vùng thuộc các tỉnh lân cận như Bắc 

Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. Tân Trào được chọn làm thủ đô Khu giải 

phóng. Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng được thành lập. 

Trước khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ngày 12/12/1946, Ban Chấp 

hành (BCH) Trung ương Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến huy động mọi lực 

lượng để cản bước tiến xâm lược của quân thù, trong đó “triệt để dùng chiến thuật 

du kích, mỗi phố là một mặt trận, mỗi làng là một pháo đài” [51, tr. 155]. Và để 
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tiến hành kháng chiến lâu dài, ngày 25/12/1946, BCH Trung ương Đảng đã ra Chỉ 

thị gấp rút xây dựng các chiến khu phải bảo đảm an toàn, giữ bí mật và liên lạc; 

đồng thời giữ thế phòng ngự và tiến công:  

Điều cốt tử phải giữ vững liên lạc giữa các chiến khu để thống nhất chỉ 

huy, nơi nào rút khỏi thành thị thì quân ta phải chiếm những điểm chiến 

lược lợi hại tiến có thế đánh, lui có thế giữ. Các vùng chiến tranh chưa 

lan đến cũng phải chuẩn bị đối phó khi tiến, khi lui; kế hoạch tiến công 

cũng như kế hoạch rút lui cũng phải hết sức chu đáo (phòng đủ mọi việc: 

địa điểm, cán bộ, lương thực, thuốc men, quần áo, võ khí, vật liệu, cơ 

kiện,…) [51, tr. 32]. 

Tháng 2/1947, trước sức tấn công của quân Pháp ở đô thị, để bảo tồn lực 

lượng cách mạng, Trung ương Đảng chủ trương rút về các căn cứ địa ở đồng bằng 

và miền núi. Chỉ thị của Trung ương Đảng nêu rõ:  

Bỏ một phần lớn các đô thị, lập cứ điểm thôn quê, rừng núi để mở rộng 

lực lượng du kích vận động chiến. Đào tạo cán bộ địa phương, tổ chức 

việc tiễn phỉ, trừ gian, ở các căn cứ sát mặt trận, phải tổ chức ngay 

những công tác đội võ trang, các đội danh dự trừ gian. Đặc biệt phát 

triển du kích chiến tranh ngay vùng địch kiểm soát [51, tr. 180].  

Thực hiện chủ trương trên, nhiều căn cứ địa được tái lập và xây dựng trên 

khắp cả nước như căn cứ địa Việt Bắc, Đồng Tháp Mười, U Minh, Chiến Khu Đ,… 

Đây là những vùng tự do có diện tích rộng, do đó là địa bàn cư trú tương đối an toàn 

của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo và LLVT. Tại đây, chính quyền cách mạng được 

thành lập và trực tiếp quản lý mọi mặt của đời sống xã hội; xây dựng lực lượng 

kháng chiến, tổ chức tập luyện, phòng thủ đồng thời thành lập các tổ sản xuất, đội 

tiếp tế,… phục vụ kháng chiến. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Đảng Lao động 

Việt Nam đã sớm có chủ trương duy trì, củng cố và phát triển căn cứ địa từ thời 

kháng chiến chống Pháp. Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng (15-

18/7/1954) xác định:  
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Hướng của ta là củng cố cơ sở ở những vùng căn cứ cũ, dựa vào những 

vùng đó mà phát triển vào những nơi trung tâm chính trị, kinh tế và 

những nơi có tính chất quan trọng về mặt quân sự, đồng thời tranh thủ 

hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp ở những thành thị và chú trọng 

xây dựng cơ sở ở các vùng nông thôn rộng lớn ngoài căn cứ [52, tr. 155].  

Về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ căn cứ địa, Trung ương Đảng nhấn mạnh:  

Củng cố các LLVT và bán vũ trang hiện có và xây dựng căn cứ làm chỗ 

dựa, đồng thời xây dựng cơ sở quần chúng vững mạnh làm điều kiện căn 

bản để duy trì và phát triển LLVT. Tổ chức tự vệ trong quần chúng nhằm 

bảo vệ các cuộc đấu tranh của quần chúng và giải thoát cán bộ khi cần 

thiết [52, tr. 156].  

Trước yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 15 (1/1959) BCH Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền 

Nam là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa vào lực lượng chính trị quần chúng là 

chủ yếu, kết hợp với LLVT để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, 

dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân [54, tr. 82]. Đối với nhiệm vụ bảo vệ 

căn cứ địa, Hội nghị chỉ rõ cần nắm vững phương châm: Khéo léo công tác, khéo 

léo che giấu lực lượng, bảo tồn cơ sở và tích trữ lực lượng để có thể đấu tranh lâu 

dài và chiến thắng cuối cùng, càng đấu tranh càng mở rộng cơ sở và mở rộng phong 

trào [54, tr. 82]. Nghị quyết nhấn mạnh: “Căn cứ cách mạng cần phải xây dựng 

càng rộng càng tốt, càng nhiều càng tốt, để tránh đột suất, phân tán sự chú ý của 

địch, đồng thời tạo thế hỗ trợ lẫn nhau,…” [54, tr. 82].  

Từ những năm 60 của thế kỷ XX, trên toàn miền Nam, nhiều căn cứ địa 

được tái lập, củng cố, xây dựng thành hệ thống liên hoàn hỗ trợ cho nhau trong tổ 

chức và đấu tranh cách mạng. Hệ thống căn cứ địa có quy mô, phân bố trên nhiều 

loại hình, từ miền núi, nông thôn đồng bằng, đô thị đến vùng địch tạm chiếm. Ở 

vùng rừng núi, nhiều căn cứ địa được xây dựng tương đối an toàn, liên thông bằng 

hệ thống đường mòn. Trong vùng tạm chiếm ở đồng bằng, quân và dân ta thành 

lập được các căn cứ du kích, đó là những vùng giải phóng lớn hoặc nhỏ, chính 

quyền cách mạng được thành lập quản lý mọi sinh hoạt xã hội nhưng còn trong 
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vòng vây của đối phương; lực lượng du kích tham gia bảo vệ căn cứ địa [31, tr. 

126]. Ở đô thị, lực lượng kháng chiến cũng xây dựng được các cơ sở chính trị. Đó 

là những cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng đã được giác ngộ, sẵn sàng ủng hộ và 

tham gia hoạt động kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cơ sở chính 

trị ở đô thị có nhiệm vụ theo dõi và cung cấp thông tin về sự chuyển biến tình hình 

của đối phương chuyển cho cách mạng, trên cơ sở đó Đảng nghiên cứu và đề ra 

chủ trương để kịp thời đối phó với mọi âm mưu và thủ đoạn của địch. 

Ngày 7/2/1961, trong thư gửi Bí thư Trung ương Cục miền Nam Nguyễn 

Văn Linh và các đồng chí ở Nam Bộ, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nêu bật tầm quan 

trọng của căn cứ địa đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam:  

Sau khi phong trào phát triển nhờ có hoạt động vũ trang, thì lại nổi lên ý 

kiến cho rằng cách mạng miền Nam phải tiến lên theo quy luật vũ trang, 

lấy nông thôn bao vây thành thị như kiểu Trung Quốc. Tôi đã nhắc rằng 

các đồng chí phải kiên trì phương hướng dựa vào chính trị và đấu tranh 

chính trị là chính để tiến tới khởi nghĩa, đồng thời mở rộng căn cứ địa, 

ra sức xây dựng LLVT để đẩy phong trào cách mạng tiến lên,… Chính vì 

xem nhẹ việc xây dựng căn cứ, cho nên mặc dầu quân số không ít, Nam 

Bộ vẫn không xây dựng nổi trung đoàn, sư đoàn, không tiêu diệt được 

sinh lực của địch. Vấn đề xây dựng căn cứ địa, xây dựng thực lực của ta, 

tiêu diệt lực lượng của địch có tầm quan trọng đặc biệt làm thay đổi hẳn 

tương quan lực lượng, bảo đảm cho cách mạng thành công [49, tr. 9-10].  

Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nhấn mạnh, cần phải xây dựng lực lượng cách mạng 

ở cả ba vùng rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị, trong đó vùng rừng núi Tây 

Nguyên là xương sống chiến lược, là địa bàn để ta tiến lên tấn công kẻ thù, đồng 

thời là căn cứ để xây dựng và bảo vệ cách mạng:  

Hiện nay, ta và địch đang giành nhau ba vùng quan trọng: Tây Nguyên, 

nông thôn đồng bằng và đô thị. Vùng Tây Nguyên là xương sống chiến 

lược, là địa bàn để ta tiến lên tiến công địch, đồng thời là căn cứ để ta 

xây dựng và bảo vệ lực lượng cách mạng. Nông thôn đồng bằng là chỗ 

dựa chính để xây dựng thực lực cách mạng. Thành thị là đầu não của 
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địch, là hang ổ cuối cùng của chúng. Xét về chiến lược, trong ba vùng đó, 

Tây Nguyên có vị trí rất quan trọng. Để đối phó mọi tình huống khó khăn, 

phức tạp, ta phải xây dựng cho được căn cứ ở Tây Nguyên [49, tr. 13]. 

Quan điểm của Đảng Lao động Việt Nam về chiến tranh giải phóng dân tộc 

còn cần phải thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, đặc biệt với các nước láng giềng 

trong việc xây dựng, củng cố và bảo vệ căn cứ:  

Tình hình các chiến trường biên giới Việt Nam - Campuchia hiện nay 

đang tạo ra những thuận lợi để chủ lực của ta có chỗ đứng chân chắc 

chắn và có thể cơ động linh hoạt, không những có thể giúp bạn xây dựng 

vững chắc những căn cứ dọc biên giới mà còn mở rộng địa bàn căn cứ 

của ta để uy hiếp đồng bằng và đô thị [58, tr. 301-302]. 

Đến giữa năm 1965, khi đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực hiện chiến 

lược “Chiến tranh cục bộ” và leo thang chiến tranh ra miền Bắc, trong thư gửi Trung 

ương Cục miền Nam tháng 11/1965, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn yêu cầu đẩy mạnh hơn 

nữa xây dựng căn cứ địa rừng núi của Khu 6, trong đó có Nam Tây Nguyên:  

Xây dựng căn cứ địa, tạo ra một chiến trường tiêu diệt địch ở vùng rừng 

núi gồm các tỉnh Phước Long, Phước Thành, Quảng Đức, Lâm Đồng,… 

có một vị trí chiến lược đặc biệt trong phòng ngự cũng như trong tiến 

công. Ta phải xây dựng vùng này vừa trở thành một căn cứ vững chắc, 

thuận lợi cho việc bảo vệ và bảo đảm sự chỉ đạo của Trung ương Cục, 

vừa trở thành một chiến trường, ở đó có các binh đoàn chủ lực của ta có 

khả năng tiêu diệt được sinh lực địch, đồng thời tạo sức ép ngày càng 

mạnh đối với Sài Gòn,… nhằm tạo nên một hậu phương có người, có 

lương thực, có LLVT và nửa vũ trang tại chỗ, có nguồn dự trữ cho kháng 

chiến [49, tr. 134]. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân miền 

Nam đã làm cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ và chính quyền VNCH bị 

phá sản hoàn toàn, để lấy lại thế chủ động trên chiến trường, chúng mở các cuộc phản 

công trên khắp các chiến trường miền Nam. Trước tình hình đó, ngày 10/8/1968, Hội 

nghị Trung ương Cục miền Nam phân tích tình hình và đưa ra chủ trương: “Cần đẩy 
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mạnh hơn nữa nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa cả đồng bằng và miền núi, nhất là địa 

bàn miền núi tạo thế đứng chân vững chắc trước các phản công của địch và khi thời 

cơ thuận lợi tấn công địch giành thắng lợi quyết định” [149, tr. 279]. 

Sau Hiệp định Paris (1973), cách mạng miền Nam có bước phát triển mới về 

thế và lực, tạo điều kiện quan trọng cho lực lượng kháng chiến đẩy mạnh tấn công 

địch giành thắng lợi quyết định. Đứng trước thời cơ đó, Trung ương Đảng chỉ đạo 

cho các địa phương cần “phải gấp rút củng cố căn cứ của ta, phải đẩy mạnh xây 

dựng các căn cứ địa chiến lược, gấp rút củng cố vùng mới giải phóng và các địa 

bàn, địa phương để làm cơ sở vững chắc cho lực lượng kháng chiến. Căn cứ kháng 

chiến phải là vùng có thế bố trí lực lượng quân sự và có phong trào chính trị vững 

vàng” [49, tr. 437]. Dựa vào các căn cứ địa, quân và dân miền Nam đã chuẩn bị mọi 

mặt cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt về 

căn cứ địa trở thành cơ sở lý luận, kim chỉ nam cho các địa phương trong quá trình 

lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa trong kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 

2.1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

Về phân vùng địa lí tự nhiên, khi nghiên cứu về địa bàn Nam Tây Nguyên có 

nhiều quan điểm khác nhau:  

Về phía chính quyền cách mạng, trong những năm đầu của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng
(1)

 thuộc Liên khu 5. Tháng 12/1960, chính 

quyền cách mạng thành lập tỉnh Quảng Đức trên cơ sở tách phần đất phía Nam của 

tỉnh Đăk Lăk. Tháng 7/1961, Bộ Chính trị thành lập Khu 6, gồm các tỉnh Đăk Lăk, 

Quảng Đức, Lâm Đồng, Phước Long, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Khu 

6 trực thuộc Trung ương Cục miền Nam. Cũng trong năm 1961, báo cáo của Khu ủy 

                                                 
(1)

 Tháng 8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và Mặt trận Việt Minh tỉnh Lâm Viên và tỉnh Đồng 

Nai Thượng được thành lập. Ngày 22/2/1951, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa hợp nhất hai tỉnh 

Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng. 
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Khu 6 về Đặc điểm tình hình Nam Tây Nguyên thì địa bàn này gồm các tỉnh Đăk Lăk, 

Quảng Đức, Lâm Đồng và Phước Long [76, tr. 1]. 

Về phía chính quyền VNCH, miền Nam được chia thành 2 phần: Từ Long 

Khánh trở vào gọi là Nam Phần; từ Bình Thuận trở ra Vĩ tuyến 17 gọi là Trung Phần. 

Trung Phần được chia thành 2 khu vực Trung Nguyên Trung Phần và Cao Nguyên 

Trung Phần. Các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Viên và Đồng Nai Thượng thuộc Cao Nguyên 

Trung Phần. Tháng 5/1958, chính quyền VNCH đổi tên tỉnh Lâm Viên thành tỉnh 

Tuyên Đức, đổi tên tỉnh Đồng Nai Thượng thành tỉnh Lâm Đồng. Tháng 1/1959, tách 

phần đất phía Nam Đăk Lăk thành tỉnh Quảng Đức.  

Về phía các nhà nghiên cứu, Nguyễn Thị Kim Vân (2008), Chuyển biến kinh 

tế - xã hội Bắc Tây Nguyên (1954-1995), NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng, đã xếp các tỉnh 

Kon Tum và Gia Lai vào Bắc Tây Nguyên, các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm 

Đồng thuộc Nam Tây Nguyên [168, tr. 3]. 

Vũ Tự Lập (2012), Địa lí tự nhiên Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm (ĐHSP), 

HN, cho rằng Nam Tây Nguyên là một khu vực rộng nằm trên các cao nguyên Đăk 

Lăk, Đăk Nông, Lâm Viên và Di Linh, bao gồm các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm 

Đồng [93, tr. 89-90]. 

Lê Quang Thông (2012), Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam, NXB ĐHSP, HN, thì 

Nam Tây Nguyên nằm phía Tây của dãy Trường Sơn, bao gồm các tỉnh Gia Lai, Đăk 

Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng [117, tr. 420].  

Đặng Duy Lợi (2013), Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam 2 (Phần khu vực), 

NXB ĐHSP, HN, cũng thống nhất với Lê Quang Thông, tức là Nam Tây Nguyên 

gồm các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng [60, tr. 136]. 

Như vậy, sự phân chia về địa giới hành chính giữa chính quyền cách mạng và 

chính quyền VNCH cũng như các nhà nghiên cứu không có sự thống nhất. Tuy 

nhiên, căn cứ vào hai tiêu chí, thứ nhất về địa hình thì các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông 

và Lâm Đồng có độ cao trung bình cao hơn so với các tỉnh Kon Tum và Gia Lai; thứ 

hai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng 

thuộc Khu 6, là địa bàn có nhiệm vụ chủ yếu xây dựng thế đứng chân cho các lực 
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lượng kháng chiến và xây dựng đường hành lang chiến lược từ phía Bắc sông 

Sêrêpốk vào miền Đông Nam Bộ. Do đó, có thể khẳng định địa giới hành chính của 

Nam Tây Nguyên bao gồm các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng, 

nay là các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. 

Điều kiện tự nhiên: Nam Tây Nguyên nằm ở cuối dãy Trường Sơn, phía 

Đông giáp tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, phía Tây giáp tỉnh Bình Phước và 

Campuchia, phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên và Gia Lai, phía Nam giáp tỉnh Bình 

Thuận và Đồng Nai. Nam Tây Nguyên có diện tích 29.564,8 km
2
, chiếm 11,2% 

diện tích cả nước và 54% diện tích Tây Nguyên, độ cao trung bình 500 m so với 

mặt biển và thấp dần về phía Tây Nam gồm các cao nguyên như: Buôn Ma 

Thuột, Đăk Nông, Lâm Viên, Di Linh với các ngọn núi cao như: Chư Yang Sin: 

2.402 m, Lang Biang: 2.150 m, Chư Ta Dung: 1.982 m, Dlei Ya và Chư Hmu: 

2.051 m,… [4, tr. 13].  

Căn cứ vào địa hình có thể chia Nam Tây Nguyên ra thành 4 vùng: Núi, cao 

nguyên, đồi và thung lũng. Địa hình cao nguyên phân bố ở trung tâm gần như nối 

tiếp nhau và xuôi dần về phía Tây Nam, chiếm khoảng 34% diện tích [93, tr. 252]. 

Phía Bắc và Đông Bắc địa hình có nhiều núi cao, hiểm trở tiếp giáp với các tỉnh Phú 

Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận, thuận lợi cho việc xây dựng các căn cứ địa tương 

đối an toàn cho lực lượng kháng chiến ở các tỉnh Nam Tây Nguyên cũng như các tỉnh 

NTB. Phía Nam và Tây Nam địa hình tương đối bằng, đầu nguồn của sông Đồng Nai, 

có những cánh đồng rộng, thuận lợi cho việc trồng cây lương thực và mở đường 

xuống miền Đông Nam Bộ. 

Các tỉnh Nam Tây Nguyên thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung 

bình 23
0
c, một năm có hai mùa: Mùa mưa từ tháng 5 đến hết tháng 10 và mùa khô 

từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong đó tháng 3 và tháng 4 là thời điểm nóng và 

khô hạn. Do ảnh hưởng của độ cao mà các cao nguyên từ 400 m đến 500 m so với 

mực nước biển có khí hậu tương đối mát và mưa nhiều; các cao nguyên cao trên 

1.000 m như Đà Lạt, Di Linh thì khí hậu mát mẻ quanh năm [60, tr. 91]. Tuy nhiên, 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho côn trùng 

phát triển như muỗi, vắt,... gây ra các bệnh sốt rét, ghẻ lở ảnh hưởng đến các hoạt 

động kháng chiến của quân và dân Nam Tây Nguyên. 
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Nam Tây Nguyên có các con sông lớn như sông Ba, sông Sêrêpốk, sông Đa 

Dâng (Đạ Đờn), sông Đa Nhim và sông Đồng Nai, trong đó có một số con sông chảy 

theo hướng Đông - Tây như sông Sêrêpốk, sông Krông Nô, Krông Na [60, tr. 107]. 

Nam Tây Nguyên còn có nhiều dòng suối với lưu lượng nước nhỏ được phân bố 

tương đối đều. Tuy nhiên, các con sông ở Nam Tây Nguyên có độ dốc cao, vào 

mùa khô mực nước xuống thấp, tàu, thuyền không thể đi lại; trong khi đó vào 

mùa mưa, mật độ mưa dày gây ra tình trạng lụt lội ở những vùng thấp, vùng ven 

sông suối, đường sá lầy lội gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa 

vào chiến trường. 

Nam Tây Nguyên có nhiều tuyến đường bộ như đường 14, 20 nối các tỉnh 

Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ; đường 21 (nay là Quốc lộ 26) từ Đăk Lăk đi 

Khánh Hòa chiều dài 195 km; đường 14 bis (nay là Quốc lộ 28) từ Đăk Nông xuống 

Bình Thuận, chiều dài 340 km, đường 7 bis (nay là Quốc lộ 25) từ Gia Lai đi Phú 

Yên, chiều dài 185 km, đường 21 kéo dài (nay là Quốc lộ 27) từ Đăk Lăk đi Lâm 

Đồng, chiều dài 200 km. Ngoài ra trên địa bàn Nam Tây Nguyên còn có các tuyến 

đường liên tỉnh, liên huyện. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Trung ương mở 

đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây qua các tỉnh Nam Tây Nguyên 

vào miền Đông Nam Bộ. 

2.1.2.2. Điều kiện kinh tế và xã hội 

Các dân tộc Nam Tây Nguyên chủ yếu hoạt động nông nghiệp với phương 

thức canh tác là phát, đốt, chọc, trỉa. Ngoài trồng lúa và hoa màu, nhân dân còn 

chăn nuôi gia cầm, gia súc như gà, vịt, heo, trâu, bò,… với quy mô nhỏ. Nghề 

rèn, mộc, làm đồ gốm, kéo sợi, ươm tơ, dệt vải, dệt chiếu, đan lát, dệt lá buôn, 

làm đẩu mây, làm gạch ngói, thuộc da, chạm khắc gỗ, làm nón lá ,… được hầu 

hết cư dân bản địa duy trì nhằm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ra, một 

số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn duy trì nghề săn thú rừng, đánh bắt cá 

sông, suối. Nhìn chung, với kinh tế lạc hậu không chỉ ảnh hưởng đến đời sống 

của nhân dân mà còn ảnh hưởng đến khả năng cung cấp hậu cần cho kháng 

chiến.  
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Nhân dân các dân tộc Nam Tây Nguyên có đời sống tinh thần đa dạng và 

phong phú mang đặc trưng tộc người. Đồng bào tin vào thần linh như thần núi, thần 

rừng, thần sông, thần nhà, thần lửa. Trong thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược, đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành được truyền bá làm cho đời sống tín 

ngưỡng của các dân tộc càng đa dạng. Nằm trong vùng văn hóa Tây Nguyên, Nam 

Tây Nguyên cũng mang nét đặc trưng văn hóa cồng chiêng với nhiều lễ hội dân 

gian, kho tàng sử thi phong phú,… tạo lên bức tranh sống động về đời sống tinh 

thần vốn nổi trội hơn về đời sống vật chất. 

Nam Tây Nguyên là địa bàn sinh sống của các dân tộc như M’Nông, Ê 

Đê, Mạ, Chil, Cơ Ho, X’Tiêng, Jah Rai, Chăm, Kinh,… Sau Hiệp định Genève 

(1954), với chính sách cưỡng ép và dụ dỗ đồng bào di cư từ miền Bắc vào miền 

Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm đã đưa 150.000 người vào định cư ở những 

khu vực xung yếu về kinh tế và quân sự như Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, dọc các 

trục đường 14, đường 7 bis, đường 20 và đường 11 [75, tr. 4]. Theo thống kê 

năm 1965, dân số Nam Tây Nguyên có khoảng 326.000 người và đến năm 1975 

có khoảng 666.500 người, trong đó dân tộc thiểu số có khoảng 286.600 chiếm 

43% [67, tr. 3]. 

Tổ chức cộng đồng, làng (buôn, bon được gọi chung là làng) là cơ sở xã hội 

của đồng bào dân tộc thiểu số. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất quan 

trọng trong việc cung cấp lương thực và nuôi dạy con cái, nhưng ngoài xã hội họ lại 

không có vai trò đáng kể. Những người có uy tín trong buôn, làng được bầu làm Già 

làng, có vai trò quan trọng trong dòng họ và cộng đồng. 

2.1.3. Truyền thống yêu nƣớc của nhân dân các tỉnh Nam Tây Nguyên 

Năm 1540, Bùi Tá Hán, một viên quan thời Hậu Lê, được cử làm Tuần Tiết 

xứ Nam Ngãi, kiêm cả vùng dân tộc miền núi phía Tây Nam. Ông đã cho di dân lên 

lập ấp trên miền núi, mở mang buôn bán giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số, 

công nhận vai trò tổ chức cộng đồng của các vị tù, tộc trưởng. Từ đó cho đến các 

đời vua nhà Nguyễn sau này, địa bàn Tây Nguyên được gọi là trấn Man, do triều 

đình gián tiếp quản lý [156, tr. 47]. 
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Đến năm 1867, ngay sau khi chiếm được Nam Kỳ, thực dân Pháp bắt đầu tổ 

chức các cuộc thám hiểm lên Tây Nguyên, đáng chú ý có chuyến đi của Alexandre 

Yersin năm 1893 [156, tr. 60]. Từ đó, thực dân Pháp đưa quân lên để chiếm vùng đất 

Nam Tây Nguyên. Năm 1893, quân Pháp tiến lên Đăk Lăk, thủ lĩnh Y Thu liên kết 

với Tù trưởng M’Trang bộ tộc Bih và Tù trưởng Ama-Jhao bộ tộc Knul, tổ chức mặt 

trận ngăn chặn bước chân xâm lược của quân Pháp. Tại Buôn Ma Thuột, diễn ra cuộc 

đụng độ quyết liệt giữa lực lượng kháng chiến với quân Pháp. Trước sức mạnh của 

quân địch, nghĩa quân đành rút về vùng rừng núi Bản Đôn (Tây Nam Buôn Ma 

Thuột) để củng cố lực lượng chờ thời cơ tiếp tục kháng chiến. Tại đây, nghĩa quân 

xây dựng căn cứ địa kháng chiến nằm sâu trong rừng, đêm đến cử người vào các 

buôn, làng vận động đồng bào tham gia kháng chiến, cung cấp lương thực cho nghĩa 

quân. Quân Pháp đã nhiều lần tiến đánh, nhưng bị nghĩa quân bố trí trận địa, đánh bật 

khỏi căn cứ [24, tr. 8]. 

Từ năm 1900 đến 1914, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh N’Trang Gưh, đồng 

bào M’Nông xây dựng căn cứ địa chống quân Pháp tại Buôn Choah (Krông Nô, 

Đăk Nông), cách Buôn Ma Thuột 20 km về phía Đông Nam. Căn cứ nằm trên địa 

bàn có địa hình hiểm trở, chung quanh có các dãy núi, ở giữa là đầm lầy, phía Bắc 

là dòng sông Sêrêpốk. N’Trang Gưh kêu gọi đồng bào bỏ buôn, làng vào căn cứ tổ 

chức trận địa đánh Pháp. Quân Pháp nhiều lần đánh vào căn cứ nhưng đều bị 

nghĩa quân tổ chức chặn đánh, gây cho chúng nhiều tổn thất. Năm 1914, quân 

Pháp tổ chức mai phục và bắn chết N’Trang Gưh khi còn đang trên lưng voi đốc 

chiến. Mất đi người thủ lĩnh tài ba, nghĩa quân nhanh chóng suy yếu, cuối cùng bị 

quân Pháp đàn áp [113, tr. 5]. Cuộc khởi nghĩa tuy bị thất bại, nhưng đã để lại 

nhiều kinh nghiệm như cách thức chọn địa điểm xây dựng căn cứ địa, phải dựa 

vào quần chúng nhân dân và địa hình hiểm trở để tạo thế vững chắc cho lực lượng 

kháng chiến. 

Trong các cuộc nổi dậy của các dân tộc ở Nam Tây Nguyên, phong trào khởi 

nghĩa của N’Trang Lơng (1912-1936) đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân 

dân tham gia. N’Trang Lơng xây dựng căn cứ chống Pháp tại thung lũng rừng già 

Bù Siết ở thượng nguồn suối Buk Xô thuộc dãy núi Nâm Nung (Đăk Nông). Lực 

lượng nghĩa quân thường xuyên có từ 150 người đến 170 người, phần lớn là người 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_K%E1%BB%B3_L%E1%BB%A5c_t%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_K%E1%BB%B3_L%E1%BB%A5c_t%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p
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M’Nông Préh và M’Nông Nông. Họ xây dựng lán trại, kho lương thực, nhà chứa vũ 

khí, đào hầm, cắm chông, gài bẫy xung quanh căn cứ. Bên cạnh căn cứ là những 

nương rẫy trồng lúa, ngô, khoai của nghĩa quân [26, tr. 104].  

Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của N’Trang Lơng, đồng bào các dân tộc Mạ ở 

B’Lao (Bảo Lộc) dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh K’Dai đã tổ chức nhiều trạm phục 

kích quân Pháp ở núi Pot Chan; đồng bào Cơ Ho tổ chức đánh Pháp ở đèo Lù Đáp 

trên đường từ Phan Thiết đi Di Linh. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng phát triển 

thành một phong trào rộng lớn khắp các tỉnh Nam Tây Nguyên. Phong trào diễn ra 

mạnh mẽ và gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại về người và của, nhưng cuối cùng 

bị dập tắt.  

Mặc dù thất bại, khởi nghĩa N’Trang Lơng đã hun đúc truyền thống yêu 

nước, yêu quê hương, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Nam Tây Nguyên; 

đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm như cách vận 

động đồng bào, thu phục các thủ lĩnh, xây dựng căn cứ địa tạo thực lực để tiến tới 

khởi nghĩa. Việc chọn thượng nguồn suối Buk Xô thuộc dãy núi Nâm Nung làm căn 

cứ chiếm giữ của nghĩa quân đã tạo tiền đề để xây dựng căn cứ địa trong kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa phương. 

Đến năm 1923, trong khi phong trào khởi nghĩa của N’Trang Lơng chống 

quân Pháp đang diễn ra quyết liệt ở Di Linh, B’Lao (Lâm Đồng), Gia Nghĩa, Kiến 

Đức (Đăk Nông) và Bù Đăng, Bù Đốp (Bình Phước),… thì ở Buôn Ma Thuột và 

các vùng lân cận cơ bản đã bị quân Pháp khống chế, do vậy, thực dân Pháp quyết 

định thành lập tỉnh Đăk Lăk để nắm quyền quản lý vùng đất này. Tuy nhiên, mãi 

đến năm 1936, khi phong trào khởi nghĩa của N’Trang Lơng kết thúc thì cơ bản 

người Pháp mới quản lý được các tỉnh Nam Tây Nguyên. 

Năm 1925, ở Nam Tây Nguyên cũng đã xuất hiện một số phong trào đấu 

tranh chính trị hợp pháp của tầng lớp công chức, viên chức, trí thức, học sinh chống 

chính sách chia để trị, khinh miệt đồng bào bản xứ của thực dân Pháp. Tiêu biểu là 

cuộc đấu tranh do hai giáo chức yêu nước người Ê Đê là Y Jút và Y Út lãnh đạo 

(1925-1926), đòi thực dân Pháp tôn trọng người bản xứ, chống đàn áp các cuộc đấu 

tranh của nhân dân. 
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Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt trong 

lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. 

Từ đây, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Nam Tây Nguyên, từ tháng 3/1930, chủ nghĩa Mác - 

Lênin được đẩy mạnh truyền bá vào công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn 

điền, khách sạn,... Tháng 4/1930, tại căn buồng số 2 nhà xe khách sạn Palatce (Đà 

Lạt) dưới sự chủ trì của Trần Diệm, các đại biểu của Tân Việt đã đồng ý giải thể tổ 

chức và thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên, gồm 3 đảng viên do Trần Diệm 

làm Bí thư [27, tr. 97].  

Vào cuối những năm 30 của thế kỷ XX, phong trào chống Pháp tiếp tục diễn 

ra mạnh mẽ, tiêu biểu có phong trào Mộ Cộ
(1)

 (1938-1939) ở Lâm Viên, thu hút 

hàng ngàn người tham gia. Năm 1938, tại xã Đình Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Đồng 

Nai Thượng hai thủ lĩnh người dân tộc K’Ho là K’Voai và K’Mkoi thành lập các tổ 

chức bí mật trong các buôn, bon vận động đồng bào Thượng, Chăm, Kinh góp tiền 

mua vũ khí cùng nhau đánh Pháp. Sau đó, phong trào nhanh chóng lan rộng ra 

nhiều huyện của tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn 

người tham gia [27, tr. 22-23].  

Tại Đăk Lăk, cuối năm 1940, ở nhà đày Buôn Ma Thuột, chi bộ Đảng Cộng 

sản đầu tiên của tù chính trị được thành lập, gồm 10 người, Trần Văn Quế được 

bầu làm Bí thư chi bộ. Chi bộ đã đề ra 6 nội dung hành động cơ bản trong đó có 

những nhiệm vụ như lãnh đạo giáo dục đảng viên, cán bộ giữ vững tinh thần đấu 

tranh trong tù, mở lớp huấn luyện lý luận chính trị, quân sự, văn hóa ,… nhằm đào 

tạo và chuẩn bị lực lượng sau khi thoát khỏi cảnh lao tù; kịp thời tổ chức bắt mối 

liên lạc và gây cơ sở Đảng ở bên ngoài, nhất là ở thị xã Buôn Ma Thuột và các 

đồn điền phụ cận. 

Trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945, các tỉnh Nam Tây 

Nguyên tích cực xây dựng lực lượng và cơ sở cách mạng để tiến tới khởi nghĩa 

giành chính quyền. Từ cuối tháng 5/1945, nhiều tổ chức chính trị, vũ trang được 

xây dựng như Hội cứu tế B’Lao (Bảo Lộc), Hội thanh niên Phan Anh (Lâm Đồng), 

                                                 
(1)

 Tên thật là K’Hoai người phụ nữ dân tộc Cơ Ho. K’Hoai có nước da trắng (Bạch tạng), được mọi người gọi là Mộ 

Cộ, nghĩa là Bà trắng. 
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Hội cứu tế Đăk Lăk, Hội thanh niên Ca Đa (Đăk Lăk), Ủy ban Việt Minh Đăk Lăk, 

Ủy ban khởi nghĩa Lâm Đồng,… Chấp hành chủ trương của Trung ương Đảng, các 

tỉnh Nam Tây Nguyên chủ động đề ra kế hoạch hành động, theo dõi chặt chẽ diễn 

biến tình hình thế giới và trong nước để nắm bắt thời cơ và phát động quần chúng 

nổi dậy giành chính quyền. Từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/1945, quân và dân các tỉnh 

Nam Tây Nguyên đồng loạt nổi dậy, lật đổ bộ máy chính quyền thực dân và phong 

kiến, thành lập chính quyền cách mạng. 

2.1.4. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Pháp 

Khi cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Đảng bộ các cấp ở Nam Tây 

Nguyên đã chủ trương tìm nơi có địa thế hiểm yếu để xây dựng căn cứ làm chỗ dựa 

cho lực lượng kháng chiến. Từ những địa điểm đứng chân ban đầu của cơ quan lãnh 

đạo, chỉ huy và LLVT, một số căn cứ địa từng bước được xây dựng và trở thành hậu 

phương tại chỗ phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân các 

tỉnh Nam Tây Nguyên.  

- Căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya
 (1)

 xây dựng tháng 3/1947 (mật danh K91). Đây 

là nơi chiếm đóng của các cơ quan tỉnh Đăk Lăk và các huyện Buôn Hồ, M’Đrăk, 

Cheo Reo. Căn cứ nằm giữa con sông Ba và đường 7 bis (Quốc lộ 25) có diện tích 

trên 130 km
2
 nằm ở phía Đông của tỉnh Đăk Lăk, có địa thế hiểm trở, nhiều núi cao, 

nối liền với vùng rừng núi của Phú Yên và Gia Lai, cách Buôn Ma Thuột 70 km về 

phía Đông Bắc. LLVT đứng tại căn cứ gồm Trung đoàn 84 N’Trang Lơng và lực 

lượng dân quân du kích có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và sản xuất kinh tế. Từ căn cứ 

Chư Djũ - Dlei Ya, lực lượng kháng chiến của tỉnh Đăk Lăk và các huyện được 

củng cố về mọi mặt, từng bước tiến lên phía trước, mở rộng địa bàn. Đến năm 1949, 

địa bàn căn cứ đã được mở rộng ra 2 xã và 14 buôn với 5.100 dân [24, tr. 86]. 

- Căn cứ Mang Yệu - Chí Lai
(2)

 ra đời vào tháng 11/1948 ở vùng Tổng 

K’Dòn và Tổng Nộp (Châu Trưng) thuộc huyện Di Linh giáp với vùng rừng núi 

tỉnh Bình Thuận. Căn cứ tựa vào hai ngọn núi cao nhất là núi Yan Bé Kao (núi Hoa) 

và núi Pânpil (núi Trôm Bês), phía dưới là con suối Giếng Quắt cung cấp nước sinh 

                                                 
(1)

 Nay là xã Dlei Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk. 
(2)

 Tên của hai chiến sĩ hy sinh trong những ngày đầu chống Pháp. 
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hoạt và sản xuất cho nhân dân. Dân số ở căn cứ có gần 300 người, chủ yếu là dân 

tộc Cơ Ho. Đến tháng 4/1949, căn cứ địa được mở rộng ra 50 buôn và 5 xã: Trường 

Sơn, Nam Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn và Đông Thuận (Gia Hiệp). Xã Trường Sơn có 

16 buôn; xã Nam Sơn có 10 buôn thuộc Tổng Châu Chưng; xã Trung Sơn có 10 

buôn, Bắc Sơn có 5 buôn thuộc Tổng K’Dòn thuộc huyện Di Linh; xã Bắc Sơn có 

12 buôn, xã Đông Thuận có 8 buôn thuộc huyện Đại Ninh. Lực lượng bảo vệ căn cứ 

gồm có 30 đội viên chia làm 3 tổ du kích. Đến cuối năm 1950, đội công tác dân vận 

từ căn cứ bắt đầu vượt qua đường 20 tiến về phía Bắc hoạt động để xây dựng cơ sở 

trong vùng đồng bào Châu Mạ [27, tr. 25]. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, căn 

cứ Mang Yệu - Chí Lai là nơi tiến hành các hoạt động kháng chiến của nhân dân hai 

tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và tiếp tục phát huy vai trò trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

- Căn cứ Núi Voi
(1)

 ra đời vào cuối năm 1950, nằm dưới chân đèo Prenn của 

huyện Đức Trọng. Căn cứ có diện tích khoảng 60 km
2
, dân số có khoảng trên 300 

người thuộc các dân tộc Chu ru, Cơ Ho, Kinh. Căn cứ Núi Voi là địa bàn cư trú của 

cơ quan Tỉnh ủy Lâm Viên và huyện Đức Trọng. Với địa hình phức tạp, hiểm trở 

thuận lợi cho cư trú, làm bàn đạp để LLVT tấn công địch ở Đà Lạt và trên đường 

20. Từ căn cứ này nhiều cơ sở cách mạng được xây dựng dọc đường 11 từ D’Ram 

lên Đà Lạt, phát triển qua đường 27 phía Tây Nam Đà Lạt. Năm 1951, cơ sở cách 

mạng đã phát triển ra 36 buôn của huyện Đơn Dương và Đức Trọng [27, tr. 45]. 

Trong kháng chiến chống Pháp, căn cứ Núi Voi là cơ sở cách mạng bí mật của Thị 

ủy Đà Lạt, căn cứ tiền phương của tỉnh Lâm Viên và Khu 6 trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. 

Ở phía Nam Đăk Lăk, tuy chưa xây dựng được căn cứ địa, nhưng lực lượng 

kháng chiến xây dựng được cơ sở ở 3 buôn Dốk Yuk, Đăk Bri, Ja Răh của xã Nâm 

Nung. Tại đây, năm 1950, đã thành lập được chi bộ Đảng Cộng sản xã và đội du kích 

làm nhiệm vụ bảo vệ đội công tác, tổ chức đồng bào đào hầm chông, cài bẫy đá, rào 

buôn chống địch càn quét. Đến năm 1952, thành lập được Ban cán sự huyện Đăk Mil 

gồm 5 xã: Nâm Nung, Đăk La, Đăk Dăm, Đăk Sua và Bu Róa [25, tr. 74]. Mặc dù 

                                                 
(1)

 Căn cứ Núi Voi còn gọi là Khu Chiến đấu, bao gồm các xã: Quảng Hiệp, Hiệp Thạnh và Định An của 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 
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chưa xây dựng được căn cứ địa, nhưng những cơ sở này đã tạo điều kiện quan trọng để 

hình thành căn cứ Nâm Nung trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên có 

những đặc điểm, vai trò như những các căn cứ địa khác trong cả nước. Tuy 

nhiên, do sự chi phối bởi đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội và tính chất chiến 

trường nên các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên có một số đặc điểm nổi bật: 

- Các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên chỉ thực sự ra đời trong quá trình kháng 

chiến chống thực dân Pháp. Trước Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (8/1945), ở 

Nam Tây Nguyên chưa có căn cứ địa. Tháng 1/1946, quân Pháp chiếm lại các tỉnh 

Nam Tây Nguyên và đẩy lực lượng cách mạng về vùng nông thôn, rừng núi. Tại 

đây, lực lượng kháng chiến bắt đầu xây dựng căn cứ địa, đến giữa năm 1948, hai 

căn cứ địa Chư Djũ - Dlei Ya (Đăk Lăk) và Mang Yệu - Chí Lai (Lâm Đồng) được 

thành lập. 

- Căn cứ địa trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Tây Nguyên 

được xây dựng với quy mô vừa phải phù hợp địa hình miền núi. Các căn cứ địa này 

tồn tại và phát triển trong thế chia nhỏ, bám trụ và di chuyển linh hoạt khắp các 

vùng rừng núi. Thực tế chứng minh loại hình căn cứ địa này đã phát huy tốt với vai 

trò là nơi chiếm đóng an toàn của các lực lượng kháng chiến, tổ chức thế trận phòng 

thủ và tiêu hao sinh lực địch hiệu quả nhất. 

- Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên nằm sâu trong vùng rừng núi, do đó tranh chấp 

giữa lực lượng kháng chiến và địch diễn ra không quyết liệt như các căn cứ địa ở đồng 

bằng, nông thôn. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên luôn ở thế phát triển và mở rộng; nhiều vùng đồng bào sống tách biệt đã 

được cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, vận động dần dần đi theo cách mạng. Đây 

là điều thuận lợi để chính quyền cách mạng xây dựng căn cứ địa vững mạnh về mọi 

mặt. Cơ sở chính trị trong quần chúng được xây dựng tốt, cán bộ và chiến sĩ được đồng 

bào tin yêu, giúp đỡ, che chở, đặt nền móng quan trọng cho cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước của nhân dân các tỉnh Nam Tây Nguyên.  
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2.2. Tái lập, củng cố và bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên từ năm 1954 đến 

năm 1960 

2.2.1. Chính sách của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với Tây 

Nguyên 

Trong quá trình thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam (1954-

1975), Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng mà Mỹ và chính quyền VNCH 

muốn xây dựng thành “lá chắn” bảo vệ đồng bằng. Điều này được chỉ rõ trong Kế 

hoạch bình định lãnh thổ của Tòa Đại biểu Chính phủ Cao Nguyên Trung Phần, 

VNCH (1960): “Trong công cuộc bình định xứ sở, vùng rừng núi bao la luôn là nơi 

xung yếu nhất vì giao thông khó khăn, dân cư thưa thớt, hiểm họa tấn công của Việt 

Cộng bao giờ cũng từ miền núi xuống, cho nên, muốn giữ an ninh miền xuôi, cần 

phải khai phóng miền Thượng Cao Nguyên Trung Phần và nắm yếu tố nhân sự ở 

vùng này” [89, tr. 2]. Có thể thấy chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối 

với Nam Tây Nguyên ở một số mặt chủ yếu sau: 

Về chính trị, Mỹ và chính quyền VNCH xác định một trong những “vấn đề 

cốt lõi lúc này là đẩy mạnh hoạt động để đồng bào Thượng Cao Nguyên Trung 

Phần đi theo con đường Quốc gia lựa chọn, tách họ khỏi sự mê hoặc của Việt 

Cộng,… tranh thủ sự ủng hộ của trưởng bản cho Quốc gia,…” [153, tr. 6]. Để đạt 

được mục tiêu này, cũng giống như trên toàn miền Nam, từ giữa năm 1955, chính 

quyền Ngô Đình Diệm thực hiện chính sách “tố Cộng” nhằm tiệu diệt lực lượng 

kháng chiến, xỏa bỏ mọi ảnh hưởng của cách mạng ra khỏi quần chúng. Ở các tỉnh 

Nam Tây Nguyên, địch tổ chức trên 150 lớp học “tố Cộng” bắt ép quần chúng nói 

xấu cách mạng, khai báo người tham gia kháng chiến, truy bắt cán bộ, đảng viên và 

những người yêu nước. Tại Lâm Đồng, liên tục trong các năm 1955-1956, địch tiến 

hành phân loại quần chúng ở Đà Lạt, Đức Trọng, Di Linh và B’Lao (Bảo Lộc), bắt 

giam gần 70 cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Nham hiểm hơn, địch còn đánh lừa nhân 

dân bằng việc tổ chức lực lượng cách mạng trá hình truy bắt những người yêu nước. 

Đầu năm 1956, tại một khu rừng ở Cam Ly (Đà Lạt), có trên 50 tên giả danh cán bộ 

cách mạng, treo cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ vận động quần chúng tham gia mít tinh 

rồi tiến hành khống chế, bắt giam gần 40 người yêu nước. Ngoài ra, địch còn tung 
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lực lượng vào tận các buôn, làng phao tin “Việt Cộng” đang tập hợp lực lượng âm 

mưu phá hoại Hiệp định đình chiến, nhằm làm giảm lòng tin của quần chúng đối với 

cách mạng. Ở Đăk Lăk, trong các năm 1956-1957, chính quyền VNCH cho người cài 

cắm vào các buôn ở Buôn Ma Thuột, Hòa Phú, Buôn Hồ và Đăk Mil thăm dò và bắt 

115 cán bộ, đảng viên nằm vùng; đồng thời mua chuộc đồng bào, nhất là các Già làng 

bằng gạo, muối, vải, nông cụ sản xuất để được chỉ điểm cơ sở cách mạng [24, tr. 76]. 

Năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của 

Bảo Đại đối với vùng đất Tây Nguyên và thành lập các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và 

Tuyên Đức; năm 1959, thành lập tỉnh Quảng Đức. Dưới tỉnh là các quận đều do 

chúng đưa người đến cai trị.  

Về quân sự, tháng 6/1957, chính quyền VNCH chia lại đơn vị hành chính ở 

miền Nam, các tỉnh Nam Tây Nguyên thuộc Khu 23
(1)

, Vùng chiến thuật II, Quân 

khu II. Đến năm 1959, địch điều Sư đoàn 23, gồm 3 trung đoàn 44, 45 và 53 với trên 

10.500 người đến hoạt động ở các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng, 

Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó, địch tập trung quân số đông ở các 

tỉnh Đăk Lăk, Tuyên Đức và Khánh Hòa với trên 7.300 người [4, tr. 69]. 

Từ năm 1957, Mỹ và chính quyền VNCH tập trung lực lượng đánh phá 

phong trào ở miền núi và các tỉnh Nam Tây Nguyên. Chúng phát động chiến dịch 

“Thượng du vận”, nhưng thực chất là tiến hành “tố Cộng” ở miền núi nhằm “đánh 

mạnh, nhổ sạch cơ sở cách mạng”, “lấy người dân tộc trị người dân tộc” hòng xóa 

bỏ mọi ảnh hưởng của cách mạng trong quần chúng. Đến năm 1960, ở Nam Tây 

Nguyên chúng đã tổ chức hàng trăm lớp “tố Cộng”, nhằm tra tấn, truy bức những 

người yêu nước. Phương châm thực hiện là “diệt tận gốc, bắt, giết nhầm 100 người 

còn hơn để lọt một tên Cộng sản” [156, tr. 98].  

Mục đích cơ bản của Mỹ và chính quyền VNCH là đẩy mạnh các hoạt động 

quân sự nhằm tiêu diệt tận gốc lực lượng kháng chiến, xóa bỏ căn cứ địa ở rừng núi 

để giữ cho đồng bằng. Trong bản báo cáo của Tổng tham mưu Phòng nhì, VNCH 

                                                 
(1)

 Khu 23 chiến thuật, gồm 7 tỉnh: Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận và Bình Thuận. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_L%E1%BA%AFk
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1nh_H%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Thu%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Thu%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_Thu%E1%BA%ADn
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Thu%E1%BA%ADn


 

51 

 

(1960) về Các mật khu cũ của Việt Cộng tại vùng Cao Nguyên Trung Phần năm 1960 

xác định: “Vấn đề căn bản là ta còn duy trì và giữ vững được chủ động ở vùng Cao 

Nguyên Trung Phần. Trong chỉ đạo, sự kết hợp giữa chính trị và quân sự, giữa chiến 

thuật phòng ngự tích cực ở đồng bằng và chủ động tấn công địch ở rừng núi phía Tây 

Cao Nguyên,… đẩy lùi địch ra khỏi lãnh thổ” [153, tr. 32]. Đến cuối năm 1960, chính 

quyền Sài Gòn đã bắt và truy xét 1.200 người trong số đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ 

cách mạng. 

Song song với việc đánh phá các căn cứ địa, Mỹ và chính quyền VNCH đẩy 

mạnh kiểm soát chặt chẽ ở thị xã và quận lỵ. Địch cho triển khai xây dựng căn cứ 

quân sự như khu quân sự hỗn hợp Mai Hắc Đế (Buôn Ma Thuột), Cam Ly (Đà Lạt), 

sân bay Liêng Khương (Đức Trọng), Nhân Cơ (Quảng Đức); sửa chữa đường 14, 20, 

7 bis (Quốc lộ 25), mở đường 2, đường 14 bis (Quốc lộ 28); lập khu dinh điền, khu 

trù mật ở Tân Thanh, Tân Phát, Tân Bùi (B’Lao), Phú Hiệp, Tân Xuân, Tân Lộc (Di 

Linh), Đạt Lý, Duy Hòa, Hòa Khánh (Buôn Ma Thuột), Thuận An, Đức Mạnh 

(Quảng Đức); tăng cường bắt thanh niên người dân tộc đi lính nhằm xây dựng Tây 

Nguyên thành một căn cứ quân sự ở Nam Đông Dương.  

Về kinh tế, “Cao Nguyên nhiều tỉnh Thượng du có một khối lượng dân số 

khoảng 70 vạn người (theo tài liệu Việt Cộng), là những vùng giàu có tài nguyên 

thiên nhiên và đất đai phì nhiêu, màu mỡ” [153, tr. 3]. Vì vậy, ngày 10/8/1954, Ngô 

Đình Diệm đã buộc Bảo Đại bãi bỏ quy chế Hoàng triều Cương thổ nhằm kiểm soát 

Cao Nguyên Trung Phần và gạt bỏ ảnh hưởng của bọn chủ Pháp ở Tây Nguyên, độc 

chiếm nguồn lợi tài nguyên ở đây. Với các Sắc lệnh năm 1958, 1959, chính quyền 

Ngô Đình Diệm phủ nhận hoàn toàn quyền sở hữu đất đai truyền thống của đồng bào 

dân tộc nơi đây thành quyền sở hữu duy nhất của quốc gia, lập hàng trăm dinh điền, 

đồn điền cho giáo dân di cư từ miền Bắc vào sinh sống ở dọc các đường 14, đường 

20, đường 26 và đường 27. Ngoài ra, chính quyền Sài Gòn còn nắm độc quyền về 

thương mại, áp thuế cao nhằm vơ vét của cải, tài nguyên. Trong đơn gửi Tòa hành 

chính tỉnh Quảng Đức của quần chúng nhân dân ở đồn điền Đăk La (Đăk Mil, Đăk 

Nông) đã bày tỏ về việc chính quyền địa phương gây khó khăn: “Dân đi tìm vùng đất 

mới để sinh sống, nhưng tới đây chính quyền lại cấm khai thác, cấm mở cửa hàng 

buôn bán đã 3 tháng nay thì lấy đâu mà làm nhà, cầy cấy,…” [140, tr. 1]. 
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Về văn hóa - xã hội, trong 3 năm từ 1957 đến 1960, chính quyền Ngô Đình 

Diệm đưa hàng ngàn đồng bào từ miền Bắc vào sinh sống, lập thành các khu dân cư 

tập trung ở Đà Lạt, Tân Thanh (B’Lao), Phú Hiệp, Tân Xuân (Di Linh), Đạt Lý, Hòa 

Đông, Hòa Phú (Buôn Ma Thuột), Thuận Phước, Đức Cơ, Đức Mạnh (Quảng Đức), 

nhằm hậu thuẫn cho chính sách cai trị của chúng. Ngoài ra, còn có hàng ngàn đồng bào 

các dân tộc Tày, Nùng ở các tỉnh biên giới phía Bắc theo sư đoàn Nùng vào định cư ở 

dọc đường 14 và đường 20. Chính quyền Ngô Đình Diệm dành cho tín đồ Thiên Chúa 

giáo nhiều đặc quyền như được cấp đất, nông cụ sản xuất, lương thực, thuốc men; xây 

dựng Nhà thờ, tượng Chúa. Năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm cho xây dựng Đại 

học Thiên Chúa giáo Đà Lạt. Ngược lại, chính quyền VNCH thực hiện chính sách kì 

thị Phật giáo, ngày Phật đản bị xóa bỏ trong danh sách ngày lễ tôn giáo hàng năm dành 

cho công chức, binh sĩ, sinh viên và học sinh [48, tr. 57].  

Cùng với việc đưa hàng ngàn giáo dân Thiên Chúa giáo từ miền Bắc vào 

Nam Tây Nguyên sinh sống; chính quyền Ngô Đình Diệm còn ráo riết thực hiện 

dồn làng, dồn người Thượng vào các “khu dinh điền” ở dọc theo các trục giao 

thông, vùng ven đô thị nhằm kiểm soát để tách đồng bào Thượng ra khỏi ảnh hưởng 

của cách mạng. 

Âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền VNCH đối với Tây Nguyên 

chứng tỏ chúng muốn khống chế địa bàn chiến lược này để tiêu diệt lực lượng cách 

mạng, xóa bỏ các căn cứ địa. 

2.2.2. Chủ trƣơng của Trung ƣơng Đảng và Đảng bộ các tỉnh ở Nam Tây 

Nguyên về xây dựng căn cứ địa 

Trên cơ sở xác định vị trí chiến lược, những thuận lợi và khó khăn ở Nam 

Tây Nguyên, Trung ương Đảng, Liên Khu ủy 5, Khu ủy Khu 6, Khu ủy Khu 10, 

Đảng bộ các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng đã từng bước đề 

ra chủ trương nhằm xây dựng căn cứ địa vững chắc ở đây, đáp ứng các yêu cầu của 

cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa phương. 

Tháng 9/1955, Trung ương Đảng ra Chỉ thị về Công tác dân tộc thiểu số ở 

Tây Nguyên. Chỉ thị đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền Ngô 

Đình Diệm muốn xóa bỏ Hiệp định Genève (1954), xâm lược miền Nam, chia cắt lâu 
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dài đất nước Việt Nam. Trung ương Đảng yêu cầu cần đẩy mạnh nhiệm vụ củng cố, 

tái lập và xây dựng căn cứ địa ở Tây Nguyên để phục vụ lâu dài cho cuộc kháng 

chiến ở miền Nam: “Xây dựng căn cứ địa là một vấn đề chiến lược của cách mạng,… 

từng bước biến hậu phương của địch thành hậu phương của ta, xây dựng Tây Nguyên 

thành chỗ dựa vững chắc và lâu dài của cách mạng miền Nam” [44, tr. 36].  

Thực hiện chủ trương trên, tại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên, lực lượng 

kháng chiến tiến hành cất giấu lương thực, vũ khí, thuốc men, bố phòng quân sự để 

bảo vệ căn cứ địa; đồng thời cử một số cán bộ, chiến sĩ đi vào buôn, làng xây dựng 

cơ sở quần chúng, tổ chức các đội tự vệ vũ trang để bảo vệ quần chúng và giải thoát 

cán bộ khi cần thiết. 

Tuy nhiên, sau 3 năm (1955-1958), quân và dân Nam Tây Nguyên tiến hành 

xây dựng cơ sở cách mạng, nhưng kết quả đem lại còn thấp, căn cứ địa chưa đáp 

ứng được yêu cầu làm nơi cư trú cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, LLVT, nhất là 

tạo chỗ dựa cho quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh. Vì thế, giữa năm 1958, 

Hội nghị Liên Khu ủy 5 họp kiểm điểm tình hình và nghiêm khắc phê bình những 

khuyết điểm trong thời gian qua:  

Nhìn chung từ sau Hiệp định Genève đến năm 1958, phong trào đấu 

tranh của quần chúng có liên tục, nhưng chưa thành phong trào vững 

mạnh, quá trình củng cố, xây dựng căn cứ còn chậm, cơ sở cách mạng 

còn mỏng. Khuyết điểm của Khu là đánh giá địch - ta có nhiều sai lệch, 

không kịp thời nắm bắt được âm mưu, thủ đoạn của địch nên đối phó bị 

động. Nhận thức đường lối chưa đúng đắn, quá tin vào pháp lý Hiệp 

định Genève, quá tin vào đấu tranh chính trị. Thực tế địch có hung bạo, 

đường lối của Đảng có thiếu sót, nhưng nếu chỉ đạo của Đảng bộ Khu 

không mắc sai lầm thì phong trào trong Khu sẽ khác hơn [74, tr. 28]. 

 Trước tình hình đó, ngày 24/1/1959, Bộ Chính trị ra chỉ thị cho cách mạng 

miền Nam là cần củng cố các LLVT, bán vũ trang hiện có để xây dựng căn cứ địa 

làm chỗ dựa cho các cuộc đấu tranh của quần chúng và giải thoát cán bộ khi cần 

thiết. Bộ Chính trị xác định Tây Nguyên là một trong những địa bàn quan trọng xây 

dựng căn cứ địa ở miền Nam: 
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Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng, để xây dựng thành 

căn cứ địa vững chắc cần phải tiến hành từng bước, nhiệm vụ trước mắt 

là tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, chống âm mưu chia rẽ dân tộc 

của Mỹ - Diệm; kết hợp đấu tranh bảo vệ đời sống với đấu tranh bảo vệ 

hòa bình, thống nhất. Để thực hiện được nhiệm vụ đó cần xúc tiến đào 

tạo cán bộ, chú trọng giáo dục cho cán bộ ý thức bình đẳng và đoàn kết 

dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi trong cán bộ; tích 

cực xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng chính trị [54, tr. 52].  

Tiếp đó, tháng 3/1959, Bộ Chính trị ra Chỉ thị yêu cầu Liên khu 5 và các tỉnh 

Tây Nguyên đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa trên các mặt chính trị, quân 

sự, kinh tế, văn hóa - xã hội để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến:  

Xây dựng Tây Nguyên thành căn cứ chính ở miền Nam, xây dựng mọi mặt 

về chính trị, kinh tế, quân sự tạo điều kiện tiến lên làm chủ rừng núi, hỗ 

trợ Trung châu, phá vỡ kế hoạch xây dựng trung tâm căn cứ quân sự của 

Mỹ - Diệm, tạo thế mạnh cho cách mạng miền Nam, tiến lên tấn công địch 

và góp phần bảo vệ miền Bắc kiến thiết xã hội chủ nghĩa [30, tr. 5-6].  

Bộ Chính trị nhấn mạnh tầm quan trọng của căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên:  

Nam Tây Nguyên là hướng chính xây dựng trung tâm hậu phương của địch, 

nơi có nhiều đô thị (Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, B’Lao,…), đồn điền, đường 

giao thông chiến lược, nơi tập trung các cơ quan chính trị, quân sự đầu não 

và nhiều cơ sở kinh tế của địch ở Tây Nguyên. Đối với ta là nơi nối liền 

giữa Trung Bộ và Nam Bộ, là nơi bao quanh Sài Gòn - Chợ Lớn, nơi tạo 

thế hỗ trợ giữa phong trào cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn với Tây Nguyên, 

Nam Tây Nguyên là vị trí cơ động nhất để xây dựng căn cứ [30, tr. 5-6].  

Bộ Chính trị nêu rõ để xây dựng được các căn cứ địa cần phải phát huy sức 

mạnh quần chúng nhân dân, làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng. Căn cứ địa là 

nơi bồi dưỡng lực lượng, xuất phát các cuộc tấn công cũng như tổ chức phòng ngự, 

đồng thời cung cấp nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến [30, tr. 6].  
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Chấp hành chủ trương của Bộ Chính trị, tháng 4/1959, Liên Khu ủy 5 tiến 

hành Hội nghị đánh giá về tình hình và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội nghị 

xác định để xây dựng Tây Nguyên trở thành địa bàn có căn cứ địa vững chắc đáp 

ứng yêu cầu cụ thể của phong trào là phải xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang 

trên cả ba vùng chiến lược, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, mở rộng mặt trận 

đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc chống Mỹ, phá lỏng và làm tê liệt bộ máy kìm 

kẹp của địch. Hội nghị nêu rõ phương hướng của việc xây dựng căn cứ miền núi là 

củng cố và mở rộng các trung tâm căn cứ địa, tạo thế liên hoàn giữa các căn cứ; 

củng cố và mở rộng vùng tranh chấp, vùng cơ sở cách mạng còn yếu hoặc chưa có ở 

các đô thị, đồn điền, dinh điền. Phương châm đấu tranh ở căn cứ địa là vừa tiến 

hành đấu tranh chính trị vừa tiến hành đấu tranh vũ trang. Đặc biệt nâng cao năng 

lực đấu tranh vũ trang để tự vệ là chính, đồng thời để tiến công địch, thực hiện 

chiến tranh du kích [24, tr. 67].  

Chỉ thị của Bộ Chính trị đã thể hiện tinh thần tích cực chuẩn bị cho bước 

phát triển toàn diện của cách mạng miền Nam theo phương hướng kết hợp đấu tranh 

chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần đánh đuổi đế quốc 

Mỹ; lật đổ chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm và sẵn sàng đối phó với mọi tình 

huống theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15.  

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị và Liên Khu ủy 5, Đảng bộ các tỉnh 

Nam Tây Nguyên đã không ngừng đẩy mạnh củng cố, tái lập và xây dựng căn cứ 

địa. Đến cuối năm 1960, trên địa bàn Nam Tây Nguyên đã tái lập được các căn cứ 

Chư Djũ - Dlei Ya (Đăk Lăk), Mang Yệu - Chí Lai (Lâm Đồng), Núi Voi (Tuyên 

Đức); xây dựng được căn cứ Nâm Nung (Quảng Đức), nối thông đường hành lang 

chiến lược xuống các tỉnh NTB và miền Đông Nam Bộ. Năm 1960, Tòa Đại biểu 

Chính phủ Cao Nguyên Trung Phần (VNCH) cũng phải thú nhận lực lượng kháng 

chiến đang nỗ lực xây dựng các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên: 

Xây dựng Cao Nguyên thành căn cứ địa, Trung ương và Liên khu 5 Việt 

Cộng đã chủ trương trước hết xây dựng các tỉnh miền Bắc Tây Nguyên 

(Pleiku và Kon Tum) dọc Trường Sơn vì đây có địa thế và nhân tình 

tương đối thuận lợi cho chúng, hơn nữa lại gần miền Bắc có sự tiếp 
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viện tương đối đầy đủ và dễ dàng. Dựa vào miền Bắc Tây Nguyên, Việt 

Cộng chủ trương sẽ dần dần mở rộng địa bàn căn cứ về phía Nam Đăk 

Lăk, Lâm Đồng,... và mở rộng hơn nữa các vùng căn cứ miền núi, quyết 

đẩy lùi những hoạt động của ta và thu hẹp dần vùng kiểm soát ở miền 

núi, để tiến tới giành thế chủ động hoàn toàn ở vùng này [127, tr. 9]. 

Chủ trương của BCH Trung ương Đảng, Liên Khu ủy 5 về xây dựng căn cứ 

địa đã kịp thời đáp ứng được yêu cầu thực tế về chỗ đứng chân và cung cấp hậu cần 

cho các lực lượng kháng chiến chống Mỹ ở địa phương. 

2.2.3. Quá trình tái lập, củng cố và bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên 

Trước tình hình Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại Hiệp 

định đình chiến, quần chúng nhân dân bị kìm kẹp, khủng bố dã man, tháng 9/1956, 

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới của cách mạng miền 

Nam. Bộ Chính trị xác định: “Nhiệm vụ của Đảng ở miền Nam trong giai đoạn hiện 

tại là lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định đình chiến, củng 

cố hoà bình, thực hiện tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất và 

tranh thủ độc lập” [53, tr. 268]. 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị, Liên Khu ủy 5 đề ra nhiệm 

vụ trọng tâm trước mắt là: Phải tạo thế bám trụ vững chắc trên các địa bàn, từ thành 

thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, bám rễ trong nhân dân để xây dựng 

và củng cố mạng lưới cơ sở cốt cán, tập hợp đông đảo quần chúng dưới mọi hình 

thức hợp pháp, nửa hợp pháp, tranh thủ tề điệp, lập chính quyền theo kiểu “xanh vỏ 

đỏ lòng”
(1)

. Hình thành đường dây chỉ đạo chặt chẽ từ tỉnh xuống cơ sở, tăng cường 

lãnh đạo quần chúng dựa vào pháp lý Hiệp định đấu tranh chống “tố Cộng”, đòi 

quyền dân sinh, dân chủ. 

Tháng 8/1956, Liên Khu ủy 5 điều động một số cán bộ từ các tỉnh Khánh Hoà, 

Ninh Thuận và Bình Thuận đi theo đường hợp pháp, bất hợp pháp lên hoạt động ở Lâm 

Đồng. Trong khi đó, các tỉnh Nam Tây Nguyên đã có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ không 

đi tập kết ở lại hoạt động gây dựng cơ sở, xây dựng căn cứ địa, phát động nhân dân đòi 

Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành Hiệp định Genève. 

                                                 
(1) 

Bên ngoài làm việc cho địch, bên trong làm việc cho cách mạng. 
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 Tại Đăk Lăk, tháng 9/1956, quân đội VNCH tiến hành các cuộc càn quét, uy 

hiếp, dồn dân vào khu tập trung ở Buôn Hồ và Cheo Reo
(1)

. Trước hành động leo 

thang quân sự của địch, Ban cán sự Đăk Lăk quyết định giữ số cán bộ, chiến sĩ còn 

lại không đi tập kết để củng cố, xây dựng căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya; đồng thời phát 

động nhân dân đẩy mạnh nhiệm vụ bố phòng, chống gián điệp, hù dọa, mua chuộc 

bảo vệ buôn, làng. Được sự hỗ trợ của Liên tỉnh 4
(2)

, tháng 10/1956, Ban Quân sự 

tỉnh Đăk Lăk thành lập phân đội vũ trang tập trung trên 30 cán bộ chiến sĩ mật danh 

A37 để bảo vệ căn cứ địa. Tháng 11/1956, tại buôn Chư Djũ (Krông Năng), phân 

đội vũ trang kết hợp với đội du kích buôn mới thành lập, tổ chức đánh địch, diệt 11 

tên và thu được 8 khẩu súng [114, tr. 12]. Đây là trận đánh đầu tiên của LLVT và 

cũng là thắng lợi đầu tiên của quân và dân Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ. Nó có ý nghĩa cổ vũ tinh thần kháng chiến của nhân dân tại căn cứ 

địa. Sau đó phân đội vũ trang được tăng cường lực lượng và tổ chức thành từng đội 

chống càn bảo vệ căn cứ địa. 

Cuối năm 1956, Ban cán sự Đăk Lăk thành lập 4 đội làm nhiệm xây dựng cơ 

sở cách mạng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ. Một đội do Trần Phòng (Bảy Biên) phụ 

trách vượt sông Sêrêpốk vào địa bàn Nâm Nung (Đăk Mil)
(3)

, vùng giải phóng trong 

kháng chiến chống Pháp. Được sự ủng hộ của đồng bào, sau 7 tháng hoạt động, đội 

công tác đã khôi phục cơ sở cách mạng ở 5 xã: Nâm Nung, Đăk La, Đăk Dăm, Đăk 

Sua và Bu Róa. Đến tháng 11/1957, đội công tác thành lập chi bộ Đảng Nâm Nung 

và đội du kích gồm 32 người [25, tr. 119].  

Một đội do Ma Oanh chỉ huy xây dựng cơ sở ở vùng núi Chư Yang Sin 

(Đông Buôn Ma Thuột). Sau hơn một tuần băng rừng, lội suối đoàn cán bộ cũng 

đến được các buôn Chư Phiăng, Ngô, Đăk Tuôr của dân tộc Ê Đê. Đoàn được nhân 

dân nhiệt tình ủng hộ, sau gần 3 tháng tuyên truyền và vận động, cơ sở cách mạng 

đã được xây dựng ở các buôn Chư Phiăng, Ngô, Đăk Tuôr, Khóa, Cư Râm,… 

Tháng 9/1958, địch mở cuộc càn quét vào buôn Cư Râm, chúng đã bắt 6 cán bộ, 

chiến sĩ hoạt động tại buôn và đưa gần 30 dân vào sinh sống tại các dinh điền ở Kim 

                                                 
(1)

 Nay là thị xã Ayn Pa, tỉnh Gia Lai. 
(2)

 Liên tỉnh 4 gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Đăk Lăk. 
(3)

 Nay là xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. 
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Châu. Tuy nhiên, với quyết tâm bám trụ để xây dựng địa bàn căn cứ địa, cán bộ, 

chiến sĩ ra sức tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng vào cách mạng, không 

nghe địch dụ dỗ, mua chuộc. Việc xây dựng được cơ sở cách mạng ở địa bàn này đã 

tạo điều kiện để hình thành căn cứ địa Krông Bông sau này. 

Một đội theo đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27) vào hoạt động ở vùng hồ Lăk 

(quận Lạc Thiện), nhưng trên đường đi bị đối phương tập kích hy sinh hết. Một đội 

gồm 24 người do Phạm Thuần (Chín Cán) phụ trách đi theo đường hợp pháp lên 

Buôn Ma Thuột. Tại Cư M’Ga (Buôn Hồ), đoàn đã chọn buôn Ea M’Droh của 

người Ê Đê để xây dựng địa bàn căn cứ cách mạng. Trước các hoạt động xây dựng 

cơ sở cách mạng của lực lượng kháng chiến, chính quyền địch ở Đăk Lăk tổ chức 

điều tra và thừa nhận:  

Qua những vụ xâm nhập, đánh phá quận Buôn Hồ trong tháng 11/1960, 

âm mưu của địch đã bộc lộ rõ rệt nhằm phô trương lực lượng quân sự để 

đấu tranh chính trị, tranh thủ quần chúng Thượng, thức dậy đồng bào 

Thượng chống đối chính quyền ta, nhất là ngăn cản, phá hoại công cuộc 

kiến thiết của ta tại Cao Nguyên Trung Phần [131, tr. 3]. 

Để đẩy lùi các hoạt động của lực lượng kháng chiến, từ cuối tháng 11/1960, 

quân địch ở Buôn Ma Thuột mở các cuộc càn quét nhằm tìm ra cơ sở cách mạng. 

Địch tiến hành khám xét từng gia đình, tra hỏi từng người, nhưng không một ai khai 

báo các chiến sĩ đang hoạt động. Không khuất phục được đồng bào, chúng cho 

người phóng hỏa đốt cháy hơn chục ngôi nhà, dồn dân vào các khu tập trung. Sau 

cuộc hành quân, địch thành lập đội vũ trang, có cơ sở điện, đài đóng tại buôn Ea 

M’Droh nhằm kiểm soát các hoạt động của quần chúng. Tuy nhiên, dựa vào sự đùm 

bọc, che chở của nhân dân, đội công tác tiếp tục hoạt động, đến tháng 12/1960, mở 

xuống Buôn Đôn và các ấp ven thị xã Buôn Ma Thuột [119, tr. 25].  

Tại Đồng Nai Thượng (phía Nam Lâm Đồng), Ban cán sự cực Nam (phụ 

trách địa bàn phía Nam Lâm Đồng, gồm hai huyện Di Linh và B’Lao) bố trí 120 

cán bộ, chiến sĩ ở lại căn cứ Mang Yệu - Chí Lai để củng cố địa bàn. Cán bộ, đảng 

viên được phân công xuống các buôn, làng vận động đồng bào tham gia bố phòng, 

chống địch phá hoại bảo vệ căn cứ. Đầu năm 1957, hơn 400 đồng bào ở 3 buôn 
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thuộc xã Bờ Gia ra rừng lập thế bất hợp pháp, thoát khỏi sự kìm kẹp, khủng bố của 

địch [27, tr. 108]. Những ngày đầu dù phải ăn rau và củ rừng thay cơm, nhưng đồng 

bào vẫn một lòng tin tưởng và quyết tâm đi theo cách mạng. Bờ Gia trở thành xã 

căn cứ địa đầu tiên được thành lập ở Đồng Nai Thượng trong kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước. Đến cuối năm 1957, Đồng Nai Thượng hình thành được 3 xã căn 

cứ gồm Mang Yệu, Chí Lai và Bờ Gia tạo thành hệ thống căn cứ địa phía Nam 

đường 20. 

Học tập kinh nghiệm của nhân dân xã Bờ Gia, đồng bào các buôn ở vùng 

Nộp, K’Dòn (Di Linh, Đồng Nai Thượng) kéo nhau ra nương rẫy sinh sống, bí mật 

cất giấu tài sản, dự trữ lương thực. Được sự hỗ trợ của đơn vị vũ trang 704, liên tục 

trong những ngày đầu năm 1958, hơn 4.000 đồng bào các xã Trường Sơn, K’Dòn 

của huyện Di Linh (Đồng Nai Thượng) kết hợp với nhân dân xã Bắc Sơn, Đông 

Thuận (Bình Thuận) vùng dậy đập tan bộ máy chính quyền thôn xã, đồn bót của 

địch, thành lập các tổ tự quản, đội tự vệ, mở rộng vùng làm chủ ra 24 buôn và 5 xã: 

Trường Sơn, Nam Sơn, Trung Sơn và Bắc Sơn của huyện Di Linh (Đồng Nai 

Thượng), Đông Thuận (Gia Hiệp) của huyện Hàm Thuận
(1)

 (Bình Thuận). 

Cuối năm 1958, sau khi mở rộng địa bàn ra giáp đường 20, Ban Cán sự cực 

Nam thành lập đoàn công tác trên 50 cán bộ, chiến sĩ vượt đường 20 về phía Bắc 

hoạt động cơ sở. Tại đây, được sự ủng hộ của đồng bào M’Nông, Mạ, Cơ Ho đoàn 

công tác đã xây dựng cơ sở cách mạng ở các xã 2, 3 và 4 (Lộc Bắc - Bảo Lâm), 6, 7 

(Lộc Lâm - Bảo Lâm), Hợp Vuông, Xa Nhon và Lú Tôn (Đạ Tẻh). 

Ở Tuyên Đức, theo chỉ đạo của Liên tỉnh 3
(2)

, giữa năm 1955, lực lượng cách 

mạng của Ban Cán sự cực Bắc đóng tại căn cứ Núi Voi được lệnh rút xuống chiến 

khu Lê Hồng Phong (Bình Thuận) để thực hiện nhiệm vụ chuyển quân ra Bắc. 

Trong khi đó, dưới chiêu bài “định cư”, “xây dựng khu dân cư mới”, địch tiến hành 

dồn dân ở các thôn Quảng Hiệp, Định An (Đức Trọng) vào các khu tập trung. Ban 

đầu địch dùng thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, nhưng không được, sau đó chúng tiến 

hành đàn áp những người chống đối và niêm phong nhà cửa. Tuy vậy, cũng chỉ có 

                                                 
(1)

 Năm 1983, huyện Hàm Thuận được chia cắt thành 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. 
(2) 

Liên tỉnh 3 gồm các tỉnh: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức và Lâm Đồng. 
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một số ít bà con chịu đi tập trung, còn phần lớn kiên quyết ở lại [75, tr. 23]. Sau khi 

lực lượng cách mạng rút đi, vùng căn cứ Núi Voi bị địch lấn chiếm. Để khôi phục 

lại phong trào cách mạng, tháng 3/1956, một số đoàn cán bộ, chiến sĩ từ chiến khu 

Lê Hồng Phong lên và từ Đà Lạt xuống để gây dựng lại cơ sở ở các thôn Định An, 

Dập Rết (Gia Thạnh), La Ba (Phú Sơn, Đức Trọng). Đến tháng 5/1957, căn cứ Núi 

Voi cơ bản được khôi phục, tiếp tục trở thành địa bàn cách mạng cho các cơ quan, 

ban ngành của Ban Cán sự cực Bắc (Tuyên Đức) hoạt động. 

Ở Đà Lạt, tháng 10/1954, Ban Cán sự cực Bắc (phụ trách thị xã Đà Lạt và 

các huyện Đơn Dương, Đức Trọng) cử 8 cán bộ theo đường hợp pháp từ căn cứ Núi 

Voi (Đức Trọng) lên hoạt động. Sau khi tạo thế hợp pháp và tìm việc làm thích hợp 

để che mắt đối phương, tháng 3/1955, Ban Cán sự cực Bắc thành lập Ban Cán sự 

Đảng Đà Lạt gồm 3 thành viên, Đỗ Đạt Khoảng được bầu làm Bí thư. Thời gian 

đầu, Ban Cán sự Đảng tập trung nhiệm vụ xây dựng lại cơ sở trong công nhân, lấy 

công nhân làm chỗ dựa để phát triển ra các ấp người Kinh vùng ven. Sau một năm 

hoạt động, các cơ sở nội đô và các ấp vùng ven ở Trại Hầm, Tây Hồ, Đa Phú, Đồng 

Thạch, Mỹ Thạch và Ka Đô (Đơn Dương) nối lại liên lạc [27, tr. 107]. 

Sau khi các căn cứ địa cơ bản đã được khôi phục, phong trào cách mạng có 

bước phát triển, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra lúc này là xây dựng đường hành lang từ 

Nam Tây Nguyên vào miền Đông Nam Bộ và cực NTB. Tháng 10/1959, Đoàn B90 

do Trần Quang Sang (Ba Phước) làm trưởng đoàn cùng với 24 cán bộ, chiến sĩ làm 

nhiệm vụ soi đường từ Nam Tây Nguyên vào miền Đông Nam Bộ, đã đến căn cứ 

Chư Djũ - Dlei Ya. Sau một tuần tìm hiểu hướng phát triển và cách thức hoạt động, 

cuối tháng 10/1959, Đoàn lên đường vào phía Nam tỉnh Đăk Lăk. Từ Chư Djũ - 

Dlei Ya, Đoàn theo chân Ama Ngất (cán bộ nằm vùng) vượt đường 14 trong đêm 

(đoạn Bắc Buôn Ma Thuột) rồi hướng đến Bản Đôn, nơi có cơ sở cách mạng khá 

vững. Xẩm tối hôm sau, Đoàn hành quân đến buôn B’Lin (Bắc sông Sêrêpốk), được 

Ama Nhao (Lê Đạo) và Ama Sa (dân tộc M’Nông), cán bộ của đội công tác Đăk 

Mil - Nam Đăk Lăk, đưa qua sông. Ngày hôm sau, Đoàn tiếp tục vượt đường 14 

(đoạn Bắc thị trấn Đăk Mil) tiến về buôn Ja Răh, R’Cặp, Dốk Yuk,… của xã Nâm 

Nung, nơi Đội công tác Nam Đăk Lăk đang xây dựng cơ sở cách mạng. 
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Tháng 12/1959, theo sự chỉ đạo của Liên tỉnh 4, Đoàn B90 và Đội công tác 

phía Nam Đăk Lăk hợp nhất thành Đoàn B4. Ban Cán sự Đoàn B4 do Vũ Anh Ba 

(Nguyên Bí thư Ban Cán sự tỉnh Đăk Lăk) làm Bí thư, Trần Phòng (Nguyên Bí thư 

kiêm Đội trưởng Đội công tác Nam Đăk Lăk) và Trần Quang Sang (Nguyên Bí thư 

chi bộ kiêm Đoàn trưởng Đoàn B90) làm Ủy viên. Nhằm giữ bí mật danh tính, các 

cán bộ đoàn viên mới vào phải đổi họ, thay tên. Trần Quang Sang mang bí danh 

Ama Tho, Phùng Đình Ấm - Ama Cung, Nguyễn Đình Kính - Ama Cân, Lê Ngọc 

Bạch - Ama Hồng,… [34, tr. 34]. 

Đoàn B4 chia thành bốn đội công tác, có nhiệm vụ soi mở đường kết hợp với 

xây dựng cơ sở cách mạng từ các tỉnh Nam Tây Nguyên xuống các tỉnh miền Đông 

Nam Bộ. Đội 1, đảm nhiệm hướng chủ yếu, do Trần Quang Sang phụ trách với các 

thành viên: Lê Đạo - Ama Nhao, Phạm Nhường, Hoàng Minh Đỏ - Ama Đen, Nguyễn 

Văn Định - Điểu Một,… Đội có nhiệm vụ phát triển cơ sở từ Đăk Drô (Krông Nô) mở 

qua các buôn Sa Ka, Bu Xịa, Bu N’Ting phát triển theo hướng Đông Khiêm Đức, Gia 

Nghĩa tiến về Đồng Nai Thượng bắt liên lạc với bộ phận soi đường của Liên tỉnh miền 

Đông từ Chiến khu Đ lên Nam Tây Nguyên. Đội 2, do Phùng Đình Ấm - Ama Cung 

phụ trách, với các thành viên: Nguyễn Đình Kính - Ama Cân, Nguyễn Xuân Hòa - 

Ama Thu, Nguyễn Văn Quai - Ama Quai,… Đội có nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

cơ sở địa bàn Đăk Mil, Tây Gia Nghĩa, Đông và Tây Kiến Đức tiến về phía Nam liên 

lạc với bộ phận mở đường của Liên tỉnh miền Đông hướng Bà Rá - Phước Long. Đội 

3, do Kpă Ngãi - Ama Quang (dân tộc H’Rê) phụ trách, gồm các thành viên: Hoàng 

Thành Danh - Ama K’Lưng, Nguyễn Xuân Hòa (được tăng cường từ đội 2 sang hỗ trợ) 

có nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng ở huyện Đức Xuyên (Plao Siêng) phát triển về 

phía Tây - Tây Bắc tỉnh Tuyên Đức. Đội 4, do Lê Đạo - Ama Nhao, sau đó là Võ Thể - 

Ama Thức phụ trách, gồm các thành viên: Lên Văn Tây - Bẩy Ta, Nguyễn Văn Nhiên - 

Ama Nhiên,… Đội hoạt động ở phía Bắc huyện Đăk Mil, xây dựng cơ sở cách mạng ở 

các buôn U, buôn Trum, buôn Bâu Sô, buôn Tia, buôn Ê Bô, bảo đảm liên lạc giữa 

Huyện ủy Đăk Mil với Tỉnh ủy Đăk Lăk. 

Phối hợp với các đội công tác ở Nam Tây Nguyên, Xứ ủy Nam Bộ thành 

lập hai đội C200 và C300, làm nhiệm vụ mở đường lên các tỉnh Nam Tây 

Nguyên [25, tr. 145]. Sau hơn một tháng hoạt động, đến ngày 30/7/1960, đội mở 
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đường C200 đến điểm hẹn Bù Tu Yuên (Đông Bắc Phước Long), nhưng không bắt 

được liên lạc với đội mở đường của Đoàn B4. Trước tình hình đó, Xứ ủy Nam Bộ 

yêu cầu các đội C200 và C300 tiếp tục hoạt động và tìm hướng mở đường dọc theo 

thượng nguồn sông Đồng Nai, phát triển về phía Tây đường 14.  

Trong thời gian này, Liên tỉnh 3 cũng tổ chức hai đội vũ trang tuyên 

truyền lên hoạt động phía Đông Bắc và Đông Nam Đà Lạt. Đội thứ nhất do Đinh 

Sĩ Uẩn phụ trách từ vùng bàn đạp Bác Ái (Ninh Thuận) mở cơ sở lên các buôn 

Đồng Mang, Đạ Tro, K’Si của xã King Lang Hạ, huyện Lạc Dương. Tại đây, vào 

những tháng cuối năm 1960, phối hợp với các cuộc nổi dậy của nhân dân ở Trại 

Mát, Cầu Đất, quần chúng nhân nổi dậy chống kìm kẹp của địch, mở ra vùng làm 

chủ từ Đồng Mang lên đến chân núi Lang Biang. Đội thứ hai, do Nguyễn Lâm 

phụ trách từ vùng bàn đạp Anh Dũng (Ninh Thuận) tiến lên vùng B’Ró, M’Lọn, 

nhưng bị đối phương kiểm soát rất chặt, chặn đánh và tổn thất lực lượng. Liên 

tỉnh 3 quyết định rút lực lượng này về tăng cường cho đội tuyên truyền đang hoạt 

động vùng phía Bắc Đà Lạt. Sau khi được bổ sung lực lượng, đội tiếp tục mở 

phong trào để bắt liên lạc với đội vũ trang tuyên truyền của Liên tỉnh 4 từ phía 

Nam Đăk Lăk phát triển qua. Hoạt động chủ yếu của các đội công tác là dùng 

phương thức “cầu chuyền”, lúc đầu tiếp xúc với đồng bào ngoài nương, rẫy để 

gây cảm tình, sau đó vào từng buôn tuyên truyền vận động, xây dựng  cơ sở cách 

mạng. Đội công tác kết hợp với Trung đoàn 168 tiến hành khống chế bọn tề ấp, 

tìm cách thuyết phục giáo dục các mục sư, thầy giảng là những chức sắc đạo Tin 

Lành. Với phương thức hoạt động này, đội đã gây được lòng tin trong đồng bào 

và vận động họ đi theo cách mạng. 

Tháng 7/1960, đội thứ nhất do Đinh Sỹ Uẩn phụ trách, được Liên tỉnh 3 tăng 

cường hơn 30 cán bộ, chiến sĩ. Đội công tác chia thành hai bộ phận, một bộ phận đi 

trước làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng theo cách mạng, phá bộ 

máy tề điệp, lập Uỷ ban tự quản rồi phát triển qua buôn khác; bộ phận đi sau làm 

nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng, củng cố chính quyền tự quản. Trong một lần 

vào buôn Diêng Gia Dít hoạt động, đội công tác bị địch phục kích chưa biết đối phó 

thế nào thì được K'Dó - một thanh niên dân tộc Mạ dẫn đường đi theo bìa rừng 

thoát khỏi vòng vây của địch. Từ đó, mỗi khi đội công tác vào hoạt động, Già làng 
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cử người ra cảnh giới, bố trí lực lượng bảo vệ. Sau 5 tháng, đội công tác đã xây 

dựng địa bàn và thành lập chính quyền tự quản ở các buôn K’Long K’Lăn, La Hia, 

Diêng Gia Dít đến Đạ Me, E Diêng, Tân Tây Ló và Xít Dun (Lạc Dương, Tuyên 

Đức), đưa hàng ngàn quần chúng lên thế làm chủ. 

Cùng thời gian này, phối hợp với các đội tuyên truyền của Liên tỉnh 3, đội vũ 

trang tuyên truyền của Liên tỉnh 4 do Nguyễn Xuân Khanh phụ trách, có nhiệm vụ xây 

dựng cơ sở cách mạng từ Đăk Mil phát triển về phía Đông Bắc vào các buôn Păng 

Tang, R’Nốt, Phi Ty R’Bút, Buôn Rin và K’Long Phe. Sau đó, từ buôn Păng Tang, đội 

công tác tiếp tục mở địa bàn theo hai hướng, một hướng phát triển sang phía Tây Di 

Linh (Lâm Đồng) dọc theo sông Đa R’Măng gồm các buôn K’Rông Phe, Păng Xim, 

Păng Đơn, Pi Á,… Một hướng phát triển theo dọc đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27), tạo 

bàn đạp để bắt liên lạc với đội công tác của Liên tỉnh 3 từ Đà Lạt xuống. 

Sau gần một năm làm công tác mở đường, ngày 4/11/1960, tại cây số 705 

đường 14 (đoạn Đăk Song đi Gia Nghĩa) đội soi đường của Nam Tây Nguyên và 

miền Đông Nam Bộ đã bắt được liên lạc. Đường hành lang chiến lược được khai 

thông, nối kết các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên với các căn cứ ở miền Đông Nam 

Bộ; đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy việc củng cố và xây dựng căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên. Trong quá trình mở đường, đồng bào các dân tộc Nam Tây Nguyên 

đã chỉ đường, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở, che chở cán bộ khi bị đối phương truy 

lùng, “đặc biệt trong thời gian nối tuyến hành lang Bắc - Nam, quần chúng nơi 

đây đã giữ bí mật tuyệt đối cho ngày thông tuyến, đó là con đường ý chí và lòng 

dân” [75, tr. 13]. 

Thành công trong xây dựng căn cứ địa và đường hành lang chiến lược Bắc - 

Nam qua Nam Tây Nguyên trong những năm 1959-1960, là một thắng lợi có ý 

nghĩa chiến lược, là “một mắt xích trọng yếu của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền 

thoại, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nó không chỉ là một đoạn 

đường chiến lược, mà còn là căn cứ hậu phương chiến lược trực tiếp của chiến 

trường B2” [4, tr. 73]. Báo cáo hàng năm của Tòa Đại biểu Chính phủ tại Cao 

Nguyên Trung Phần, VNCH năm 1960, đã thừa nhận sự phát triển mạnh mẽ của hệ 

thống đường hành lang chiến lược tại Cao Nguyên Trung Phần:  
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Năm 1960, do tình hình hoạt động của Cộng sản dưới sự trợ giúp của 

Bắc Việt, vùng rừng núi rộng lớn từ Trung Lào chạy ra đến Nam Lào, 

dính liền với vùng rừng núi các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần, đã tạo ra 

một thế an toàn, thuận lợi và mở rộng thêm hành lang, địa bàn hoạt 

động của Việt Cộng ở Liên khu 5 [124, tr. 15]. 

Tại phía Nam Đăk Lăk, sau thời gian hoạt động cơ sở và nối thông đường 

hành lang chiến lược từ Nam Tây Nguyên xuống các tỉnh miền Đông Nam Bộ, 

căn cứ Nâm Nung được xây dựng. Căn cứ Nâm Nung đứng trên địa bàn xã Nâm 

Nung, huyện Đăk Mil
(1)

, có diện tích trên 120 ha, địa hình hiểm trở, có Nâm 

Nung là ngọn núi cao nhất (trên 2.000 m) trong dãy Cao nguyên Đăk Nông. Phía 

Đông là quận Đức Xuyên, phía Tây là Campuchia, phía Bắc là sông Krông Nô, 

phía Nam là thị xã Gia Nghĩa. Dân số có khoảng 800 người gồm 9 buôn, thôn 

(các buôn K62, 9, Bri ở vùng Nâm Nung Tây; các buôn Ja Răh, R’Cặp, Bri, Yuk, 

Dốk Yuk và một thôn người Kinh ở Nâm Nung Đông, số đông là người 

M’Nông) [21, tr. 98]. Trước các hoạt động của lực lượng kháng chiến trên địa 

bàn, chính quyền Sài Gòn tỏ ra lo lắng và tìm cách đối phó. Điều này được phản 

ánh trong công điện của Tỉnh trưởng Quảng Đức gửi Văn phòng Chính phủ 

VNCH:  

Vùng chưa thám sát, giáp ranh với quận Đức Lập và quận Khiêm Đức và 

cơ sở hành chính Đức Xuyên, dốc đèo cao, hiểm trở, rừng núi rậm rạp, 

chưa có đường giao thông. Năm ngoái, hồi tháng 3/1959 để vào thám sát 

bọn Việt Cộng ẩn núp tại núi Nâm Nung, tỉnh tôi đã phải đi bằng voi, 

hoặc cho dân Thượng chặt cây dọn đường để tiến vào. Hiện nay, tỉnh tôi 

đã mở một con đường độ 8 cây số từ Gia Nghĩa lên và hy vọng năm nay 

sẽ kiểm soát được vùng này [135, tr. 7].  

Cuối tháng 11/1960, Liên khu 5 điều một đại đội vũ trang từ Đăk Lăk lên căn 

cứ Nâm Nung để bảo vệ căn cứ địa và đường hành lang. Chỉ trong hơn một tháng 

cuối năm 1960, đại đội đã tổ chức gần 10 cuộc tấn công vào các đồn bảo an của 

địch ở Đức Lập và Đức Xuyên. Tiêu biểu, trận tập kích vào đồn Đăk Sắk, diệt 15 

                                                 
(1)

 Nay thuộc xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. 



 

65 

 

tên, hỗ trợ đồng bào các buôn Dốk Yuk, R’Cặp phá kìm về lại buôn, làng sinh sống. 

Trong công điện gửi Tổng thống VNCH về việc lực lượng kháng chiến đánh phá 

công trường Gia Nghĩa - Đức Xuyên, Tỉnh trưởng Quảng Đức đã phải thừa nhận 

một thực tế:  

Đức Xuyên, tháng 12/1960 một trung đội Cộng hòa thuộc Tiểu đoàn 

1/44 làm nhiệm vụ bảo vệ làm đường từ Gia Nghĩa vào Nâm Nung bị 

Việt Cộng chặn đánh. Chủ thầu Hồ Văn Tươi xin trưởng khu Công 

chính Cao Nguyên Trung Phần không cần lính gác bảo vệ vì cho rằng 

nếu có lính gác Việt Cộng sẽ đánh phá và được Trưởng khu Công chính 

đồng ý [135, tr. 8 ]. 

Tháng 12/1960, sau khi xây dựng được căn cứ Nâm Nung (Đăk Mil), Liên 

Khu ủy 5 quyết định tách phần đất phía Nam tỉnh Đăk Lăk, thành lập tỉnh Quảng 

Đức. Nhiệm vụ cơ bản của tỉnh Quảng Đức lúc này là thúc đẩy phong trào cách 

mạng ở phía Đông Nam đường 14, bảo đảm thông suốt đường hành lang chiến 

lược Bắc - Nam từ Nam Tây Nguyên xuống miền Đông Nam Bộ. 

Đến tháng 12/1960, ở Nam Tây Nguyên, lực lượng kháng chiến đã xây 

dựng căn cứ địa tại 11 xã, 71 buôn với 9.000 người, chiếm 4,5% dân số; xây 

dựng cơ sở cách mạng ở 266 buôn, làng với 81.000 người trong tổng số 915 

buôn, làng với 274.692 người; tuyển chọn được 657 thanh niên dân tộc tại chỗ 

tham gia kháng chiến [16, tr. 33]. Báo cáo của Liên Khu ủy 5 về công tác xây 

dựng cơ sở cách mạng ở Nam Tây Nguyên đã có chuyển biến tích cực:  

Trong năm 1960, phần lớn những vùng có cơ sở ở những vị trí quan 

trọng đang tạo điều kiện để củng cố chân đứng, xây dựng căn cứ nông 

thôn phía Nam, tạo bàn đạp vào các vị trí xung yếu và khống chế các 

đường giao thông quan trọng. Những vùng này như Nam Buôn Ma 

Thuột, Lăk, đường 14 (đoạn Buôn Hồ - Đăk Song), đường 21 kéo dài 

(đoạn Krông Nô - Phi Liêng) và Tây Bắc đường 20. Cơ sở mới hầu hết 

ở các buôn vùng dân tộc Ê Đê, M’Nông, Mạ, Cơ Ho là những vùng có 

truyền thống chống giặc ngoại xâm lâu đời [75, tr. 24]. 
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Sự ra đời của các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã góp phần quan trọng nối 

thông đường hành lang chiến lược xuống NTB và vào miền Đông Nam Bộ. Căn cứ 

địa ở Nam Tây Nguyên và đường hành lang chiến lược, không chỉ là nơi chiếm 

đóng của các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, LLVT; xuất phát các cuộc đấu tranh vũ 

trang mà còn là nơi tiếp nhận, vận chuyển, cung cấp nhân lực, vật lực cho cuộc 

kháng chiến ở địa phương.  

2.3. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong giai đoạn chống chiến lƣợc “Chiến 

tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965) 

2.3.1. Phát triển căn cứ địa, tạo thế liên hoàn với căn cứ địa ở cực Nam 

Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ 

Thắng lợi của trong phong trào Đồng khởi cuối năm 1959, đầu năm 1960 đã 

làm lung lay bộ máy cai trị của Mỹ và chính quyền VNCH. Đứng trước nguy cơ 

thất bại, đầu năm 1961, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” (1961-1965). Thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đưa số lượng 

lớn lực lượng “cố vấn” quân sự và lực lượng hỗ trợ chiến đấu vào chiến trường 

miền Nam. Dựa vào lực lượng này, địch mở các cuộc hành quân càn quét vào vùng 

rừng núi, nông thôn đồng bằng, tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”, nhằm cô 

lập và tiến tới tiêu diệt lực lượng cách mạng. 

Đối với Nam Tây Nguyên, từ tháng 8/1961 đến cuối năm 1963, Mỹ và chính 

quyền VNCH thực hiện hàng trăm cuộc hành quân càn quét vào cơ sở cách mạng ở 

phía Đông Bắc Buôn Ma Thuột, phía Tây Nam đường 14 và dọc đường 20 từ Di Linh 

đến B’Lao (Lâm Đồng). Địch phá tan trên 200 buôn, đốt cháy 10.000 nóc nhà, rải hàng 

triệu lít hóa học độc hại phá hủy hoa màu, gia súc, gia cầm. Chúng lập 274 “ấp chiến 

lược” và dinh điền, nhất là vùng chung quanh các thị xã Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và 

các quận lỵ trên trục đường 14, đường 20, đường 26 để từng bước cô lập tiến tới xóa bỏ 

căn cứ địa. Chính quyền VNCH coi xây dựng “ấp chiến lược” là quốc sách hàng đầu, 

là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc đẩy lùi lực lượng cách mạng:  

Trong tám năm qua, chính quyền Quốc gia đã phải chiến đấu với Việt 

Cộng trong một cuộc chiến tranh không có mặt trận. Cuộc chiến tranh 

quấy rối này có tính toàn diện từ chính trị, kinh tế đến phá hoại ,… 



 

67 

 

Trong cuộc chiến tranh này công tác hàng thủ nhân dân được đặt 

nặng hơn việc chiếm cứ hay cố thủ một chiến tuyến nhất định. Việt 

Cộng chủ trương bám sát nhân dân, lấy nhân dân làm phương tiện 

chủ yếu nhằm phát động nuôi dưỡng phong trào chờ thời cơ cướp 

chính quyền. Đối phó với một cuộc chiến tranh mà nhân dân là yếu tố 

quyết định thắng lợi, Quốc sách “ấp chiến lược” tỏ ra là một biện 

pháp hữu hiệu nhất [154, tr. 7].  

Tháng 9/1964, Mỹ thành lập cái gọi là “Quốc gia tự trị” ở Tây Nguyên, Hạ 

Lào và Đông Bắc Campuchia để ra sức lôi kéo đồng bào Tây Nguyên từ bỏ cách 

mạng, tiến tới cô lập lực lượng cách mạng. Mỹ còn đưa những đơn vị đặc nhiệm 

đến huấn luyện và cung cấp vũ khí để tăng khả năng chiến đấu cho lực lượng này. 

Tháng 10/1964, chính quyền VNCH cho mở rộng quận Buôn Hồ, vì theo chúng: 

“Buôn Hồ là địa bàn chiến lược quan trọng bậc nhì sau An Khê ở Cao Nguyên 

Trung Phần, nối thông với Pleiku, Buôn Ma Thuột và M’Đrăk. Buôn Hồ sẽ là bàn 

đạp để chế ngự các mật khu của Việt Cộng nằm trong tam giác kể trên” [128, tr. 7]. 

Trước những âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

của Mỹ, quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên đẩy mạnh cuộc kháng chiến trên 

các lĩnh vực. 

Về chính trị và địa bàn đứng chân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Liên Khu ủy 

5 và Khu ủy Khu 6, Đảng bộ và nhân dân Nam Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, trong đó căn cứ địa tiếp tục được củng cố, xây dựng và mở 

rộng. Tại Quảng Đức, tháng 1/1961, Ban Cán sự tỉnh Quảng Đức quyết định thành 

lập Ban Cán sự Khiêm Đức (lấy phiên hiệu E25) nhằm đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng 

cơ sở xuống vùng Gia Nghĩa và Kiến Đức (Đăk R’Lấp) để nối thông với vùng làm 

chủ của miền Đông Nam Bộ. Sau khi xây dựng được cơ sở cách mạng ở Gia Nghĩa, 

Ban Cán sự cử 7 cán bộ, chiến sĩ đến hoạt động ở 2 xã Đăk Ru và Đăk Sin. Xác định 

đây là hướng quan trọng để mở cơ sở qua Vùng 1 (Cát Tiên và Bờ Xa Lu Xiên), đội 

công tác kiên trì bám trụ, vận động đồng bào tham gia kháng chiến. Đến cuối năm 

1962, đội công tác đã xây dựng cơ sở ở 5 buôn của 2 xã Đăk Ru và Đăk Sin, mở rộng 

vùng làm chủ xuống Bù Đăng (Bình Phước) để đi vào miền Đông Nam Bộ. 
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Tháng 2/1961, theo sự chỉ đạo của Liên Khu ủy 5, Ban Cán sự Đăk Lăk đưa 

đoàn công tác gồm 26 cán bộ, chiến sĩ đến hoạt động ở vùng phía Tây Lâm Đồng. 

Đoàn công tác chia thành hai đội, đội thứ nhất hoạt động dọc ranh giới hai tỉnh 

Quảng Đức, Lâm Đồng có nhiệm vụ xây dựng cơ sở vùng phía Bắc đường 20, 

đồng thời củng cố và bảo vệ đường hành lang chiến lược từ Bờ Sa Nia đến Bờ Sa 

Lu Xiên. Để tập hợp lực lượng và động viên tinh thần cách mạng của quần chúng, 

ngày 28/3/1961, tại buôn Phi Đưng, Đại hội các dân tộc tỉnh Lâm Đồng được tiến 

hành với sự tham dự của 80 đại biểu thay mặt cho hơn 5.000 đồng bào ở 38 buôn 

phía Bắc đường 20. Đại hội làm lễ uống rượu truyền thống và tuyên bố: “Các dân 

tộc đều là anh em một nhà, đoàn kết để đánh đổ Mỹ và chính quyền Ngô Đình 

Diệm” [75, tr. 6]. 

Đội thứ hai, hoạt động từ chân núi Tà Đùng
(1)

 (Đăk Som, Khiêm Đức) phát triển 

qua đường 28 vào các buôn Đạ, Gung Răng Gia xuống vùng Hương Lâm, Tân Dân và 

một số buôn phía Tây huyện Đức Trọng. Tại vùng Hương Lâm, đội công tác phối hợp 

với lực lượng du kích của Đức Trọng tập kích phá khu tập trung Bít S’Nê, Pi Tôn, giải 

phóng đồng bào khỏi sự kìm kẹp của địch, thành lập chính quyền cách mạng. 

Trong khi đó, các cán bộ, chiến sĩ của Liên tỉnh 3 và Liên tỉnh 4 tiếp tục hoạt 

động để nối thông đường hành lang phía Đông. Đến cuối tháng 2/1961, hai đội làm 

nhiệm vụ soi đường đã gặp nhau tại buôn Păng Tin Đờn (Bắc Đà Lạt), đường hành 

lang được nối từ căn cứ Nâm Nung lên vùng làm chủ Lạc Dương. Như vậy, việc nối 

thông đường hành lang từ căn cứ Nâm Nung (Quảng Đức) qua Lạc Dương (Tuyên 

Đức) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh Nam Tây Nguyên hỗ trợ lẫn nhau trong 

nhiệm vụ xây dựng địa bàn cách mạng, tiếp nhận, vận chuyển người và hàng hóa 

vào chiến trường. Sau khi xây dựng được cơ sở cách mạng ở phía Bắc Đà Lạt, các 

đội tuyên truyên vũ trang tiếp tục mở rộng cơ sở cách mạng xuống các buôn phía 

Tây Nam Đà Lạt. Đến tháng 5/1961, cơ sở cách mạng đã được xây dựng ở hầu hết 

các buôn từ Đồng Mang, Đạ Tro, K’Si chạy dọc theo sông Krông Nô và sông Đa 

R’Măng đến các buôn Păng Xim, Păng Tang hình thành một vùng rộng lớn với hơn 

6.000 dân, nối huyện Lạc Dương với vùng làm chủ phía Đông Nam Đăk Lăk.  

                                                 
(1)

 Nay thuộc xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông. 
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Để thống nhất sự chỉ đạo đối với chiến trường cực NTB và Nam Tây 

Nguyên, đồng thời đảm bảo yêu cầu củng cố đường hành lang và xây dựng căn 

cứ địa, tháng 7/1961, Trung ương Đảng quyết định thành lập Khu 6 trực thuộc 

chỉ đạo của Trung ương cục miền Nam. Khu 6 gồm các tỉnh Đăk Lăk, Quảng 

Đức, Lâm Đồng, Quảng Đức, Phước Long, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình 

Thuận. Cũng trong tháng 7/1961, Khu ủy Khu 6 yêu cầu các địa phương ở Nam 

Tây Nguyên thành lập ngay các đội liên lạc, vận tải để đưa người và hàng hóa 

vào chiến trường [67, tr. 21]. 

Tháng 7/1961, Tỉnh ủy Tuyên Đức thành lập Ban Cán sự Vùng A và Vùng 

B. Vùng A từ Đồng Mang, Đạ Tro lên đến Lơ Hir, Xích Mé ở phía Tây Bắc Đà Lạt 

do Phạm Diệu (tức Nam Bạc) phụ trách. Vùng B từ K’Long đến Đầm Ròn, Pang 

Tiên Ét, Đạ Xí phía Tây Đức Trọng do đồng chí Hiến phụ trách. Nhiệm vụ của Ban 

Cán sự Vùng A và Vùng B nhằm đẩy mạnh mở rộng địa bàn cơ sở để tiến tới hình 

thành căn cứ địa của tỉnh Tuyên Đức khi mà căn cứ Núi Voi liên tục bị địch đánh 

phá. Cũng trong tháng 7/1961, tỉnh Tuyên Đức thành lập 2 đội vận tải thô sơ chủ 

yếu bằng sức người để vừa làm nhiệm vụ liên lạc, dẫn các đoàn cán bộ vừa vận 

chuyển vũ khí, lương thực từ Khánh Hòa lên. Sự mở rộng địa bàn hoạt động của lực 

lượng kháng chiến khiến chính quyền VNCH tỏ ra lo lắng. Trong công văn gửi 

chính phủ VNCH, Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức thú nhận:  

Liên tiếp xuất hiện tại 2 vùng Bắc Đức Trọng và Lạc Dương, Việt Cộng 

đang chủ trương hoạt động mạnh tại vùng này để tranh thủ nhân tâm 

đồng bào Thượng và gây cơ sở, ngõ hầu làm hậu thuẫn hiện hữu cho các 

hoạt động của chúng về quân sự và chính trị tại vùng Tây Khánh Hòa, 

Đông Quảng Đức, nhất là Nam Lạc Thiện (B6) là nơi chúng đã gây dựng 

được mật khu và các căn cứ huấn luyện,… Địa khu rộng lớn, rừng núi 

mênh mông của tỉnh Tuyên Đức đã khiến cho sự liên lạc giữa vùng này 

đến vùng khác rất khó khăn, lực lượng của các cơ quan hiện hữu không 

đủ để án ngữ, giải đóng mọi nơi cần yếu. Nếu không hoạt động, không 

bố trí thêm lực lượng, không bám sát lấy hạ tầng cơ sở (xã, thôn) thì ta 

sẽ mất tất cả lực lượng nhân dân, là yếu tố cơ bản quyết định thắng địch. 

Nhân dân sẽ hậu thuẫn cho Việt Cộng để chống và diệt ta [89, tr. 8-9].  
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Sau một thời gian xây dựng địa bàn, tháng 2/1962, căn cứ Lạc Dương được 

xây dựng ở phía Bắc Đà Lạt, gồm 3 buôn: Đồng Mang, Đạ Tro và Đưng Ksi
(1)

 với 

trên 1.000 dân. Cơ quan lãnh đạo căn cứ đứng tại chân núi Bi Đúp, giữa hai con 

sông Đa Dâng và Đa Nhim. Đây cũng là nơi làm việc của Khu ủy Khu 6 (đến năm 

1963 chuyển về căn cứ Cát Tiên), Tỉnh ủy Tuyên Đức và Huyện ủy Lạc Dương. Sự 

ra đời căn cứ Lạc Dương đã nối vùng làm chủ của Tuyên Đức với vùng làm chủ 

phía Nam Đăk Lăk, nối đường hành lang chiến lược Đông - Tây từ Đăk Lăk qua 

Tuyên Đức để xuống Ninh Thuận. Đến đầu năm 1964, địa bàn căn cứ Lạc Dương 

được mở ra các xã Quảng Hiệp, Phú Thạch, Định An, Thạch Mỹ và Ka Đô tạo 

thành địa bàn phát triển xuống phía Tây Nam Đà Lạt.  

Tại Lâm Đồng, đầu năm 1961, Ban Cán sự cực Nam thành lập đội vũ trang 

Nam Sơn, Tây Sơn và Hoàng Sơn, để hỗ trợ cho các đội công tác làm nhiệm vụ mở 

rộng địa bàn. Đội vũ trang Nam Sơn và Tây Sơn có nhiệm vụ hỗ trợ các đội công 

tác để vượt đèo B’Lao vào vùng Bảo Lâm. Nhiệm vụ của đội Hoành Sơn là phối 

hợp với lực lượng du kích xây dựng vùng K’Dòn, Tố La, phát triển dọc đường 20 

về phía Bắc vào vùng Gung Răng Gia, Hàng No, Kênh Đạ. Từ đây, đội công tác 

tiếp tục mở rộng phong trào lên phía Bắc, hỗ trợ quần chúng diệt ác phá kìm, giành 

quyền làm chủ từ Đạ Gùi, Đạ Lào, Đinh Trang Hòa đến Đinh Túc, Đăng Gia, Đinh 

Trang Thượng, giải phóng hàng chục ngàn người.  

Tháng 4/1962, Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục thành lập các đội công tác phát 

triển qua phía Bắc đường 20 vào Vùng 3 từ Bờ Xa Lu Xiên, Bù Run, Bù Khiêu, Bù 

Go xuống đến Tà Lài. Sau thời gian hoạt động, đến tháng 9/1963, căn cứ phía Bắc 

đường 20 được mở rộng địa bàn ra các Vùng 1, 2, 3 và 4 với trên 27 buôn và 4 xã. 

Với việc xây dựng căn cứ Bắc đường 20 đã tạo điều kiện cho lực lượng kháng chiến 

làm chủ vùng thượng nguồn sông Đồng Nai, nối với các huyện Khiêm Đức, Gia 

Nghĩa của tỉnh Đăk Nông và huyện Bù Gia Mập của tỉnh Phước Long, để đi vào 

miền Đông Nam Bộ. Do đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định giải thể Phân ban T14 

(Di Linh), thành lập Thị ủy B’Lao, lấy phiên hiệu T29 và thành lập Ban Cán sự 

Đảng K4 phụ trách địa bàn từ Đạ Gùi đến đèo Ba Cô. 

                                                 
(1)

 Nay thuộc xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 
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Tính đến cuối tháng 10/1963, Lâm Đồng đã xây dựng hai căn cứ địa, căn cứ 

Bắc đường 20 và căn cứ Nam đường 20. Căn cứ Bắc đường 20 chia thành 4 vùng: 

Vùng 1 gồm khu vực Cát Tiên và Bờ Xa Lu Xiên. Vùng 2 từ dốc Con Ó đến Bờ Xu 

Đơn, gồm các Xã 1, 2, 3, 4. Vùng 3, gồm các xã Lú Tôn, Xa Nhon, Hợp Vông. Vùng 

4, từ B’Trú qua Hang No đến Xã 5 (kể cả vùng Tân Rai, Minh Rồng, B’Kẻ). Căn cứ 

Nam đường 20 đứng trên địa bàn 5 xã: Đông, Nam, Bắc, Tà Ngào và Bờ Gia. Như 

vậy, xây dựng căn cứ địa Bắc - Nam đường 20, không chỉ mở rộng địa bàn làm chủ 

ra vùng Cát Tiên (Lâm Đồng), vùng phía Đông Bắc Quảng Đức, mà còn tạo thế liên 

hoàn với các căn cứ địa ở cực NTB và miền Đông Nam Bộ. 

Tại Quảng Đức, sau khi những hoạt động của lực lượng kháng chiến ở các 

buôn Păng Tang, R’Nốt, Phi Ty R’Bút, Rin, K’Long Phe thuộc vùng đầu nguồn 

sông Krông Nô, tháng 6/1962 đội công tác tiếp tục mở rộng xuống vùng Quảng 

Khê, Đăk Som theo đường 28 bắt liên lạc với đội công tác T14 (Lâm Đồng). Trong 

khi đó, một hướng từ Đức Lập qua đất Campuchia để vào Bù Gia Mập (Bình 

Phước), mở ra vùng làm chủ từ Đăk R’La, Đăk N’Drot đến Đăk Lao với trên 7.500 

người của 24 buôn. Trong một hoạt động khác, tháng 3/1963, sau hơn một tuần dẫn 

đường, đội liên lạc của tỉnh Quảng Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa đoàn 

cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Quân khu 5 vào chiến trường Khu 6. 

Tại Đăk Lăk, tháng 4/1961, Ban Cán sự tỉnh thành lập hai đội công tác làm 

nhiệm vụ mở cơ sở cách mạng. Một đội gồm 11 cán bộ, chiến sĩ phát triển xuống 

phía Tây Bắc mở rộng vùng Cư Né, Cư Pơng, Ea K’Pam, Ea Kuêh (Cư M’gar) bắt 

liên lạc với cơ sở cách mạng ở Buôn Đôn. Tại buôn Ea Kuêh, địch tổ chức lực 

lượng kiểm soát gắt gao, buộc đội công tác phải dừng hoạt động, tìm đường mới 

phát triển xuống Buôn Đôn. Một đội phát triển qua hướng Đông Nam xuống vùng 

Phú Xuân, Ea Dăh, Hữu Nghị, Cư Ni và Krông Kmar (Krông Bông). Tháng 9/1961, 

vùng làm chủ được mở rộng ra 9 xã với 45.600 người, tạo thành cánh cung bao 

quanh đường 14 đoạn từ Krông Puk xuống Đạt Lý. Đến cuối năm 1961, đội công 

tác tiếp tục phát triển xuống vùng Liên Sơn và vùng Krông Nô (Lăk). Tại đây, đội 

công tác được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, sau 4 tháng hoạt động 

đã xây dựng cơ sở xuống vùng phía Đông Nam xã Krông Nô. Nhận thấy đây là địa 

bàn thuận lợi để sản xuất lương thực và có đường hành lang từ Đăk Lăk và Quảng 
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Đức qua Lâm Đồng, tháng 9/1962, Tỉnh ủy Đăk Lăk quyết định chọn buôn Triết và 

buôn Rai có khoảng 250 người M’Nông xây dựng căn cứ Nam Ka. Nhiệm vụ chủ 

yếu của căn cứ Nam Ka là sản xuất lương thực, bảo vệ đường hành lang qua Đức 

Trọng (Tuyên Đức). 

Tháng 10/1963, để thống nhất chỉ đạo trong nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa 

và đường hành lang, Khu ủy Khu 6 quyết định giải thể Tuyên Đức nhập vào Lâm 

Đồng và nhập Quảng Đức vào Đăk Lăk, đồng thời chuyển các cơ quan của Khu ủy 

Khu 6 từ căn cứ Lạc Dương về căn cứ Cát Tiên
(1)

. Khu kháng chiến đứng ở thượng 

nguồn sông Đồng Nai, thuộc tỉnh Lâm Đồng, giáp với Quảng Đức và Phước Long, 

địa bàn cư trú của 1.500 đồng bào các dân tộc M’Nông, Mạ, X’Tiêng. Cát Tiên phía 

Đông giáp với huyện Đạ Tẻh và Bảo Lâm (Lâm Đồng), phía Tây và Tây Bắc giáp 

với huyện Bù Đăng (Bình Phước), phía Bắc giáp với huyện Đăk R’Lấp (Quảng 

Đức), phía Nam giáp với huyện Tân Phú (Đồng Nai). Địa hình cơ bản của Cát Tiên 

là núi thấp chuyển tiếp từ vùng cao Nam Tây Nguyên xuống đồng bằng Đông Nam 

Bộ. Khu căn cứ nằm trên địa hình tương đối bằng, nguồn nước dồi dào, chất đất 

màu mỡ, cho nên thuận lợi trồng cây lương thực, cung cấp hậu cần cho lực lượng 

kháng chiến. Khu 6 chuyển nơi đứng chân về căn cứ Cát Tiên không chỉ tạo thế 

đứng an toàn, mà còn thúc đẩy phong trào cách mạng cho các tỉnh Lâm Đồng, 

Quảng Đức và Phước Long. 

Trong giai đoạn 1961-1965, với quyết tâm bám trụ, chống địch càn quét, 

quân và dân Nam Tây Nguyên không chỉ giữ vững, mà còn mở rộng địa bàn làm 

chủ như khu Đông Nam Đăk Lăk, vùng Lạc Dương, Đức Trọng (Tuyên Đức), vùng 

Bắc đường 20 (B’Lao, Cát Tiên) và vùng Tây Bắc Quảng Đức; xây dựng thêm được 

các căn cứ Nam Ka, Cát Tiên, hình thành vùng căn cứ rộng, có số dân khoảng 

19.000 người của 93 buôn, làng [67, tr. 9]. Ở căn cứ địa, các tổ chức mặt trận, đoàn 

thể được thành lập để quản lý các mặt đời sống nhân dân tại. Một trong những hoạt 

động thường xuyên của lực lượng kháng chiến ở căn cứ địa là đưa người và hàng 

hóa giữa các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ và cực NTB. 

Trước các hoạt động xây dựng cơ sở cách mạng của lực lượng kháng chiến ở Nam 

                                                 
(1)

 Nay thuộc các xã Phước Cát 2, Tiên Hoàng và Đức Phổ của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.  
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Tây Nguyên, chính quyền VNCH đã phải thừa nhận: “Mục đích của việc thành lập 

các cơ sở hành chính là để nắm phần chủ động, tái lập an ninh và tranh thủ nhân 

dân tại những vùng hẻo lánh mà từ lâu nay Việt - Thượng - Cộng đã tự do hoặc 

thường lén lút hoạt động mà ít có sự kiểm soát” [139, tr. 5]. 

Đánh giá về nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng của quân và dân Nam 

Tây Nguyên, giai đoạn 1961-1965, Khu ủy Khu 6 cho rằng việc mở rộng địa bàn 

làm chủ, bảo vệ căn cứ địa đã tạo điều kiện xây dựng thực lực cách mạng ở địa 

phương: 

Trên cơ sở phong trào được phát triển củng cố và thực lực cách mạng 

được kiện toàn thêm, ta nhân lúc địch suy yếu ra sức tấn công địch đẩy 

mạnh việc phá ấp, phá kìm mở rộng vùng căn cứ, vùng giải phóng, thu 

hẹp vùng kiểm soát của địch, đưa thế làm chủ thế tranh chấp của ta tiến 

sát thị xã, thị trấn, tạo ra những điều kiện thuận lợi để nối liền và xây 

dựng căn cứ ở Nam Tây Nguyên một cách hoàn chỉnh hơn. Đồng thời vận 

dụng nhân tài, vật lực thuận lợi hơn trước, thực lực các mặt của ta cũng 

được phát triển thêm, nhất là vùng mới làm chủ [67, tr. 10-11].  

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế về “vùng căn cứ địa của ta 

vẫn chủ yếu dựa vào rừng núi, địa hình hiểm trở, vùng đồng bào dân tộc; vùng ven 

đô thị, dọc đường giao thông ta vẫn chưa làm chủ được, do đó khả năng tiêu diệt 

địch, phát triển sản xuất, phát động rộng rãi quần chúng nổi dậy chống địch còn 

hạn chế” [67, tr. 10].  

Trong đấu tranh đánh phá “ấp chiến lược” còn gặp khó khăn, tính đến cuối 

năm 1965, lực lượng kháng chiến ở Nam Tây Nguyên mới phá trên 110 ấp, chiếm 

40%, nhiều vùng tranh chấp bị địch kiểm soát, xây dựng thành các “ấp chiến lược” 

và khu dinh điền. Trước tình hình đó, Khu ủy Khu 6 đã thẳng thắn thừa nhận hạn 

chế trong đấu tranh đánh phá “ấp chiến lược” và đưa ra giải pháp: “Sở dĩ việc đánh 

phá “ấp chiến lược” không đem lại kết quả như dự tính là vì công tác giáo dục, 

thuyết phục đồng bào chưa tốt, nên quần chúng chưa tin tưởng và đi theo cách 

mạng. Do đó, muốn phá được “ấp chiến lược” phải giáo dục, thuyết phục đồng bào 

đồng tình với cách mạng, hy sinh tất cả cho cách mạng” [67, tr. 24]. 
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Về quân sự, để bảo vệ căn cứ địa và cơ sở cách mạng, đảng bộ các cấp tại 

Nam Tây Nguyên một mặt thành lập các đơn vị chủ lực, mặt khác đẩy mạnh công 

tác vận động nhân dân tham gia kháng chiến. Tại Đăk Lăk, tháng 5/1965, Khu ủy 

Khu 5 thành lập Tiểu đoàn 301, đơn vị cơ động đầu tiên của LLVT Đăk Lăk. 

LLVT của tỉnh lúc này còn có Trung đoàn N’Trang Lơng, 7 đại đội, 6 trung đội, 

đại đội đặc công, phân đội trinh sát, phân đội vũ trang A37. Tại Lâm Đồng, đến 

đầu năm 1965, LLVT có 1.927 quân, bộ đội chủ lực gồm Tiểu đoàn 186 và Tiểu 

đoàn 120 (bộ đội chủ lực của Khu 6), 6 đại đội và 5 trung đội. Tuyên Đức có 150 

thanh niên vào các lực lượng cách mạng, đưa tổng số LLVT lên 950 người, bộ đội 

chủ lực gồm 4 đại đội, 6 trung đội và một số tiểu đội. Quảng Đức có Trung đội 

N’Trang Lơng, 3 đại đội, 1 trung đội và trên 150 du kích [25, tr. 135]. Tại Quảng 

Đức, trong các năm 1961-1963, lực lượng du kích tăng từ 41 người lên 145 người, 

xây dựng được 3 trung đội vũ trang. Đặc biệt, tại Hội nghị đoàn kết các dân tộc toàn 

tỉnh lần thứ nhất, tháng 12/1962, các Già làng ở buôn Dốk Linh và Ja Răh, đã vận 

động được 23 thanh niên tham gia LLVT và các đoàn thể cách mạng [65, tr. 27]. 

Trong giai đoạn chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở 

Nam Tây Nguyên, đã có 2.809 thanh niên nam nữ nhập ngũ, trong đó có 719 

thanh niên dân tộc, nâng tổng số du kích, dân quân lên 3.403 người, gấp 1,5 lần so 

với năm 1963. Mỗi xã đều có một trung đội, mỗi buôn có một tiểu đội làm nhiệm 

vụ chống càn quét, bảo vệ cơ sở cách mạng. 

Trong nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa và đường hành lang chiến lược, dân quân 

du kích trở thành một trong những lực lượng cơ bản ngăn chặn các cuộc càn quét 

đánh phá của địch, bảo đảm cho các hoạt động cách mạng được diễn ra thông suốt. 

Ngay chính quyền VNCH cũng phải thừa nhận: “Với chủ trương bất di bất dịch của 

Cộng sản, lấy trường kì hoạt động làm phương châm. Dựa vào rừng núi, Việt Cộng 

có thể thành lập được những đơn vị vũ trang, quấy rối các đơn vị chiến đấu và gây 

khó khăn rất nhiều cho công cuộc bình trị của VNCH” [153, tr. 25].  

Về kinh tế, một trong những khó khăn thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ và 

nhân dân ở các căn cứ địa là thiếu lương thực, thực phẩm. Lương thực chủ yếu lúc 

bấy giờ là: mì - măng - môn - muối mà chiến sĩ gọi là công thức “+4M”. Tiểu 
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đoàn 186 đứng ở vùng Nam Ka, Đức Xuyên thường ăn lá bép trừ cơm nên được 

gọi vui là “Tiểu đoàn lá bép”. Trước khó khăn đó, quân và dân Nam Tây Nguyên 

quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, nhằm mục tiêu một ngày có một bữa ăn có cơm. 

Đến vụ Đông - Xuân năm 1962, sản xuất tại các căn cứ bình quân một lao động 

trồng 3,5 kg lúa giống và 30 gốc sắn, so với chỉ tiêu 20 kg lúa giống và 500 gốc 

sắn thì chưa đạt được, nhưng so với năm 1961, mỗi lao động đã trồng thêm được 

0,5 kg lúa giống. Số ngày lao động trung bình trong một năm đạt 100 ngày ở 

vùng làm rẫy, 70 ngày ở vùng làm ruộng. Sản xuất lương thực của bộ đội và cán 

bộ hành lang trồng được 3 kg giống lúa, 300 gốc sắn. Trong các căn cứ ở Nam 

Tây Nguyên, sản xuất lúa của các huyện Lăk (Đăk Lăk), Lạc Dương, Đức Trọng 

(Lâm Đồng) đạt cao nhất, bình quân đầu người 5 kg. Phong trào lập hũ gạo tiết 

kiệm được nhân dân tham gia tích cực. Chỉ tính riêng 6 tháng cuối năm 1962, 

nhân dân ở các căn cứ của B3 (Đăk Lăk) đã đóng góp cho cách mạng trên 35 tấn 

gạo [105, tr. 21]. 

Đến tháng 5/1965, ở Nam Tây Nguyên đã thành lập được 126 đội, tổ đoàn 

kết sản xuất và hơn 3.000 hội viên. Trong công tác bảo vệ sản xuất, để tránh bị địch 

phát hiện và dùng máy bay rải chất hóa học, nhân dân đã có sáng kiến trồng cây 

lương thực trên diện tích nhỏ xen kẽ là những cánh rừng. Đối với cây sắn, khi đến 

độ thu hoạch, tổ kỹ thuật sản xuất hướng dẫn cho nhân dân chặt xát gốc nếu địch có 

rải chất độc thì hạn chế ảnh hưởng. Tại căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya ở Đăk Lăk, sản 

xuất lương thực tăng hơn năm 1964, trồng được 1.500 kg lúa giống, gần hai tấn ngô 

giống, một triệu gốc sắn, đảm bảo cung cấp lương thực trong 4 tháng; thu mua trên 

75 tấn lương thực. Căn cứ Lạc Dương, chỉ có 350 người đã trồng được 61 thúng
(1)

 

ngô, 32 thúng lúa và hàng chục ngàn gốc sắn và khoai lang. So với năm 1964, sản 

xuất tăng lên nhiều và đạt chỉ tiêu đề ra, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào 

tại căn cứ được cải thiện. Tờ trình Nguyệt để tháng 6/1963, gửi Văn phòng Chính 

phủ VNCH của Tỉnh trưởng Tuyên Đức cho biết trong “cuộc hành quân tại vùng 

Rô Măng (Đức Trọng) ngày 17 và 18/9/1963, phá hủy một căn cứ Việt Cộng 

khoảng 2 trung đội, 10 mẫu ngô, sắn và lúa” [145, tr. 33]. 

                                                 
(1)

 Mỗi thúng ngô có khoảng 16 kg.  
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Trong các địa phương ở Nam Tây Nguyên, Quảng Đức (nay là Đăk Nông) là 

địa phương có tuyến hành lang dài nhất, do đó, từ giữa năm 1962, đường hành lang 

qua địa bàn tỉnh được bố trí lại thành các cung trạm, mỗi trạm có một mật danh 

riêng
(1)

. Biên chế mỗi trạm có một trạm trưởng, một đến hai trạm phó, một phát 

hành viên, một quản lí, một y tá và có từ hai đến bốn cánh trực viên. Mỗi trạm cách 

nhau khoảng một ngày đường đi bộ. Ngoài nhiệm vụ tham gia vận tải hàng hóa vào 

chiến trường, quân và dân Quảng Đức tại các căn cứ địa còn đẩy mạnh sản xuất 

lương thực, nhờ đó hàng năm nuôi dưỡng trên 5.000 lượt người qua lại và 2.000 

thương, bệnh binh lưu lại chữa trị [67, tr. 21]. Tỉnh Quảng Đức đã chọn căn cứ Nam 

Ka bên sông Krông Nô để chuyên sản xuất lúa, nhờ đó sản lượng lương thực tăng từ 

76 tấn năm 1962 lên 220 tấn năm 1964. Chính tài liệu của chính quyền VNCH cũng 

thừa nhận hoạt động sản xuất lương thực của lực lượng kháng chiến ở địa bàn này:  

Nguồn tin mật báo cho biết có khoảng 200 Việt Cộng đơn vị C200, vũ khí 

đầy đủ tập trung tại suối Đăk Rí, Việt Cộng đã canh tác cùng 400 đồng 

bào Thượng thuộc các buôn Sa Nia, Ding, Sa Ar, P’Rông và Đăk Rí,… 

Đến ngày 3/1/1962 tỉnh tôi đã cho một đại đội mở cuộc hành quân tại 

vùng này phá hủy 3 kho chứa lúa khoảng 20 tấn và phá hủy một số lúa 

khác khoảng 5 tấn của Việt Cộng [103, tr. 8].  

Khi xem xét các hoạt động kinh tế của lực lượng kháng chiến ở địa bàn Nam 

Tây Nguyên, chính quyền VNCH đã phải thừa nhận: “Với khả năng, khai thác 

lương thực tại chỗ, tại các mật khu, Việt Cộng có thể sống dài ngày và tiếp nhận đội 

quân lớn từ Bắc Việt vào” [103, tr. 23].  

Về văn hóa, giáo dục, các cấp ủy Đảng, chính quyền tại các căn cứ địa thực 

hiện xây dựng đời sống văn hóa mới, lành mạnh, chống lại các tập tục lạc hậu, mê 

tín dị đoan của một bộ phận nhân dân. Nhiệm vụ xây dựng về văn hóa xã hội trong 

các căn cứ địa chủ yếu hướng vào xây dựng con người mới để phục vụ cho cuộc 

kháng chiến. Đó là những con người sống có lý tưởng, quyết tâm đi theo cách 

mạng, đoàn kết, chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. 

                                                 
(1)

 Năm trạm phía Bắc gồm: C20 ở Đăk Kêl (Cư Jut), C30 ở suối Đăk K’Lau (Đăk Mil), C40 ở suối Đăk Sinr 

(Đăk Mil), C50 ở suối Đăk Rí (Krông Nô) và C60 ở suối Đăk Looung (Krông Nô). Bốn trạm phía Nam gồm: 

Buk So, G’Lun, Du Riết và Bu Gân ở huyện Kiến Đức (Đăk Lấp). 
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Phong trào văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường xuyên tại các căn cứ địa 

nhằm phục vụ và thu hút quần chúng tham gia. Thông qua các phương tiện như đài 

phát thanh giải phóng, báo chí giải phóng, ấn phẩm văn nghệ, đội chiếu phim lưu 

động,… chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam 

được tuyên truyền đến quần chúng nhân dân.  

Đi đôi với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa kháng chiến, công tác giáo 

dục cũng được các cấp ủy Đảng tại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên chú trọng. 

Để từng bước thanh toán “giặc dốt”, tháng 2/1962, Nghị quyết Khu uỷ Khu 6 đã 

nhấn mạnh: “Phát triển hơn nữa phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa trong 

lực lượng thoát ly và cán bộ địa phương, bước đầu xây dựng giáo dục bậc tiểu học 

trong những vùng làm chủ của ta; phát triển văn hóa văn nghệ nhân dân ở xã thôn, 

từ huyện trở lên nơi nào có điều kiện xây dựng tổ hay đội văn công” [64, tr. 72-73].  

Đầu năm 1963, các tỉnh Nam Tây Nguyên thành lập các ban giáo dục nhằm 

đẩy mạnh các hoạt động dạy và học ở địa bàn căn cứ. Tại căn cứ Bắc đường 20, lớp 

học đầu tiên được tổ chức tại buôn Đăng Lú (Lộc Nam), với trên 40 nam nữ thanh 

niên dân tộc. Mặc dù phải học tập trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn như phòng 

học làm bằng tre, nứa, lá, bảng làm bằng tấm ni lông đen, phấn làm bằng sắn, giấy 

bằng vỏ cây,… nhưng sau 3 tháng học tập học viên đều biết đọc, biết viết và biết 

làm các phép tính đơn giản. Những học viên đầu tiên sau khi hoàn thành khóa học 

đã mang “cái chữ, con số” của cách mạng đến dạy cho bà con ở các buôn Tà Mộ, 

Tà Pao,…  

Trong năm 1963, ở Nam Tây Nguyên (kể cả căn cứ miền núi của các tỉnh 

Phước Long, Ninh Thuận, Bình Thuận) đã mở được 205 lớp với 2.481 học sinh, bổ 

túc văn hóa được 12 lớp với 372 học viên, phần lớn là cán bộ cốt cán ở xã, thôn; 

đào tạo trên 100 giáo viên người dân tộc và 5 lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, 

chiến sĩ [67, tr. 34]. 

Với phương châm “dễ hiểu”, “học mọi nơi, mọi lúc”, “người biết chữ bày 

cho người không biết chữ”, chia đều người biết chữ vào những chi đoàn, tổ sản xuất, 

đội du kích,… dạy học trong lúc rảnh rỗi hay cả khi trong sản xuất. Các lớp bổ túc 

văn hóa đã góp phần xóa mù chữ cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các căn 
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cứ cách mạng; nâng cao giác ngộ trong quần chúng trước những âm mưu, thủ đoạn 

của địch; vận động đồng bào thực hiện nếp sống mới, bỏ dần những hủ tục, mê tín dị 

đoan; thực hiện vệ sinh phòng bệnh, khi ốm đau đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh. 

Về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các 

căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn khi mà đội ngũ y, bác sĩ, trang 

thiết bị y tế, thuốc men chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này được chính quyền 

VNCH phản ánh trong báo cáo về hiện tình hoạt động của Việt Cộng tại Cao 

Nguyên Trung Phần: “Việt Cộng sống trong tình trạng thiếu thốn về thực phẩm và 

thuốc men. Một số quân xâm nhập từ Bắc Việt vào đã chết vì bệnh tật và số thương, 

bệnh binh không đủ phương tiện y tế để chữa trị” [139, tr. 9]. 

 Nhận thức được những khó khăn đó, các Ban Quân y, Dân y ở các căn cứ 

địa đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đến 

đầu năm 1965, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được xây dựng, mỗi huyện đều có 

một y sĩ; mỗi xã, buôn đều có cán bộ y tế, vệ sinh phụ trách.  

Tại Lâm Đồng, cuối năm 1962, tỉnh thành lập bệnh xá T14 đứng ở căn cứ 

Nam đường 20 (huyện Di Linh), do một y sĩ làm trạm trưởng và 12 y tá để chăm 

sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân. Cuối năm 1963, bệnh xá T14 chuyển về căn 

cứ Bắc đường 20, giao cho B’Lao quản lý và đổi tên thành Bệnh xá T29. Tháng 

7/1965, tỉnh Lâm Đồng xây dựng được 3 bệnh xá, có bác sĩ phụ trách, gồm bệnh xá 

T29 đứng ở căn cứ Bắc đường 20 (K4 - B’Lao), bệnh xá K3 đứng ở căn cứ Nam 

đường 20 (Di Linh) và bệnh xá E300 đứng ở Vùng 3 [67, tr. 17]. Việc xây dựng 

được các trạm y tế đã giải quyết cơ bản công tác khám, chữa bệnh cho quân và dân 

ở căn cứ địa, ngày càng có nhiều đồng bào đến các trạm y tế chữa trị khi bị ốm đau.  

Tại căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya (Đăk Lăk), đội ngũ y tế chỉ có 1 bác sĩ, 2 y tá và 

4 vệ sinh viên, chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và 

quần chúng nhân dân. Trong những năm 1956-1958, cán bộ y, bác sĩ của tỉnh Phú 

Yên được điều đến căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho 

nhân dân. Đến cuối năm 1959, Tỉnh ủy Đăk Lăk thành lập Ban Quân y gồm 1 bác sĩ, 

20 y sĩ, y tá và vệ sinh viên do bác sĩ Ama Thương phụ trách. Tháng 7/1965, tại căn 

cứ đã mở được 3 lớp quân y từ 3 đến 5 tháng cho 45 thanh niên, phần lớn là con em 
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người dân tộc và lập được 5 đội công tác, trong đó có 13 y sĩ và 23 y tá. Đội công tác 

y tế thường xuyên hỗ trợ các đơn vị chiến đấu và các căn cứ địa cho Quảng Đức và 

Tuyên Đức, đào tạo cho Quảng Đức được 8 cán bộ y tế [67, tr. 18]. 

Tại căn cứ Lạc Dương (Tuyên Đức), chỉ có một y sĩ vừa lo công tác y tế, vừa 

kiêm nhiệm công tác quản trị cơ quan. Đến năm 1962, bệnh xá ở Kon Đú (Lạc 

Dương) được thành lập do một y sĩ phụ trách và 3 vệ sinh viên, đã từng bước đáp 

ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh cho quân và dân trên địa bàn căn cứ. 

Tại căn cứ Nâm Nung, công tác khám, chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn. 

Ban Quân y của căn cứ đã được thành lập từ cuối năm 1960, nhưng còn thiếu cả về 

đội ngũ y, bác sĩ và trang thiết bị y tế. Tháng 7/1961, Quân khu 5 chi viện cho 

Quảng Đức một đoàn cán bộ gồm 8 y sĩ, một số bộ sơ phẩm dụng cụ y tế và 5 thùng 

thuốc. Cuối năm 1961, Ban Quân y được thành lập và mở được một lớp đào tạo 3 

tháng cho 30 học viên tại căn cứ, sau khóa học, học viên được cử đến các địa bàn 

hoạt động. Nhờ vậy, tình hình sức khỏe của cán bộ và nhân dân ở các căn cứ được 

cải thiện, số người mắc bệnh sốt rét, tử thương giảm.  

2.3.2. Chống địch đánh phá căn cứ địa, đảm bảo hành lang giao thông chiến 

lƣợc ở Nam Tây Nguyên 

Thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, từ cuối năm 1961, quân đội 

VNCH mở các cuộc hành quân càn quét đánh phá các căn cứ và đường hành lang 

chiến lược ở Nam Tây Nguyên. Thực hiện thủ đoạn “đốt sạch, cướp sạch, phá 

sạch”, địch càn quét liên tục, chà đi xát lại nhiều lần trên từng mảng, càn đến đâu 

chúng đốt phá làng, nương rẫy, giết hại trâu bò nhằm đẩy nhân dân đến chỗ bế tắc 

kế sinh nhai phải vào các “ấp chiến lược”. Có nơi, địch sử dụng bọn tề điệp trong 

làng bí mật lũng đoạn tư tưởng tinh thần để kéo nhân dân chạy vào vùng chúng 

kiểm soát. 

Trước tình hình Mỹ và chính quyền VNCH leo thang chiến tranh ở miền 

Nam, tháng 1/1961, Bộ Chính trị yêu cầu cách mạng miền Nam cần “đẩy mạnh xây 

dựng căn cứ, kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự, giành thế chủ động, đẩy địch 

vào thế bị động hơn nữa, tiến lên xây dựng LLVT lớn mạnh, đánh bại quân địch, 

giành thắng lợi cuối cùng” [36, tr. 477]. Chấp hành chủ trương của Bộ Chính trị, 
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các tỉnh Nam Tây Nguyên phát động toàn dân củng cố địa bàn, phát triển lực lượng 

cách mạng, xây dựng tổ chức quần chúng sẵn sàng đánh bại các cuộc càn quét, đánh 

phá của đối phương. Tại các căn cứ, các đội dân quân du kích được thành lập và 

trang bị vũ khí. Mỗi xã có một trung đội, mỗi buôn có một tiểu đội thường xuyên 

tập luyện, canh gác, bố phòng bảo vệ căn cứ địa và đường hành lang. Cuối năm 

1961, Khu ủy Khu 6 thành lập Tiểu đoàn 186 đứng ở vùng thượng lưu sông Krông 

Nô, bảo vệ địa bàn căn cứ và đường hành lang của ba tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức và 

Tuyên Đức. 

Tại Lâm Đồng, đêm 30/1/1961, đại đội Hoành Sơn phối hợp với đội du kích 

Hàng Bọt tấn công trung đội bảo an đang hoạt động tại phía Bắc B’Lao, diệt 5 tên, 

giải phóng buôn Chà Lào. Ngày 1/4/1961, nhân ngày bầu cử Tổng thống VNCH, 

nhiệm kỳ 1961-1965, Đại đội 704 ở căn cứ Nam đường 20 tập kích khu tập trung 

Tân Rai
(1)

, diệt hai đồn bảo an Bờ Trộ và Kênh Đạ. Tiếp đó, ngày 7/4/1961, Đại đội 

614 tấn công vào khu tập trung Tân Lú
(2)

, hỗ trợ gần một ngàn đồng bào nổi dậy 

phá kìm, về lại buôn, làng sinh sống [23, tr. 121]. Kết quả vùng căn cứ được mở 

rộng, đến tháng 10/1961, trên toàn tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 35 buôn được giải 

phóng, vùng làm chủ mở rộng ra phía Tây và phía Tây Nam đường 20. Hoạt động 

đường hành lang từ B’Lao xuống Phước Long được thông suốt, bảo đảm nhiệm vụ 

đưa người và hàng hóa qua lại an toàn. Tháng 11/1961, cùng với quân và dân Nam 

Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ hành lang ở Lâm Đồng đã tổ chức đón đưa một số 

đồng chí Ủy viên Trung ương và luật sư Nguyễn Hữu Thọ qua địa bàn về đến 

Trung ương Cục an toàn. 

Trong các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên, địch cho rằng căn cứ Chư Djũ - 

Dlei Ya “là một vùng rừng núi trùng điệp và ở vào vị trí rất thuận lợi, mật khu Chư 

Djũ - Dlei Ya giữ một vai trò rất quan trọng trong hệ thống xâm nhập của Việt 

Cộng. Thật vậy, từ Bắc vào Nam để đi đến Liên tỉnh cực Nam (Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận), Khu 6 và miền Đông” [154, tr. 1]. Do vậy, từ tháng 8/1962, 

địch mở chiến dịch “An Lạc” nhằm đánh phá các cơ sở cách mạng nằm giữa 3 tỉnh 

Đăk Lăk, Quảng Đức và Tuyên Đức, điểm tập trung là lưu vực sông Krông Nô. 

                                                 
(1)

 Nay là xã Lộc Thắng, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 
(2)

 Nay là xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 
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Tham gia cuộc hành quân này, lực lượng Sài Gòn chủ yếu là Trung đoàn 53 thuộc 

Sư đoàn 23 VNCH,… Chiến dịch gồm 13 đợt đánh phá, mỗi đợt địch dùng từ hai 

đến ba tiểu đoàn Cộng hòa cùng với biệt kích, thám báo và phi pháo tập trung đánh 

phá vào một khu vực. Xen kẽ các đợt, địch dùng bọn biệt kích lùng sục bắt dân, 

đánh phá cơ quan, kho tàng, rẫy sản xuất, trạm giao liên của Quân giải phóng. 

Hướng Đông Bắc Buôn Ma Thuột, từ trung tuần tháng 8/1962, địch cho lập 

các khu tập trung dọc đường 7 bis (Quốc lộ 25) ở Bình Tuy, Củng Sơn và Ma Rốc 

(Cheo Reo, Phú Bổn); đồng thời cho lập các cứ điểm dọc đường 14 từ Cheo Reo lên 

Buôn Hồ, nhằm khống chế căn cứ Chư Djũ – Dlei Ya. Ngày 3/9/1962, địch sử dụng 

Trung đoàn Cao Nguyên mở các cuộc tấn công vào căn cứ Chư Djũ – Dlei Ya. Tại 

đây, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đăk Lăk, quân và dân căn cứ đã bình tĩnh, dũng cảm 

tổ chức chặn đánh và bẻ gãy các cuộc tấn công của địch, bảo vệ cở sở cách mạng.  

Hướng phía Đông Nam Buôn Ma Thuột, ngày 23/10/1962, địch sử dụng 

trên 300 tên của các Đại đội 213, 216 và 371 của Trung đoàn 53, cùng xe cơ giới 

quân sự tiến hành càn quét các buôn: Ea M’Droh, Chuôr, Wing, Agun, Ea 

Rsai,… dồn dân vào các ấp ở Liên Sơn (Lăk, Đăk Lăk). Đồng bào M’Nông ở 3 

làng căn cứ Đăk Rêpul, Yông Hát, Liên Krăc phải tản cư vào hang đá trong dãy 

núi Chư Yang Sin để tránh địch truy lùng. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của cán 

bộ, đồng bào đã dựng lều, lán trại sinh sống, kiên quyết không theo địch về khu 

tập trung. 

Tại khu vực Đầm Ròm (Đức Trọng), trên đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27), từ 

giữa tháng 9/1962, địch dùng pháo bắn vào phía Tây Bắc huyện Lạc Dương (Tuyên 

Đức), nơi có các cơ quan của Khu ủy Khu 6. Trên đường 21 kéo dài, đoạn từ Phi 

Liêng (Đức Trọng, Tuyên Đức) đến Nam hồ Lăk (Đăk Lăk), địch tiến hành hàng 

chục cuộc càn quét, chúng gom gần 2.000 dân về các khu tập trung ở Đầm Ròm và 

Liên Sơn (Lăk); phá hủy hàng trăm mẫu lúa trên các cánh đồng Lăk và Nam Ka. 

Tình hình đó đặt cho quân và dân căn cứ thử thách nghiêm trọng, di chuyển hay trụ 

lại? Trước thái độ hoang mang của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở căn 

cứ, Bí thư Khu ủy Khu 6 Trần Lê đã nêu quyết tâm ở lại bám trụ và giải thích:  
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Trong lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến bây giờ, 

bao nhiêu đồng chí đã hy sinh và ta phải mất biết bao công sức mới giành 

được địa bàn chiến lược quan trọng này, nay đang xây dựng thành căn cứ 

chiến lược; nếu ta bật đi nơi khác để địch giành lại thì biết bao giờ ta mới 

giành được và nhiệm vụ đến lúc nào mới hoàn thành; cho nên ta phải 

cương quyết đứng lại đánh địch, bảo vệ căn cứ, hành lang [4, tr. 100]. 

Với quyết tâm đứng lại bám trụ địa bàn, Thường vụ Khu ủy và BTL Khu 6 

tập trung lực lượng tiêu diệt cứ điểm Đầm Ròm của địch. Nơi đây, địch đặt Sở chỉ 

huy BTL hành quân của Trung đoàn 44 thuộc Sư đoàn 23 với trên 700 tên. Đêm 4 

rạng ngày 5/12/1962, lực lượng kháng chiến gồm có Tiểu đoàn 120, Đại đội 1, Đại 

đội 143 của Tiểu đoàn 186, đội đặc công, trinh sát, đại đội trợ chiến cùng với 3 pháo 

81 ly (2 DKZ 57 ly) và 2 đại liên, bất ngờ tấn công vào cứ điểm Đầm Ròm của địch. 

Sau 55 phút chiến đấu quyết liệt, lực lượng kháng chiến làm chủ được khu trung 

tâm, tiêu diệt toàn bộ sở chỉ huy hành quân, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh 

[4, tr. 101]. Chiến thắng Đầm Ròm đã làm phá sản cơ bản chiến dịch “An Lạc” của 

địch, bảo vệ căn cứ địa, đường hành lang, mở rộng địa bàn làm chủ từ Phi Liêng 

đến đèo Chuối trên đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27). 

Bước sang năm 1964, địch tiếp tục đẩy mạnh các cuộc càn quét, đánh phá căn 

cứ địa, đường hành lang trên địa bàn Nam Tây Nguyên. Đến tháng 5/1964, địch đã lập 

gần 300 “ấp tân sinh” và đưa gần 12 vạn dân ở Buôn Hồ, Lăk, Cư M’Ga (Đăk Lăk), 

Đăk Sắk (Quảng Đức), Di Linh (Lâm Đồng)… vào sinh sống trong các khu tập trung 

[68, tr. 6]. Trước tình đó, tháng 6/1964, Hội nghị Khu ủy Khu 6 đánh giá tình hình và 

đưa ra nhiệm vụ cho phong trào cách mạng ở Nam Tây Nguyên:  

 Ta còn giữ được khá nhiều địa bàn căn cứ và bàn đạp để hoạt động, xây 

dựng, hồi phục và phát triển phong trào. Các căn cứ bàn đạp này tuy 

hẹp, dân ít, nhưng chất lượng có tăng, quần chúng có được thử thách, bộ 

đội và cơ quan có quyết tâm bám và khả năng bám được. Nhiệm vụ lúc 

này, cần đẩy mạnh hoạt động đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang để 

phá lỏng, phá kìm, đưa đồng bào về buôn, làng cũ sinh sống, giành lại 

quyền làm chủ, mở rộng vùng giải phóng và vùng căn cứ [66, tr. 2].  
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Phối hợp với phong trào toàn Miền, từ tháng 10/1964, quân và dân Nam Tây 

Nguyên mở đợt hoạt động Đông - Xuân (1964-1965), nhằm phá “ấp tân sinh” giải 

phóng nhân dân, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, mở rộng vùng làm chủ. 

Ở Đăk Lăk, từ giữa năm 1964, các làng chiến đấu được xây dựng ở nhiều 

buôn trong căn cứ địa, góp phần bẻ gãy hai cuộc hành quân “Nhơn Hòa” và 

“Dân thắng 401” của địch vào căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya. Chiến sĩ và nhân dân 

căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya, trong đợt Thu - Đông năm 1964, đã bố phòng hàng 

triệu cây chông, gần 950 ngày công đào hầm, sửa gần 50 km đường, xây dựng 12 

trạm giao liên trên đường hành lang. Trong năm 1964, lực lượng du kích bảo vệ 

căn cứ địa và đường hành lang có trên 2.000 lượt người đã tổ chức trên 150 trận 

chống càn, dồn dân của địch; 34 trận đánh phối hợp với bộ đội chủ lực, tiêu diệt 

trên 1.100 tên, bắn cháy 21 máy bay và xe quân sự, thu 9 tấn gạo và các nhu yếu 

phẩm khác. Tiêu biểu có Trung đội Y Jút tấn công địch ở đồn Ca Đa (Buôn Hồ), 

diệt toàn bộ 109 tên và 20 tên FULRO. Kết hợp với mũi tấn công phía trước, 

đồng bào các buôn Cư Kuê, Cư Pơh, Krông Pae, thôn 1, 6 ở Đông Buôn Hồ nổi 

dậy kéo đến các trại tập trung ở Ca Đa, Cư Néh phá kìm, giải phóng đưa đồng 

bào về lại buôn, làng [119, tr. 14]. Từ cuối năm 1964 đến tháng 6/1965, quân dân 

Đăk Lăk nổi dậy phá vỡ trên 3/5 với 43 “ấp tân sinh”, 30 dinh điền, đồn điền và 

đã giải phóng 65.000 dân; mở rộng vùng làm chủ từ Nam Buôn Hồ, Krông Năng 

xuống Krông Bông, Lăk và Tây Buôn Ma Thuột, bảo đảm hoạt động thông suốt 

và an toàn cho đường hành lang [67, tr. 16]. 

Tại Lâm Đồng, mở đầu đợt hoạt động Đông - Xuân (1964-1965), đại đội 39 

(đơn vị 210) tập kích trung đội dân vệ ấp Đạ Bình, diệt 20 tên, thu 18 súng, sau đó 

đánh trung đội bảo an chốt giữ ấp Gung Răng Gia, diệt và bắt sống 25 tên, giải 

phóng 500 dân. Phát huy thắng lợi đó, trong 10 ngày đầu tháng 1/1965, LLVT liên 

tục đánh địch, hỗ trợ trên 3.000 đồng bào các ấp Kon Hin, Tam Bố, ấp 12, ấp 17 

(K3), ấp Bờ Xa (K4) và các ấp Kon Hin, Đạ Nga, Đạ Lào (Di Linh, Lâm Đồng) nổi 

dậy phá ấp chiến lược trở về buôn, làng. Ngày 5/3/1965, trong khi đại đội 39 tiến 

công tiêu diệt và bắt sống 55 tên dân vệ, thì 700 đồng bào ở B’Trộ nổi dậy tự giải 

phóng, giành quyền làm chủ [67, tr. 21]. 
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Trong đợt bố phòng Đông - Xuân 1964-1965, căn cứ Bắc - Nam đường 20 (Di 

Linh và B’Lao, Lâm Đồng), nhân dân đã cắm được hàng triệu cây chông, dựng hàng 

chục cọc phòng không, đào 633 hầm trú ẩn, 510 hầm chông trên địa bàn căn cứ địa và 

đường hành lang dài trên 17 km từ Tà Ngào đến Bắc Cát Tiên [27, tr. 117].  

Đầu năm 1965, Tiểu đoàn 1/44 VNCH từ Di Linh, Tân Rai đánh vào căn cứ 

Bắc đường 20. Tại đây, nhân dân bố phòng và cắm chông dày đặc bốn phía, như hố 

sập, hầm chông, mìn mo, bẫy nỏ, bẫy đá, mang cung,... Đơn vị vũ trang 705 kết hợp 

lực lượng du kích chặn đánh, buộc chúng phải rút lui. Nhân cơ hội này, quần chúng 

các buôn Gung Răng Gia, Kon Giàng vùng lên phá “ấp tân sinh”, trở về làng cũ 

sinh sống. Trung đội dân vệ địch được giác ngộ, quay súng trở lại giết bọn đầu sỏ ác 

ôn, bỏ về với buôn, làng tham gia kháng chiến. Thừa thắng, lực lượng cách mạng 

tiến vào các buôn Tà Nu, Su Lạch, Su Gia, giáp quận lỵ Di Linh đẩy lùi bọn bảo an, 

lập chính quyền cách mạng [67, tr. 24]. 

 Ngày 3/5/1965, các đại đội 31, 32 và 210 đánh đồn Tân Lú (B’Lao, Lâm 

Đồng), diệt 50 tên địch, thu nhiều vũ khí. Đêm 13/4, LLVT đánh tập kích khu 

tập trung Tân Rai, bao vây, bắn tỉa buộc 5 đại đội biệt kích người dân tộc phải 

rút chạy, trên 800 đồng bào ở khu tập trung được giải phóng và trở về buôn, 

làng. Tiếp đó, ngày 27/6/1965, Tiểu đoàn 186 (bộ đội chủ lực Khu 6) tiến công 

đồn B’Sar, giải phóng các ấp B’Sar, Đạ Huoai, đánh sập cầu Đạ M’Rế, cầu Đạ 

Huoai, làm chủ đoạn đường 20 từ đèo Chuối đến phía Nam B’Lao dài 28 km, 

giải phóng phần lớn địa bàn K4, tạo thành thế liên hoàn với vùng làm chủ Hoài 

Đức, Tánh Linh (Bình Thuận) [67, tr. 33]. 

Tại Quảng Đức, địch đẩy nhanh xây dựng tuyến đường từ Gia Nghĩa xuống 

Đức Xuyên, nhằm kiểm soát vùng Nam Ka và khống chế căn cứ Nâm Nung. Từ 

đầu năm 1964, địch xây dựng gần 20 “ấp tân sinh” ở Đức Xuyên và mở nhiều 

cuộc hành quân vào các căn cứ Nâm Nung. Đứng trước âm mưu và thủ đoạn mới 

của địch, các ban ngành tại căn cứ địa động viên chiến sĩ và nhân dân tích cực bố 

phòng, bảo mật phòng gian bảo vệ căn cứ, đồng thời mở các cuộc tấn công phá tan 

các “ấp tân sinh”, giải phóng dân. Ngày 12/9/1964, trong khi Tiểu đoàn 301, tấn 

công địch ở huyện Lăk, thì tại Quảng Đức, Trung đoàn N’Trang Lơng và đại đội 
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du kích tấn công Đại đội 1/34 của quân đội VNCH tại buôn Dốk Linh, tiêu diệt 85 

tên, thu một xe chở vũ khí và lương thực, dân quân du kích bắn cháy 1 máy bay 

lên thẳng và bắt sống tên phi công. Tiếp đó, ngày 8/10/1964, du kích chặn đánh 

toán biệt kích của địch đang dò đường hành lang tại đèo 24 tỉnh lộ 4, diệt 13 tên, 

thu 6 súng các loại [157, tr. 244]. 

Trong khi đó, hoạt động bảo vệ căn cứ địa và cơ sở cách mạng ở Tuyên 

Đức gặp nhiều khó khăn, lực lượng địch lúc này có 3 tiểu đoàn bảo an với 1.225 

tên, 1.137 tên dân vệ và 834 tên Mỹ (bao gồm lực lượng cố vấn, công binh, pháo 

binh, biệt kích). Chúng sử dụng 2/3 lực lượng trên để yểm trợ xây dựng “ấp tân 

sinh”, kết hợp với 12 đoàn bình định nông thôn và tề điệp tại chỗ đánh phá cơ sở 

cách mạng, khống chế và mua chuộc quần chúng. Ở phía Tây Nam Đà Lạt, địch 

dùng lực lượng biệt kích kết hợp với bọn tề điệp, mục sư thầy giảng tại chỗ để 

cưỡng ép đồng bào rời bỏ buôn, làng vào sống trong các khu tập trung Đạ Me, 

Suối Thông A. Trên đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27), chúng huy động hai tiểu đoàn 

Cộng hoà cùng với bọn tề điệp cưỡng bức trên 1.000 đồng bào phía Tây sông Đạ 

R’Măng về các khu tập trung Đạ P’Rét, Dăm Pao, R’Lơm và tiếp tục dồn gần 700 

đồng bào ở các buôn Păn Thang, Đ’Rao, Rô Men về vùng chúng kiểm soát. Tính 

đến giữa năm 1964, ở Tuyên Đức, địch đã dồn trên 15.000 dân vào 21 khu tập 

trung, căn cứ Lạc Dương chỉ còn trên 300 người ở các buôn Đồng Mang, Đạ Tro 

và K’Si [27, tr. 256]. 

Trong 6 tháng đầu năm 1964, lực lượng bảo an ở Đà Lạt và Cầu Đất liên 

tục mở các cuộc càn quét vào căn cứ Lạc Dương. Lực lượng cách mạng chỉ có 2 

đại đội và một tổ du kích, do vậy công tác bố phòng, chiến đấu bảo vệ căn cứ bị 

suy giảm so với các năm trước. Nghị quyết Hội nghị Khu ủy Khu 6 mở rộng lần 

thứ 3 tháng 6/1964, đã thẳng thắn thừa nhận những yếu kém của lực lượng kháng 

chiến trong nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Lạc Dương: “Việc xây dựng làng chiến đấu 

còn yếu, chưa đảm bảo đủ sức chống địch khi càn quét. Vũ trang toàn dân chưa 

thực hiện được, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên phân tán  tránh các cuộc 

tấn công của địch” [66, tr. 23]. 
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Nhìn chung, trong đợt nổi dậy Đông Xuân 1964-1965, quân và dân Nam Tây 

Nguyên đã phá vỡ hàng trăm “ấp chiến lược”, đặt chính quyền Sài Gòn vào thế bị 

động đối phó. Tờ trình của Tòa Đại biểu Cao Nguyên Trung Phần, VNCH năm 1964 

về tình hình hoạt động của Quân giải phóng tại địa bàn này đã phải thừa nhận: “Tất 

cả các “ấp chiến lược” đều bị Việt Cộng bất ngờ ồ ạt đột nhập cùng một lúc,… Từ 

ngày Quốc sách “ấp chiến lược” được thi hành tại Cao Nguyên, chưa bao giờ các 

“ấp chiến lược” lại bị đánh phá liên tục, dữ dội và trong phạm vi rộng lớn như mấy 

tháng vừa qua” [130, tr. 13]. 

Cùng với việc chống địch càn quét, quân và dân căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên đấu tranh chống các tổ chức phản động và hoạt động gián điệp của địch. 

Tháng 5/1962, Ban An ninh Khu 6 được thành lập, do đồng chí Trần Lê, Bí thư Khu 

ủy kiêm Trưởng ban An ninh Khu 6. Bộ máy an ninh từ Khu, tỉnh, xuống đến 

huyện, buôn, làng và đội vũ trang cũng được xây dựng, đã phá được mạng lưới điệp 

báo và âm mưu đánh phá của địch. Ở căn cứ Bắc - Nam đường 20 (Lâm Đồng) đã 

phát hiện và tiêu diệt 9 tên gián điệp, quản chế 25 tên và giáo dục 37 tên khác. Các 

tên gián điệp tay sai này được địch cài cắm sâu vào căn cứ với vỏ bọc là con buôn, 

có tên mở cửa hàng, làm nhà sinh sống tại các buôn, làng căn cứ. 

*Tiểu kết chƣơng 2 

Nam Tây Nguyên nằm trên địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả 

địch và ta. Đối với địch, kiểm soát được vùng đất này sẽ bảo vệ cho các đô thị ở 

NTB, Đông Nam Bộ và khống chế vùng biên giới với Campuchia. Từ năm 1958, 

chính quyền VNCH đã đưa ra nhiều chính sách nhằm kiểm soát cho được vùng đất 

này, bằng việc gạt bỏ quyền sở hữu đất đai của Bảo Đại ở Tây Nguyên đến việc 

thành lập các đơn vị hành chính, căn cứ quân sự, dinh diền, đồn điền, mở đường 

giao thông,… Trong khi đó, đối với cách mạng, Nam Tây Nguyên có thế đứng cao, 

rừng núi hiểm trở, nằm trên đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây nối 

Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ và NTB. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên 

Khu ủy 5, Ủy ban kháng chiến hành chính các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Viên, Đồng Nai 

Thượng, các căn cứ địa lần lượt được tái lập: Chư Djũ - Dlei Ya (Đăk Lăk), Mang 
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Yệu - Chí Lai (Đồng Nai Thượng), Núi Voi (Lâm Viên); xây dựng căn cứ Nâm 

Nung (Đăk Nông) và khai thông đường hàng lang vào miền Đông Nam Bộ. 

Trong giai đoạn chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của 

Mỹ, nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa tiếp tục được nhân dân các tỉnh Nam Tây 

Nguyên đẩy mạnh thực hiện. Các căn cứ địa được xây dựng như căn cứ Nam Ka 

(Đăk Lăk), Lạc Dương (Tuyên Đức), Bắc - Nam đường 20, Cát Tiên (Lâm Đồng) 

cùng với các căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya, Mang Yệu - Chí Lai, căn cứ Nâm Nung trở 

thành nơi chiếm đóng của các cơ quan, chỉ huy, chỉ đạo, LLVT, cung cấp nhân lực, 

vật lực kháng chiến cho các tỉnh ở Nam Tây Nguyên. Trong khi đó, căn cứ Núi Voi 

(Tuyên Đức) thường xuyên bị địch đánh chiếm, khả năng bảo vệ căn cứ hạn chế dẫn 

đến lực lượng kháng chiến phải phân tán, chuyển đến các địa bàn khác. Có thể nói, 

trong giai đoạn này, phần lớn các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã được xây dựng 

vững mạnh trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa - xã hội; bảo đảm an 

toàn thường xuyên cho đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây được 

thông suốt; tạo điều kiện quan trọng cho quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên sẵn 

sàng bước vào cuộc đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 
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Chƣơng 3 

XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CĂN CỨ ĐỊA  

Ở NAM TÂY NGUYÊN TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975 

 

3.1. Xây dựng và bảo vệ căn cứ địa, đáp ứng yêu cầu chống chiến lƣợc “Chiến 

tranh cục bộ” của Mỹ ở Nam Tây Nguyên (1965-1968) 

3.1.1. Xây dựng thực lực căn cứ địa, góp phần đánh bại chiến lƣợc “Chiến 

tranh cục bộ” của Mỹ 

Đầu năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ đứng trước nguy 

cơ phá sản hoàn toàn. Để cứu lấy sự sụp đổ của chính quyền VNCH, Mỹ quyết định 

thay thế chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” bằng chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

Ngày 8/3/1965, Mỹ đưa đại đội đầu tiên của Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn lính thủy 

đánh bộ số 9 đến Đà Nẵng, mở đầu cho chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở 

miền Nam Việt Nam. 

Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ đã đưa quân ồ ạt vào miền 

Nam cùng với một khối lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại. Quân 

Mỹ có mặt ở miền Nam vào cuối năm 1964 là 26.000, đến tháng 4/1965 là 180.000 

quân của các nước Đồng minh Mỹ. Nhà Trắng và Lầu năm góc tính toán với khoảng 

20 vạn quân chiến đấu, Mỹ sẽ chặn đứng và đập tan Quân giải phóng miền Nam 

trong vòng 25-30 tháng; đồng thời Mỹ tiến hành đánh phá miền Bắc bằng không 

quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Nhà Trắng 

hy vọng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” sẽ nhanh chóng tạo ra ưu thế về binh lực và 

hỏa lực để áp đảo chủ lực của ta bằng chiến lược quân sự mới “tìm và diệt”, cố giành 

lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy Quân giải phóng vào thế phòng ngự, buộc 

phải phân tán lực lượng hoặc rút về biên giới, làm cho cách mạng miền Nam tàn lụi 

dần. Mỹ cũng hy vọng, với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” chúng sẽ mở rộng và 

củng cố hậu phương của chúng, lập đội quân “bình định” kết hợp các hoạt động càn 

quét với các hoạt động chính trị lừa bịp, cố thực hiện cho kì được “mặt trận thứ hai” 

để giành lại dân, bắt dân trở lại dưới ách kìm kẹp của chúng. 
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Tại Nam Tây Nguyên, đến tháng 10/1965, VNCH có 18.300 quân, gồm các 

Trung đoàn 44, 45 và 53 của Sư đoàn 23 đóng tại Buôn Ma Thuột. Để đưa cuộc 

chiến tranh đến thắng lợi, Mỹ và chính quyền Sài Gòn ra sức gấp rút tu sửa hệ thống 

cầu, đường, sân bay, kho tàng, xây dựng đài truyền tin trên điểm cao 2.000 m ở Đà 

Lạt; đồng thời thiết lập hệ thống đồn bốt ở Buôn Hồ, Ea H’Leo, Hòa Khánh, Kim 

Châu, Hòa Phú (Đăk Lăk), Cầu Đất, Tà Nung, Liên Khương (Tuyên Đức), Di Linh, 

B’Lao, Định Quán (Lâm Đồng), Đức Lập, Đức Xuyên (Quảng Đức),… tạo bàn đạp 

cho các cuộc càn quét đánh phá các căn cứ địa ở Tây Nguyên nói chung và Nam 

Tây Nguyên nói riêng.  

Hoạt động của lực lượng FULRO lúc này cũng tăng lên, tháng 7/1965, sau 

khi được Mỹ hỗ trợ, chúng bắt đầu xây dựng cơ sở ở buôn Tuôr (Buôn Ma Thuột) 

để gây thanh thế, lôi kéo đồng bào và chuẩn bị đưa lực lượng ở Campuchia trở về. 

Tháng 8/1965, lực lượng FULRO có trên 600 quân gồm 2 tiểu đoàn (D20 và D30) 

đóng ở Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Đức Lập,… Chúng tổ chức các toán vũ trang 

đột nhập vào buôn, làng truy xét lực lượng cách mạng, bắt nhân dân đóng góp tiền, 

gạo cho chúng [24, tr. 99-100]. 

Trước tình hình quân chiến đấu Mỹ và quân Đồng minh vào tham chiến ở 

miền Nam, BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tiến hành Hội nghị lần thứ 

11 (từ ngày 25 đến 27/3/1965) đã xác định quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Hội 

nghị đề ra nhiệm vụ xây dựng các căn cứ địa Trung ương, các Khu, các tỉnh thành 

một hệ thống hoàn chỉnh nhằm đảm bảo thế đứng cho các lực lượng kháng chiến, 

phát huy tối đa sức mạnh của quân và dân miền Nam, đứng lên tiến hành kháng 

chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Hội nghị ra Nghị quyết nêu rõ:  

Xây dựng căn cứ địa là nhiệm vụ của toàn quốc, đồng thời là nhiệm vụ 

trực tiếp của địa phương. Tùy theo vị trí chiến lược của từng nơi, ngoài 

việc giải quyết những nhu cầu do Trung ương phụ trách, Trung ương cần 

bổ sung lực lượng cho địa phương với mức phù hợp, đồng thời địa 

phương phải động viên mọi khả năng của mình để đẩy mạnh mọi mặt 

công tác [55, tr. 71]. 
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Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương Đảng (ngày 27/12/1965), tiếp tục 

yêu cầu nhân dân cả nước đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước:  

Động viên lực lượng cả nước, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm 

lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào để bảo vệ miền Bắc, 

giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân 

trong cả nước, tiến tới thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. Ở miền 

Nam đối với vùng căn cứ, thành lập cho được những đội quân địa 

phương đề làm chủ khắp rừng núi; phải thi hành đúng đắn chính sách 

dân tộc, biến các buôn, làng thành những làng chiến đấu mạnh. Trên cơ 

sở mạng lưới du kích ở buôn, làng và bộ đội địa phương đóng ở khắp 

nơi, ta phải xây dựng những binh đoàn chủ lực gọn, nhẹ, có khả năng cơ 

động mạnh, có tinh thần chiến đấu và trình độ kỹ thuật, chiến thuật cao, 

có dự trữ lương thực và đạn dược đầy đủ. Làm được như vậy, chẳng 

những ta làm chủ được rừng núi, mà khi bị tấn công, ta có thể kìm chế và 

tiêu diệt được địch nhiều nhất [55, tr. 265-266]. 

Chấp hành chủ trương của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, tháng 3/1966, Trung ương Cục miền Nam họp Hội nghị lần thứ 4 

đề ra nhiệm vụ cho cách mạng miền Nam: “Ra sức đẩy mạnh ba cao trào vũ trang, 

chính trị và binh vận, xây dựng lực lượng ta lớn mạnh về mọi mặt, phát động nhân 

dân du kích chiến tranh rộng rãi và toàn diện; củng cố và hết sức chú trọng vấn đề 

sản xuất, tiết kiệm, bồi dưỡng sức dân, xây dựng các căn cứ địa, từng bước hoàn 

chỉnh ở những vùng chiến lược quan trọng” [56, tr. 363]. 

Tiếp theo, tháng 8/1966, Hội nghị của Trung ương Cục miền Nam về tình 

hình và nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa miền núi, Hội nghị nhấn mạnh:  

Tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, ra sức xây dựng lực lượng chính 

trị rộng rãi, vững chắc; đẩy mạnh và bảo vệ sản xuất, cải tiến kĩ thuật, 

phát triển vòng công hợp tác tương trợ lao động, tích cực tăng nhân lực 

cho căn cứ; phát triển hành lang, vận chuyển, giao lưu chăm lo hơn nữa 

bồi dưỡng sức dân, động viên phục vụ tiền tuyến; đẩy mạnh hoạt động ở 
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các dinh điền, đồn điền, vùng biên giới; ra sức xây dựng Đảng, tăng 

cường công tác tư tưởng và tổ chức chuyển hướng theo kịp tình hình và 

nhiệm vụ mới [101, tr. 23-24]. 

Thực hiện chủ trương trên, quân và dân Nam Tây Nguyên đẩy mạnh xây 

dựng căn cứ địa một cách toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu cho cuộc kháng chiến. 

Về xây dựng địa bàn đứng chân, tại Đăk Lăk, tháng 9/1965, căn cứ Krông 

Bông được xây dựng làm nơi đóng quân của các đội công tác phía Nam, Tiểu đoàn 

301, bảo đảm hoạt động thông suốt cho đường hành lang xuống Quảng Đức và qua 

Tuyên Đức. Căn cứ bao gồm địa bàn 5 xã đồng bào dân tộc thiểu số, gồm: Xã 1 

(buôn Chư Phiăng, buôn Ngô, buôn Đăk Tuôr) là nơi hoạt động của các cơ quan, 

đoàn thể; Xã 2 (buôn Khanh, buôn Tul, buôn Năng Dương); Xã 3 (buôn Khóa, buôn 

Cư Râm, buôn Chàm, buôn Khí); Xã 4 (buôn Kiêu, buôn Năng Dih, buôn Ea Trol, 

buôn Hằng Năm); Xã 5 (buôn Tang Rang, buôn Ma Phu) với dân số khoảng 3.500 

người [24, tr. 74]. Căn cứ Krông Bông có ba mặt Đông, Tây, Nam giáp với nhiều 

đỉnh núi cao trên 2.000 m, cao nhất là đỉnh Chư Yang Sin 2.405 m. Trong lòng núi 

có nhiều hang động, thuận lợi cho việc cư trú, cất giấu lương thực và vũ khí cho 

kháng chiến. Việc xây dựng căn cứ Krông Bông tạo ra thế đứng vững chắc trước 

các cuộc tấn công của địch, mở rộng địa bàn căn cứ ở thượng nguồn sông Krông 

Nô; bảo đảm an toàn cho đường hành lang chiến lược từ Đăk Lăk qua các tỉnh 

Quảng Đức và Tuyên Đức.  

Tại Tuyên Đức, tháng 11/1965, theo chủ trương của Khu ủy Khu 6, cơ quan, 

đoàn thể, LLVT của tỉnh Tuyên Đức chuyển nơi làm việc từ căn cứ Lạc Dương 

xuống căn cứ Lán Tranh
(1)

 (Đức Trọng). Căn cứ Lán Tranh đứng trên địa bàn rừng 

núi hiểm trở, nằm bên dòng sông Đầm Ròm, phía Tây giáp với Quảng Đức, dân số 

có khoảng 600 người của các dân tộc Chil, Cơ Ho và Mạ. Xây dựng căn cứ Lán 

Tranh tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh ủy Tuyên Đức liên lạc với Khu ủy Khu 6 và 

các tỉnh ở Nam Tây Nguyên; tổ chức bố phòng, bảo vệ căn cứ địa; hợp đồng với bộ 

đội chủ lực tấn công địch; tăng gia sản xuất. 

                                                 
(1)

 Nay là các xã Hoài Đức, Liên Hà và Tân Hà thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 
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Tại Quảng Đức, đầu năm 1966, tỉnh bị giải thể và tổ chức thành hai cơ quan: 

Tiền phương A và Tiền phương B. Tiền phương A gồm các huyện Đức Lập, Đức 

Xuyên có nhiệm xây dựng và củng cố căn cứ Nâm Nung, đảm bảo đường hành lang 

chiến lược Bắc - Nam. Tiền phương B gồm các huyện Khiêm Đức, Gia Nghĩa và 

Kiến Đức có nhiệm vụ mở rộng vùng làm chủ xuống phía Đông và phía Nam, đánh 

phá các khu tập trung của địch để giành dân, giữ đất. Căn cứ Nâm Nung là nơi cư 

trú của Ban Cán sự Tiền phương A, thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Đăk Lăk. 

Tháng 4/1967, theo chủ trương của Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Quảng Đức 

được thành lập lại và đặt dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Khu 6. Để tạo thế đứng vững 

chắc và thuận lợi liên lạc với Khu ủy Khu 6, tháng 7/1967, các cơ quan ban ngành 

chuyển đến phía Nam của dãy núi Nâm Nung, cách căn cứ cũ khoảng gần 20 km. 

Căn cứ đứng trên địa hình hiểm trở, nhiền ngọn núi đan xen, dưới chân núi là dòng 

suối Đăk N’Tao, phía bên phải là khoảng đất rộng bằng phẳng hàng chục ha, thuận 

lợi cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Căn cứ Nâm Nung chuyển đến địa bàn mới 

không chỉ tạo thế an toàn cho các cơ quan cách mạng của tỉnh Quảng Đức, mở rộng 

địa bàn căn cứ địa, thuận lợi phát triển kinh tế, mà còn tạo sự liên thông với căn cứ 

địa địa cách mạng ở Lâm Đồng. 

Tháng 10/1966, Trung ương Cục miền Nam quyết định lấy hai tỉnh Phước 

Long và Quảng Đức của Khu 6, cùng với tỉnh Bình Long hình thành Khu 10. 

Các cơ quan của Khu ủy Khu 10 đứng tại căn cứ Bắc đường 20. Khu 10 có 

nhiệm vụ cơ bản là xây dựng căn cứ địa và hành lang chiến lược từ Nam Tây 

Nguyên xuống miền Đông Nam Bộ. Địa bàn Khu 6 còn lại các tỉnh Lâm Đồng, 

Tuyên Đức, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy có nhiệm vụ chính là xây 

dựng phong trào ở các tỉnh đồng bằng NTB và một phần Nam Tây Nguyên, gắn 

với vùng rừng núi miền Đông Nam Bộ, bám giữ địa bàn, giữ vững hành lang 

thông suốt từ Khu 6 về Miền và biên giới Campuchia. Để thuận tiện trong việc 

chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan lãnh đạo, Khu ủy Khu 6 được chuyển nơi làm 

việc từ căn cứ Cát Tiên về căn cứ Nam đường 20 (Nam Di Linh). Căn cứ Nam 

đường 20 nằm trên địa bàn các huyện Di Linh (Lâm Đồng), Tánh Linh (Bình 

Thuận) và Đức Linh (Bình Tuy) [96, tr. 94].  
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Về chính trị, các cấp ủy Đảng, đoàn thể mở lớp chỉnh huấn, bồi dưỡng tư 

tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân để nâng cao bản lĩnh chiến đấu, khắc phục 

tình trạng một bộ phận chiến sĩ và quần chúng có tư tưởng sợ quân chiến đấu Mỹ. 

Công tác xây dựng đoàn thể được thực hiện từ cơ sở để phát hiện, lựa chọn những 

quần chúng ưu tú xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng và đoàn thể. Hàng năm có 

hàng trăm quần chúng được kết nạp Đảng, trong đó có nhiều đảng viên là người dân 

tộc. Chỉ tính riêng năm 1967, tại căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã kết nạp 674 đảng 

viên, xây dựng 63 hội phụ nữ và 120 nông hội sản xuất [69, tr. 6]. 

Trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng đi theo cách mạng, cán 

bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tư tưởng gần dân, nhiệt tình, khéo léo và linh hoạt để 

đưa đường lối, chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc, tôn giáo, ruộng đất đến với 

nhân dân. Trong đấu tranh, các cấp ủy Đảng, đoàn thể hướng nhân dân đòi quyền 

dân sinh dân chủ, chống địch dồn dân, lập “ấp tân sinh”, chống phá hoại mùa 

màng, cơ sở sản xuất, đòi được bồi thường thiệt hại và tự do đi lại, làm ăn. Qua đấu 

tranh, lực lượng kháng chiến đã tuyên truyền, vận động, giáo dục được 3.477 gia 

đình với 1.071 binh lính đào rã ngũ về với cách mạng [69, tr. 9]. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Cục miền Nam và Ủy ban Trung ương 

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về củng cố chính quyền cách 

mạng các cấp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trong các năm 1966, 

1967 ở các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và Tuyên Đức có 11 xã căn cứ địa tiến hành 

bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban tự quản. Sự phát triển không ngừng của các 

căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đẩy chính quyền Sài Gòn vào thế bị động đối phó. 

Báo cáo của Văn phòng Phủ Thủ tướng VNCH về tình hình ở các vùng núi Cao 

Nguyên Trung Phần đã thú nhận:  

Đối với chính quyền cấp xã làng ở những vùng cao, xa quốc lộ, xa các 

thị xã và trên các vùng rừng núi ở Cao Nguyên Trung Phần, hầu hết 

chính quyền ta (VNCH) đã mất tác dụng hoạt động,… Ở những vùng núi 

cao, sâu và hiểm trở nằm vào những mật khu của Việt Cộng, ta không 

lập được chính quyền, hoặc chính quyền đã lập nhưng bị Việt Cộng giải 

tán, hiện thời không đến được. Ở những vùng núi thấp nhưng không 
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thuận lợi cho sự kiểm soát và hoạt động của ta, thì trên nhiều nơi chính 

quyền mang tính chất hai mặt, bên ngoài thì làm việc cho ta, nhưng bên 

trong thì làm việc cho Việt Cộng. Ở các vùng Việt Cộng kiểm soát, đối 

với đồng bào Thượng, vốn chất phác, Việt Cộng lôi kéo họ từ chỗ hợp 

tác đến việc nổi lên chống lại chính quyền,… Về phía ta, từ chỗ hoàn 

toàn làm chủ mọi mặt từ đất đai đến hình thế chiến đấu, đã đến chỗ suy 

thoái dần dần, hiện đang nằm trong thế bị đối phó với Việt Cộng ở trong 

vùng rộng lớn miền Tây Nam Trung Phần [181, tr. 9–10]. 

Về quân sự, đến cuối năm 1965, quân số ở Nam Tây Nguyên có 8.141 người, 

trong đó, lực lượng của Khu 6 có 1.252 người, lực lượng thuộc tỉnh và huyện có 

2.716 người, lực lượng du kích có 3.932 người. Về tổ chức đơn vị, lực lượng chủ 

lực của Khu 6 có Trung đoàn 346 (thiếu) và Tiểu đoàn độc lập 186. Lực lượng tập 

trung tỉnh có 3 tiểu đoàn và 8 đại đội: Tiểu đoàn 810 ở Tuyên Đức, Tiểu đoàn 130 ở 

Lâm Đồng và 120 ở Đăk Lăk; lực lượng huyện có 4 đại đội và 19 trung đội dân 

quân du kích (so với đầu năm tăng gấp đôi) [4, tr. 160-161]. 

Các cấp ủy Đảng, đoàn thể tập trung vào việc phát triển LLVT nhân dân, 

nhằm xây dựng buôn, làng chiến đấu, bảo vệ căn cứ địa. Nhân dân tại các căn cứ 

địa thực hiện các phong trào như thanh niên tòng quân nhập ngũ, thoát ly tham gia 

kháng chiến; dân công phục vụ phía trước, ủng hộ bộ đội; thanh niên tham gia vận 

chuyển cung ứng lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường. Đặc biệt, 

trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã có hàng ngàn người 

tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực tiếp ứng cho các lực lượng chiến đấu. Đoàn 

vận tải H50 đã vận chuyển về Khu 6 một lượng vũ khí khá lớn: 2.977 khẩu súng bộ 

binh và các loại súng đạn B40, B41, cối 82 ly, ĐK 57 ly và ĐK 75 ly, cung ứng kịp 

thời cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 [4, tr. 218]. 

Ở Đăk Lăk, năm 1967 đã có 204 thanh niên tại các căn cứ tham gia LLVT, 

có xã đạt tỉ lệ 19,5% dân số như ở H10 (Lăk), H9 (Krông Bông), nâng tổng số du 

kích toàn tỉnh lên 1.200 người. Các xã căn cứ như Chư Djũ, Dlei Ya (Đăk Lăk), 

Mang Yệu, Bờ Gia, Cát Tiên (Lâm Đồng) và Nâm Nung (Quảng Đức) đều có trung 

đội du kích tập trung; mỗi buôn, làng có từ 1 đến 2 tiểu đội du kích. Tại Tuyên Đức, 
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ở căn cứ Lán Tranh đã thành lập 3 đội vũ trang với 40 dân quân du kích làm nhiệm 

vụ bảo vệ căn cứ [14, tr. 10]. Tại Quảng Đức, Đại đội 13 được thành lập, đứng ở 

buôn Ja Răh làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Nâm Nung. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 

1967, số lượng quần chúng nhân dân tham gia LLVT ở Khu 6 còn thấp, chỉ đạt từ 

8% đến 12% dân số ở vùng căn cứ (chỉ tiêu của Khu ủy Khu 6 từ 30% đến 40%).  

Về kinh tế, Nghị quyết Hội nghị cán bộ miền núi về tình hình xây dựng căn 

cứ của Trung ương Cục miền Nam tháng 8/1966 đã nêu rõ:  

Xây dựng căn cứ miền núi về mặt kinh tế là vấn đề quan trọng để tạo thế 

đứng chân vũng chắc cho các lực lượng kháng chiến. Phương hướng xây 

dựng kinh tế miền núi sắp đến là ra sức xây dựng một nền kinh tế tự túc, 

tự lực cánh sinh, tương đối toàn diện, vững chắc và vượt bậc theo hướng 

dân tộc dân chủ nhân dân, tiến dần từ cá thể lên tập thể, từ du canh lên 

định canh, từ một vụ lên nhiều vụ. Đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ sản 

xuất, cải tiến kĩ thuật, thực hành tiết kiệm; phát triển chăn nuôi và thủ 

công; phát triển vận tải; tăng cường nhân lực, tích cực bồi dưỡng sức 

dân và động viên nhân dân phục vụ kháng chiến; đồng thời phải tạo cơ 

sở xây dựng kinh tế căn cứ địa vững chắc lâu dài [101, tr. 38]. 

Thực hiện chủ trương trên, quân và dân Nam Tây Nguyên đẩy mạnh các hoạt 

động kinh tế, từng cơ quan, đơn vị, địa phương đều cố gắng tranh thủ sản xuất; 

thành lập bộ phận chuyên chăm lo sản xuất, hướng dẫn bà con bỏ lối canh tác du 

canh du cư. Nông dân trong vùng căn cứ và vùng giải phóng được chính quyền các 

cấp tiến hành chia ruộng đất, phát nông cụ, giảm hoặc miễn tô thuế để khuyến khích 

phát triển sản xuất. Tại Đăk Lăk, đến cuối năm 1967, các căn cứ địa đã xây dựng 

được 11 BCH nông hội xã, 234 tổ vần đổi công với hàng chục ngàn ngày công lao 

động, qua đó thu hẹp diện đói xuống còn 1.000 người [24, tr. 115].  

Tại Lâm Đồng, các căn cứ địa thường xuyên bị địch đánh phá, càn quét, ảnh 

hướng nặng nề đến sản xuất của nhân dân. Trong năm 1967, địch đã 5 lần rải chất 

độc hóa học vào căn cứ Nam – Bắc đường 20, làm hoa màu thiệt hại từ 10% đến 

50% của từng vùng; địch đã cướp và phá hủy 166 tấn hoa màu, bắt và giết 46 con 

trâu bò. Với khẩu hiệu “tất cả vì kháng chiến”, “vừa sản xuất vừa bảo vệ” đồng 
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bào ở các căn cứ đã tích cực tham gia sản xuất. Đến cuối năm 1967, nhân dân ở căn 

cứ Bắc – Nam đường 20 đã xây dựng được 125 tổ đoàn kết sản xuất với trên 7.000 

hội viên [27, tr. 125].  

Phong trào quyên góp ủng hộ cách mạng được nhân dân ở căn cứ địa tích 

cực hưởng ứng, trở thành những hoạt động thường xuyên. Nhân dân ở căn cứ K3 

(Di Linh) đã đóng góp cho cách mạng được 400 xá lúa
(1)

 và 130 thúng gạo, trong đó 

Xã 5 (Đinh Trang Thượng) đóng góp được 310 xá lúa, 10.000 gốc sắn. Hàng năm 

bình quân mỗi gia đình Xã 5 đóng góp ủng hộ kháng chiến 10 thúng lúa và ngô. 

Qua đó, thời gian thiếu đói của cán bộ và chiến sĩ trong năm giảm xuống còn 3 

tháng 20 ngày [69, tr. 17].  

Tại Quảng Đức, từ đầu năm 1967, nhiều chiến sĩ, cán bộ, thương, bệnh binh 

ở Khu 10
 
được chuyển đến căn cứ Nâm Nung điều trị, do vậy nhiệm vụ đảm bảo 

lương thực, thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Ban Kinh tế tài vận của tỉnh phát 

động nhân dân tại căn cứ tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quyên góp ủng hộ 

cách mạng. Để hạn chế phát hiện và phá hoại của địch, lúa và hoa màu được trồng 

trên diện tích nhỏ chiều rộng từ 50 m đến 60 m, chiều dài từ 100 m đến 120 m nằm 

sâu trong những khu rừng. Do vậy, sản lượng thu hoạch tăng lên từng mùa, chỉ tính 

riêng vụ Hè - Thu năm 1967, các buôn K62, K9, Dốc Yuk đã sản xuất trên 45 tấn 

lúa, tăng 15 tấn so với năm trước. Nhờ vậy, căn cứ Nâm Nung nuôi dưỡng được gần 

300 thương, bệnh binh trong những tháng cuối năm 1967 [21, tr. 109].  

Tháng 4/1967, Khu ủy Khu 6 quyết định thành lập Đoàn vận tải H50 để đưa 

người và hàng hóa từ Bắc Tây Nguyên và Campuchia vào các tỉnh Nam Tây 

Nguyên. Quân số của Đoàn vận tải H50 có 700-800 người, phần lớn là người địa 

phương, hoạt động trên tuyến đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây 

với chiều dài trên 300 km. Trên tuyến đường rừng núi, phải vượt qua nhiều đèo, 

dốc, sông, suối, địch lại tăng cường đánh phá, mỗi chiến sĩ luôn mang trên vai nặng 

30-40 kg, đã không quản ngại hiểm nguy, gian khổ ngày đêm mang vũ khí, lương 

thực vào chiến trường.  

                                                 
(1)

 Mỗi xá lúa có khoảng 40 kg. 
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Trên tuyến đường Trường Sơn, Trung đoàn công binh 98 tiếp tục mở đường 

128 kéo dài, từ Sê Sụ tiến về Nam Tây Nguyên (dựa trên hệ thống hành lang gùi, 

thồ của các binh trạm trên địa bàn B3). Sau một năm rưỡi thi công, tháng 10/1968, 

đường cơ giới Trường Sơn của Đoàn 559 phát triển đến sông Sêrêpốk, nối với hành 

lang vận tải từ Nam Tây Nguyên vào miền Đông Nam Bộ. Từ đây, Đoàn vận tải 

H50 tham gia vận chuyển hàng hóa từ Nam sông Sêrêpốk về Nam Tây Nguyên và 

miền Đông Nam Bộ. Tính đến cuối năm 1968, lực lượng hậu cần và vận tải Tây 

Nguyên đã cung cấp cho LLVT được 9.271 tấn gạo, 519 tấn muối, 1.251 tấn thực 

phẩm, 49 ngàn tấn quân y, 56 tấn xăng dầu, trong đó có sự giúp sức của các căn cứ 

địa ở Nam Tây Nguyên [34, tr. 176-177]. 

Về văn hóa, giáo dục, hoạt động văn hóa nghệ thuật được nhiều địa phương 

quan tâm, các đội văn công thường xuyên tổ chức các buổi công diễn văn nghệ phục vụ 

quần chúng ở các căn cứ địa. Ở Lâm Đồng, đoàn văn công của Khu 6 kết hợp với đội 

văn nghệ của tỉnh tổ chức được 5 buổi diễn văn nghệ tại các căn cứ địa [70, tr. 25]. Tại 

căn cứ Nâm Nung, đoàn văn công tỉnh kết hợp với đội văn nghệ quần chúng của các 

buôn Dốk Linh, 9, K62, hàng tháng tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ cho cán bộ, 

chiến sĩ và nhân dân, nhất là các thương, bệnh binh đang điều trị tại căn cứ. Thông qua 

các hoạt động này, đường lối, chính sách của Trung ương Đảng và Mặt trận Dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam được tuyên truyền đến nhân dân, đồng thời đấu tranh 

loại bỏ những ảnh hưởng văn hóa đồi trụy, phản động và các phong tục văn hóa lạc 

hậu, các tệ nạn mê tín, dị đoan trong đời sống xã hội. 

Tháng 8/1966, Hội nghị của Trung ương Cục miền Nam về tình hình và 

nhiệm vụ xây dựng căn cứ địa miền núi đã nhấn mạnh: “Ra sức củng cố và phát 

triển phong trào giáo dục toàn diện và rộng khắp trong vùng căn cứ và giải phóng 

theo hướng đặt công tác bình dân học vụ bao gồm cả bổ túc văn hóa lên hàng đầu, 

để xóa nạn mù chữ cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, đồng thời phát triển hệ thống 

giáo dục phổ thông” [101, tr. 42]. Nghị quyết đưa ra mục tiêu, đến cuối năm 1967, 

xóa mù chữ cho cán bộ, đảng viên còn trẻ và nam, nữ thanh niên tại căn cứ; đến 

cuối năm 1969, xóa mù chữ cho quần chúng nhân dân, nam từ 40, nữ từ 35 tuổi trở 

xuống; tăng cường đội ngũ giáo viên, biên soạn thống nhất các tài liệu, chỉnh lý 

hoàn thiện chữ dân tộc đưa vào giảng dạy.  
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Thực hiện chủ trương của Trung ương Cục miền Nam về công tác giáo dục, 

các tỉnh Nam Tây Nguyên phát động nhân dân ở căn cứ địa tham gia phong trào học 

tập văn hóa, học chữ Quốc ngữ. Mặc dù cơ sở trường lớp còn thiếu thốn, tạm bợ 

phải tận dụng vật liệu địa phương hoặc phế phẩm chiến tranh như dùng than củi, pin 

đèn để sơn bảng, làm mực; dùng lá chuối, bẹ măng thay giấy; dùng lông nhím, 

mảnh thiếc, mảnh bon Napan làm ngòi bút; dùng củ sắn làm phấn,… nhưng học 

viên đã cố gắng theo học. Kết thúc khóa học, các học viên đều biết đọc, biết viết và 

làm được các phép tính đơn giản. Ở các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên, Lâm Đồng 

là địa phương có phong trào học văn hóa phát triểu sâu rộng trong quần chúng, tiêu 

biểu có đơn vị nữ pháo binh 8/3 với 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia học; đồng bào 

căn cứ buôn B’Lạch Đăng R’Mít của Vùng 3 và buôn Bi Nao của Xã 2 có trên 60% 

dân số theo học,… [70, tr. 23].  

Sau ba năm đẩy mạnh công tác giáo dục, đến cuối năm 1968, ở Nam Tây 

Nguyên đã tổ chức được 405 lớp học văn hóa với 7.431 học viên. Về nghiệp vụ 

chuyên môn, mở được 29 lớp với 872 học viên, phần lớn là cán bộ huyện, xã, thôn 

và lực lượng du kích; đào tạo hơn 100 giáo viên người dân tộc của 3 thứ tiếng Mạ, 

M’Nông và Ê Đê [70, tr. 11]. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ học vấn của cán 

bộ, chiến sĩ và nhân dân ở căn cứ địa, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng và ủng 

hộ kháng chiến. Tuy nhiên, công tác giáo dục vẫn chưa hoàn thành mục tiêu thanh 

toán xong nạn mù chữ cho đảng viên, cán bộ và đoàn viên thanh niên. Ở một số căn 

cứ tỷ lệ người đi học còn thấp, cán bộ giáo viên phụ trách còn thiếu, kiêm nhiệm 

nhiều việc, do đó công tác dạy học chưa có bước đột phá. 

Về y tế, tháng 8/1966, Nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam về tình 

hình và nhiệm vụ xây dựng căn cứ miền núi đã nhấn mạnh:  

Công tác y tế hiện nay là đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh, sản 

xuất và dùng thuốc Nam chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Phương châm 

công tác y tế phòng bệnh là chính, kết hợp Tây y và Đông y, tận dụng 

các dược liệu sẵn có trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào phòng bệnh, 

xây dựng cách ăn, ở hợp vệ sinh, xây dựng phong trào làng ba sạch (ăn 

sạch, uống sạch và ở sạch) đều khắp tại các căn cứ. Phát động phong 
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trào sưu tầm, sản xuất và sử dụng thuốc Nam, xây dựng tủ thuốc cho xã. 

Các cơ quan tỉnh, huyện, xã phải có cơ sở sản xuất thuốc và hướng dẫn 

nhân dân cách nhận biết, chống chất độc hóa học, chăm lo người già, trẻ 

em. Tích cực đào tạo cán bộ y tế, yêu cầu sắp đến huyện phải có y sĩ, xã 

có y tá, thôn có cứu thương, vệ sinh viên [101, tr. 42–43]. 

Thực hiện chủ trương trên, tại Nam Tây Nguyên, các cấp ủy Đảng ở các căn 

cứ địa đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ, xây dựng cơ sở y tế 

từng bước đáp ứng được yêu cầu về khám, chữa bệnh, cứu thương cho cán bộ, chiến 

sĩ và nhân dân, nhất là trong các đợt cao điểm chống các cuộc càn quét của địch. 

Tính đến tháng 3/1966, toàn khu vực Nam Tây Nguyên đã mua, vận chuyển được 5 

triệu đồng tiền thuốc (tự mua 30%, trên chi viện 70%). Tổng số thuốc pha chế được 

khoảng 800 lít các loại, nếu tính mua thành phẩm tiết kiệm được 1 triệu đồng, nhiều 

loại thuốc được các y, bác sĩ sưu tầm từ những cây thuốc có tại địa phương. Vấn đề 

không kém phần quan trọng là các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã tổ chức được 5 

đội phẫu thuật, 2 trại thương binh, 2 trại an dưỡng. Nhờ vậy, tổng số thương, bệnh 

binh được điều trị là 1.233 người (558 thương binh, 675 bệnh binh), thời gian điều 

trị được rút ngắn, tỷ lệ tử vong giảm từ 4,4% năm 1965, xuống còn 0,86% năm 

1966. Công tác nuôi dưỡng thương, bệnh binh được nâng lên về chất lượng, trung 

bình mỗi ngày một người được 200 g rau, 70 g thịt và 60 g cá. Tính chung các đơn 

vị bảo đảm quân số khỏe trong năm là 94,33% [68, tr. 24]. 

Tại Tuyên Đức, cuối năm 1965, Ban Dân y tỉnh được thành lập đứng tại 

căn cứ Lán Tranh. Đến tháng 9/1967, Khu ủy Khu 6 chi viện cho tỉnh Tuyên Đức 

3 bác sỹ và 20 cán bộ chuyên môn. Trên cơ sở đó, tỉnh Tuyên Đức thành lập 4 

trạm xá, trong đó trạm xá X1 tại Đơn Dương, X2 tại căn cứ Lán Tranh, X3 tại 

Xuân Trường (Đà Lạt) và trạm xá X4 tại căn cứ Lạc Dương. Từ đó, công tác 

khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở căn cứ địa từng bước được 

cải thiện [69, tr. 24]. 

Tại Lâm Đồng, Ban Dân y tỉnh phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh ở 

các căn cứ địa, góp phần nâng cao ý thức phòng, khám, chữa bệnh của cán bộ và 

nhân dân, nhiều vùng khi có bệnh bà con đã tìm đến các trạm y tế để khám, chữa. 
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Trong các đợt chống các cuộc phản công chiến lược của địch, các trạm y tế đã chữa 

trị cho hàng trăm lượt thương, bệnh binh, trong đó có những ca thương nặng được 

điều trị ở bệnh xá E300 (Di Linh), T29 và K4 (B’Lao). Một số xã căn cứ địa như Xã 

1, Xã 2 và Xã 5 của Di Linh đã xây dựng tủ thuốc và có cán bộ y tế phụ trách chăm 

sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Tại Quảng Đức, trong đợt chống phản công chiến lược mùa khô (1966-1967) 

lần thứ hai của địch, căn cứ Nâm Nung thường xuyên điều trị cho trên 300 thương 

bệnh, binh. Để giảm bớt số lượng thương, bệnh binh điều trị ở căn cứ, Tỉnh ủy 

Quảng Đức đã thành lập các trạm y tế tại các trạm hành lang như trạm C40 (Đăk 

Sin, Đăk Mil), C50 (Đăk Rí, Krông Nô), C60 (Đăk Looung, Krông Nô),… do y sĩ 

hoặc y tá phụ trách. 

3.1.2. Chiến đấu chống địch đánh phá căn cứ địa 

Thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ và chính quyền VNCH 

nhằm giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy Quân giải phóng về thế phòng 

ngự, đi đến phân tán và rút về biên giới. Để thực hiện mục tiêu này, địch tiến hành 

các cuộc hành quân càn quét, đánh phá địa bàn căn cứ địa. Trên toàn miền Nam, 

Mỹ và chính quyền VNCH sử dụng lực lượng mạnh đánh trên năm hướng thuộc hai 

chiến trường trọng điểm là miền Đông Nam Bộ và Khu 5. Hướng thứ nhất, Tây Bắc 

Sài Gòn, gồm Củ Chi, Bến Cát, Chiến Khu Đ, Chiến khu Dương Minh Châu; hướng 

thứ hai, Đông Sài Gòn, từ sông Đồng Nai đến Bà Rịa; hướng thứ ba, Nam Phú Yên, 

hướng thứ tư, Bắc Bình Định; hướng thứ năm, Nam Quảng Ngãi. Ngoài năm hướng 

trên, địch còn mở nhiều cuộc hành quân càn quét ở các khu vực quan trọng khác 

trên toàn miền Nam, nhằm “tìm diệt” và “bình định” lực lượng kháng chiến.  

Địa bàn Nam Tây Nguyên nằm giữa hai chiến trường trọng điểm là miền 

Đông Nam Bộ và Khu 5, do đó, nhằm kìm chân bộ đội chủ lực, thực hiện chia cắt 

chiến trường của Quân giải phóng, chính quyền VNCH tiếp tục tăng cường lực 

lượng lên địa bàn Nam Tây Nguyên. Cuối năm 1966, quân Mỹ và Triều Tiên được 

điều động lên Nam Tây Nguyên với 1.800 quân (2 tiểu đoàn, 4 đại đội), nâng số 

quân Mỹ và Đồng minh Mỹ lên 3.800 quân. VNCH có khoảng 21.600 quân, trong 

đó chủ yếu là Sư đoàn 23 (trung đoàn 44, 45 và 53). Được tăng quân và phương tiện 
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chiến tranh, địch tiến hành kế hoạch hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” đánh 

vào các cơ quan đầu não và đường hành lang. 

Để phát huy vai trò căn cứ miền núi trước các cuộc càn quét, đánh phá của 

địch, tháng 11/1965, trong thư gửi các đồng chí Trung ương Cục miền Nam, Bí thư 

thứ nhất Lê Duẩn nêu rõ:  

Rừng núi là căn cứ, là nơi lực lượng quân sự của ta được xây dựng 

hùng hậu, là chiến trường mà ta quen thuộc và có thế mạnh để ta tiêu 

diệt cả quân Mỹ lẫn quân ngụy. Muốn đánh thắng được quân Mỹ ở 

rừng núi thì trước hết ta phải làm chủ rừng núi. Phải thấy hết tầm 

quan trọng của việc “cấy” người ở vùng rừng núi; phải tổ chức được 

đội du kích mạnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đồng thời triển khai 

hợp lý các LLVT của ta để giành quyền chủ động, xây dựng buôn, 

làng của đồng bào các dân tộc thành buôn, làng chiến đấu, đánh trả 

đích đáng những cuộc càn quét của địch, bảo vệ vững chắc các căn cứ 

của ta. Như thế thì chẳng những chúng ta có thể làm chủ được rừng 

núi, mà khi địch tiến công, ta có thể kìm chế và tiêu diệt địch được 

nhiều hơn [49, tr. 118-119]. 

Thực hiện chủ trương trên, quân và dân Nam Tây Nguyên đã đẩy mạnh các 

hoạt động vũ trang để bảo vệ căn cứ địa nhằm góp phần cùng nhân dân miền Nam 

đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ.  

Phối hợp với bộ đội chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên tấn công địch ở 

Pleime (Gia Lai), tại Đăk Lăk, ngày 11/11/1965, Tiểu đoàn 301 cùng với lực lượng 

du kích tấn công Tiểu đoàn 168 của địch khi chúng đang hoạt động ở Quảng Nhiêu 

và Mé Val (Buôn Hồ), loại khỏi vòng chiến đấu 90 tên, có 3 tên Mỹ và thu nhiều vũ 

khí [114, tr. 39]. Tiếp đó, từ ngày 15 đến ngày 27/3/1966, Sư đoàn Không phận số 1 

Mỹ (Trung đoàn 45 thuộc Lữ đoàn 3) lần đầu tiên tổ chức cuộc càn quét vào căn cứ 

Chư Djũ - Dlei Ya (Đông Bắc Đăk Lăk). Sau khi cho pháo, máy bay ném bom 

xuống căn cứ, chúng dùng xe bọc thép cùng bộ binh tiến vào các buôn Pal, buôn 

Briêng và buôn A Yun. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đăk Lăk, quân và dân căn cứ 

Chư Djũ - Dlei Ya chiến đấu đẩy lùi các cuộc càn quét của quân địch. Kết quả, lực 
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lượng kháng chiến đã diệt trên 70 tên, bắn cháy, bắn rơi 3 máy bay, 2 xe bọc thép 

và thu 25 súng trường. Tuy nhiên, lực lượng kháng chiến cũng tổn thất gần 20 cán 

bộ, chiến sĩ và cháy một nhà làm việc trong khu căn cứ địa [119, tr. 23]. Đây là trận 

đánh quân Mỹ đầu tiên và thu được thắng lợi, có ý nghĩa cổ vũ tinh thần chiến đấu 

của quân và dân Đăk Lăk. 

Ở hướng Đông Nam Buôn Ma Thuột, tháng 4/1966, địch huy động 2 đại đội 

VNCH, có xe bọc thép hỗ trợ tiến về căn cứ Krông Bông. Khi chúng từ ấp Kim 

Châu tiến vào căn cứ, lực lượng kháng chiến tổ chức chặn đánh. Tuy nhiên, do quân 

số của địch đông và trang bị vũ khí hiện đại, sau 30 phút giao tranh lực lượng kháng 

chiến buộc phải rút vào rừng. Sau đó, địch tiến vào và kiểm soát lại các buôn Khóa, 

buôn Cư Râm, buôn Khí của Xã 3. Đứng trước tình hình đó, Tỉnh ủy Đăk Lăk điều 

Tiểu đoàn 301 đang hoạt động ở phía Nam huyện Lăk kéo về ứng phó. Sau 7 ngày 

liên tục quần bám đánh địch, lực lượng kháng chiến đã tiêu diệt 47 tên, bắn cháy 3 

xe quân sự; lực lượng kháng chiến tổn thất 32 chiến sĩ. Phối hợp với mũi tấn công 

phía trước, đồng bào các buôn Chư Phiăng, Đăk Tuôr, Năng Dih, Ea Trol nổi dậy 

tấn công bọn tề điệp, đập tan các đồn bảo an, kêu gọi được 8 thanh niên theo 

FULRO quay về với buôn, làng [119, tr. 21]. 

Tại Lâm Đồng, giữa tháng 11/1965, Tiểu đoàn 130 (thiếu) của Khu 6 phối 

hợp với các trung đoàn 312 và 323 đứng tại căn cứ Nam đường 20 đánh diệt hai 

trung đội địch ở Tân Lý, bức rút trại biệt kích Tân Rai, và sau đó chuyển sang phía 

Đông giải phóng đoạn đường số 8 kéo dài, từ Bắc Di Linh đến Kin Đạ. Đêm 28 

rạng ngày 29/11/1965, Tiểu đoàn 130 phối hợp với Đại đội 210 đánh ấp Bờ Xu 

Lạch trên đường số 8 kéo dài, diệt một đại đội bảo an, một trung đội thám kích, 

đánh thiệt hại nặng một trung đội bảo an khác. Bị đánh đau, địch ở các đồn bốt còn 

lại trên đường số 8 kéo dài từ Đinh Trang Thượng đến Tân Dân (Bắc Di Linh) 

hoảng hốt bỏ chạy, lực lượng kháng chiến làm chủ đoạn đường này, giải phóng một 

vạn dân, nối liền với căn cứ phía Bắc đường 20 [4, tr. 143-144]. 

Ở Bắc đường 20, ngày 29/12/1965, Tiểu đoàn 186, thuộc Trung đoàn 53 

VNCH cùng xe bọc thép, pháo binh tiến về căn cứ. Trong tuần đầu, chúng đã lấn 

chiếm được các xã dọc Bắc đường 20 và dồn dân vào các khu tập trung. Nhưng khi 
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địch tiến vào Xã 3 (Lộc Bắc, Bảo Lâm), Tiểu đoàn 186 (bộ đội chủ lực của Khu 6) 

và du kích căn cứ tổ chức chặn đánh, bẻ gãy các cuộc càn quét của chúng. Kết quả, 

lực lượng kháng chiến đã diệt 130 tên, trong đó có 4 tên Mỹ, bắn cháy 2 máy bay và 

xe quân sự. Trong đợt bố phòng Đông Xuân 1965-1966, quân dân căn cứ Cát Tiên 

đã vót và cắm hàng triệu cây chông, huy động hàng chục ngàn ngày công lao động, 

đóng góp 57 tấn lúa, ngô, sắn [23, tr. 98]. 

Tại Tuyên Đức, tháng 12/1965, Hội nghị lần thứ 4 của tỉnh đã xác định 

nhiệm vụ chủ yếu trong năm 1966, là đẩy mạnh hoạt động của LLVT để bảo vệ căn 

cứ, đường hành lang chiến lược và tiêu diệt sinh lực địch. Tại căn cứ Lán Tranh, 

trong thời gian xây dựng căn cứ (tháng 11/1965), đồng bào các dân tộc Cơ Ho, Mạ 

đã không quản ngại khó khăn tham gia hàng chục ngàn ngày công, làm mới và sửa 

trên 20 km đường, đào 12 hầm trú ẩn, vót và cắm hàng triệu cây chông, vận chuyển 

trên 76 tấn vũ khí đạn dược, lương thực [27, tr. 126]. 

Ngày 13/2/1966, phát hiện đại đội 810 VNCH càn quét tại khu vực cầu Đầm 

Ròm (Đức Trọng) để tiến vào vùng căn cứ Lán Tranh, đại đội 3 của Tiểu đoàn 186 

phối hợp với lực lượng du kích tiến hành chặn đánh, tiêu diệt được 11 tên, thu 7 

súng và một máy truyền tin. Tiếp đó, đầu tháng 3/1966, tại thôn Kon Ó (Đức 

Trọng), lực lượng du kích đã đánh tan một tốp biệt kích địch khi chúng đang lần 

theo đường hành lang tiến vào căn cứ Lán Tranh. 

Tại Quảng Đức (nay là Đăk Nông), cán bộ, đảng viên cùng với Già làng ở 

căn cứ Nâm Nung tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng, động viên nhân dân 

hưởng ứng cuộc vận động tham gia bảo vệ căn cứ địa. Nhờ vậy, không chỉ cán 

cán bộ, chiến sĩ, mà cả cụ già và em nhỏ cũng tham gia vót và cắm chông trên 

tuyến đường dài 13 km, đào 340 hầm chông, nhiều thanh niên tình nguyện tham 

gia đội du kích bảo vệ căn cứ địa. Tháng 12/1965, cùng một lúc quân đội VNCH 

mở cuộc hành quân từ hai hướng Nam và Bắc tấn công vào căn cứ Nâm Nung. 

Khi chúng tiến đến buôn Ja Răh, nhân dân kéo đến bao vây xe cơ giới, ngăn 

không cho chúng tiến vào căn cứ địa. Bị uy hiếp, chúng đành rút lui, khi địch 

đến Đăk Drô, Đại đội C44 tổ chức phục kích, tiêu diệt 30 tên, thu 23 súng các 

loại [25, tr. 98]. 
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Bước sang mùa khô 1966-1967, Mỹ tiếp tục mở cuộc phản công chiến lược 

lần thứ hai với sự tham gia của hơn 40 vạn quân Mỹ và hơn nửa triệu quân VNCH. 

Thực hiện chiến lược hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định”, chúng hy vọng giành 

thắng lợi quyết định trong cuộc phản công này. Tháng 6/1966, quân Mỹ và quân 

Đồng minh bắt đầu được triển khai lên Nam Tây Nguyên, đến tháng 11/1966, quân 

địch có khoảng 25.400 tên, trong đó có gần 5.000 tên Mỹ và Đồng minh của Mỹ. 

Được điều động thêm quân, từ tháng 11/1966, chúng mở các cuộc hành quân có 

trọng điểm nhằm tiêu diệt các cơ quan kháng chiến, phá hoại kho tàng và chiếm 

lại những vùng đã mất. Ở Lâm Đồng, từ tháng 11/1966 đến tháng 6/1967, quân 

Mỹ mở các cuộc hành quân “An Dân”, “Lôi Vũ 1”, “Lôi Vũ 2” tiến đánh vào 

vùng Tân Gia Rang, Bờ Rú, Bi Nao, La Dày (Bắc B’Lao),… Học tập kinh nghiệm 

chiến đấu của lực lượng du kích Bác Ái (Ninh Thuận), du kích căn cứ Bắc đường 

20 phối hợp với bộ đội huyện Di Linh liên tục quần bám đánh địch, bắn rơi 3 máy 

bay trực thăng, giết và làm bị thương hàng chục tên, bảo vệ được cơ quan đoàn 

thể, nhân dân và nương rẫy, góp phần làm thất bại một trong ba cuộc hành quân 

then chốt của địch [27, tr. 138]. 

Tại Tuyên Đức, tháng 12/1966, Tiểu đoàn 186 cùng du kích căn cứ địa tập 

kích đồn Tà In, tiêu diệt một đại đội bảo an, phá bỏ các khu tập trung và bắn rơi 

chiếc máy bay trực thăng chở 4 tên sĩ quan, trong đó có tên quận trưởng Đơn 

Dương. Tiếp đó, tháng 3/1967, LLVT của tỉnh đã đánh tan cuộc hành quân “Tia 

chớp nhiệt đới” của Sư đoàn 25 VNCH đánh vào địa bàn căn cứ Lán Tranh, diệt 32 

tên, bắn cháy 3 xe quân sự [27, tr. 143]. 

Trong cuộc chống phản công chiến lược lần thứ hai (1966-1967) của địch, 

quân và dân căn cứ địa ở Tuyên Đức đã bẻ gãy hơn 30 cuộc hành quân, càn quét, 

loại khỏi vòng chiến đấu 420 tên, bắn cháy, phá hủy 6 máy bay và 15 xe quân sự, 

cùng nhiều vũ khí chiến tranh khác [69, tr. 26]. Tuy số lượng địch bị tiêu diệt ít 

hơn so với năm 1966, nhưng lực lượng kháng chiến đã đánh trúng bộ phận kìm 

kẹp ở xã, ấp, có tác động hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ như 

vùng Xuân Sơn, Đất Làng, Đa Lộc (trên đường 11), Lạc Lâm, Phú Thuận, Ka 

Đô, Nam Hiệp (Đơn Dương), Quảng Hiệp (Đức Trọng), mở rộng và bảo vệ vững 
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chắc căn cứ địa. Tháng 11/1967, Hội nghị tổng kết một năm chiến đấu chống các 

cuộc càn quét của địch vào vùng nông thôn, Tỉnh ủy Tuyên Đức đánh giá:  

Quân và dân trong tỉnh đã tích cực đánh địch ở phía trước, bám trụ vững 

chắc ở vùng căn cứ, bám sát dân, sát địch, đánh trúng, đánh đau vào các 

đoàn bình định, tề điệp ác ôn. Trên địa bàn trọng điểm huyện Đức 

Trọng, Đơn Dương và Lạc Dương các đơn vị vũ trang từ căn cứ liên tục 

đột nhập vào ấp đánh địch, tuyên truyền, xây dựng cơ sở bên trong, làm 

lỏng, làm rã bộ máy kìm kẹp ở 5 ấp với trên 1.700 dân [14, tr. 16]. 

Trong xây dựng bố phòng bảo vệ căn cứ, mỗi nhà đều có hầm tránh phi 

pháo, chung quanh nhà, rẫy đều bố trí chông, cạm bẫy. Hệ thống chông, mìn 

được bố phòng từ ngoài vào trong, ở dưới mặt đất, trên cao, liên hoàn và xen kẽ 

tùy theo địa hình, tạo thành một trận địa nhiều tầng, lớp, tuyến trước, tuyến sau. 

Ngoài chông, mìn, còn có các bãi cọc chống trực thăng địch đổ bộ. Trong 3 

tháng cuối năm 1967, căn cứ Lạc Dương (Tuyên Đức), nhân dân đã vót và cắm 

hàng triệu cây chông, đào 559 hầm chông, 85 công sự cá nhân, xây dựng tuyến 

bố phòng trên 10 km [14, tr.9].  

Tại Đăk Lăk, để chuẩn bị cho cuộc chống phản công chiến lược lần thứ hai 

của đối phương, Tỉnh ủy Đăk Lăk phát động năm phong trào: thi đua tăng gia sản 

xuất, tiết kiệm; thi đua đi du kích chiến tranh; thi đua thoát ly đi bộ đội, vào cơ 

quan; thi đua đi dân công phục vụ phía trước, ủng hộ bộ đội; thi đua học tập văn 

hóa, vệ sinh phòng bệnh. Trong 11 xã Thượng ở các căn cứ đều xây dựng được 

làng chiến đấu. Có buôn lập được 2 đến 3 lớp rào dài 300-500 m, cài chông chống 

địch đột nhập; lực lượng du kích thay nhau tuần gác để đồng bào lên nương rẫy 

sản xuất. Tháng 1/1967, đồng bào căn cứ ở huyện M’Đrăk xây dựng được 16 

tuyến bố phòng dài trên 20 km, cắm hàng triệu cây chông, đào 300 hầm trú ẩn 

chống phi pháo [24, tr. 101].  

Nhân dân tại căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya tham gia hàng chục ngày công bố 

phòng, cắm hàng triệu cây chông, vót 152 mang cung, 22 bẫy, đào 3.127 hầm chông 

và 155 bàn chông, hầm trú ẩn tránh phi pháo, cất giấu tài sản [8, tr. 7]. Du kích gom 
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nhặt được 80 quả bom sửa lại gài đánh địch. Ngày 2/2/1967, Tiểu đoàn 168 gồm 

hơn 300 tên trong đó 80 tên Mỹ và Triều Tiên tiến vào các buôn Adrơng (Buôn 

Hồ), có xe bọc thép và máy bay lên thẳng hỗ trợ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 

Tỉnh ủy Đăk Lăk, Tiểu đoàn 301 và dân quân du kích căn cứ tổ chức trận địa đẩy lùi 

các cuộc tấn công của địch, diệt 70 tên, có 13 tên Mỹ và 7 tên Triều Tiên, bắn cháy 

2 máy bay, phá hủy 4 xe quân sự [8, tr. 7].  

Trong nhiệm vụ bảo mật, phòng gian, chống gián điệp, phản cách mạng, 

tháng 8/1966, Nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam về tình hình, nhiệm vụ 

xây dựng căn cứ miền núi đã yêu cầu quân và dân các khu, tỉnh thực hiện tốt công 

tác an ninh tại các căn cứ địa: 

Đẩy mạnh phong trào quần chúng ở vùng căn cứ phòng gian bảo mật, 

đấu tranh chống do thám gián điệp, FULRO, chống chiến tranh tâm lý 

chiêu hồi. Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ vùng giải phóng, căn cứ, 

hành lang, kho tàng, vùng đóng quân. Xây dựng quy ước thôn, buôn 

trong vùng giải phóng và căn cứ nhằm giữ vững đoàn kết nhân dân, trật 

tự xã hội. Phát động nhân dân tích cực tham gia chiến đấu và bảo vệ 

vùng căn cứ [101, tr. 44]. 

Chấp hành chủ trương trên, Tỉnh ủy các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức, Tuyên 

Đức và Lâm Đồng yêu cầu các Ban An ninh từ tỉnh, huyện xuống xã, thôn ở căn cứ 

địa đẩy mạnh công tác an ninh, bảo vệ cơ sở cách mạng. Các Ban an ninh xã, thôn 

phát động nhân dân thực hiện phong trào “bảo vệ căn cứ”, “phòng gian bảo mật”, 

“xây dựng an ninh buôn, làng” chống do thám, gián điệp, biệt kích và bọn phản 

động tay sai; bố trí bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ các tổ chức và phần tử phản 

động; kịp thời phát hiện và giáo dục quần chúng. Nhờ vậy, đã phát hiện các tổ chức 

phản động như “Đề Ga”, “Biệt kích Thượng”, “Cán bộ Trường Sơn”, “Dân sự 

chiến đấu”,… bắt và trừng trị 34 tên, giáo dục 65 tên khác. Đặc biệt, quần chúng đã 

tố giác các tên Y Thu, Ama Tôn, Thịnh,… đang hoạt động gián điệp ở các buôn Ja 

Răh, Dốk Linh ở căn cứ Nâm Nung (Quảng Đức), các tên Kso Minh, Phước,… ở 

thôn Lú Tôn, Xa Nhon (B’Lao, Lâm Đồng). 
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3.1.3. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân 1968 

Trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được ở các mặt quân sự và chính trị, nhất 

là thắng lợi giành được trong hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 và ở đô thị 

“hàng triệu quần chúng đang sục sôi cách mạng và sẵn sàng vùng lên, sẵn sàng hi 

sinh tất cả để giành độc lập, tự do, hòa bình, cơm áo, ruộng đất” [57, tr. 49], Hội 

nghị Trung ương lần thứ 14 (1/1968) đi đến quyết định: “Chuyển cuộc chiến tranh 

cách mạng sang một thời kỳ mới - thời kỳ giành thắng lợi quyết định” [57, tr. 50]. 

Hội nghị nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta là động viên những 

nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân trong cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh 

cách mạng của ta lên một bước phát triển cao nhất, bằng phương pháp tổng công 

kích - tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định” [57, tr. 47].  

Cuộc tiến công của các LLVT trên các chiến trường chính và sự nổi dậy 

nhân dân ở các thành thị lớn là hai mũi tiến công kết hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau thực 

hiện cuộc Tổng công kích và tổng khởi nghĩa khắp cả ba vùng rừng núi, nông thôn 

đồng bằng và thành thị. Đặc biệt, cuộc tiến công của các LLVT và nổi dậy của quần 

chúng nhân dân ở thành thị là mũi nhọn thọc vào yết hầu của địch, có ý nghĩa quyết 

định đến cục diện của cuộc chiến tranh. Vì vậy, tất cả các cuộc công kích và khởi 

nghĩa ở các vùng khác nhau trên chiến trường miền Nam đều có nhiệm vụ phối hợp 

chặt chẽ với các thành thị và trợ lực đầy đủ cho các cuộc công kích và khởi nghĩa ở 

các thành thị lớn. 

Thực hiện chủ trương trên, giữa tháng 1/1968, đồng chí Trần Lê, Bí thư Khu 

ủy Khu 6 triệu tập các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Tỉnh 

ủy Tuyên Đức họp hội nghị ở Lán Tranh (Tuyên Đức) để phổ biến Nghị quyết của 

Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (1/1968) và giao nhiệm vụ cho từng địa phương 

chuẩn bị cho ngày Tổng tiến công và nổi dậy sắp tới. Căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trở thành hậu phương trực tiếp phục vụ chiến trường và bàn đạp thực hiện 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của các tỉnh Đăk Lăk, Quảng 

Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng. Tại các căn cứ địa, lực lượng kháng chiến chuẩn bị 

cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy với khí thế mới, hàng trăm thanh niên nam, nữ 
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hăng hái tham gia nhập ngũ, quần chúng nhân dân tích cực đóng góp lương thực, 

vót chông, đào hầm, vận chuyển vũ khí, mở đường phục vụ kháng chiến. Khu ủy 

Khu 5 và Khu ủy Khu 6 cử cán bộ trực tiếp xuống chỉ đạo các địa bàn, nhất là hai 

trọng điểm Buôn Ma Thuột và Đà Lạt. Khu 5 điều Trung đoàn 33 và 2 tiểu đoàn 

chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên bổ sung cho Đăk Lăk. Khu 6 điều hai tiểu đoàn 

186 và 145 đang hoạt động tại Lâm Đồng lên tăng cường cho Đà Lạt. Khu 10 tăng 

cường cho Quảng Đức một tiểu đoàn chủ lực. 

Tại Lâm Đồng, thực hiện chỉ thị của Khu ủy Khu 6, Tỉnh ủy thành lập Ban 

chỉ đạo tiền phương, chọn Di Linh làm trọng điểm, quyết tâm làm chủ đường 20, 

đoạn đường từ đèo B’Lao đến đèo Chuối để cô lập thị xã B’Lao, đồng thời yêu cầu 

cơ sở bên trong nắm tình hình để khi có thời cơ kịp thời phát động quần chúng nổi 

dậy giành quyền làm chủ. Do LLVT của tỉnh Lâm Đồng phần lớn chi viện cho 

chiến trường Đà Lạt - Tuyên Đức nên Tỉnh đội rút một số thanh niên ở các cơ quan 

và dân quân du kích tại các căn cứ địa thành lập hai đại đội bộ đội địa phương 

(trong đó có đại đội 745 gồm toàn thanh niên dân tộc thiểu số) để tăng cường cho 

các hướng tấn công. Huy động dân công ở căn cứ làm nhiệm vụ vận chuyển lương 

thực, vũ khí theo yêu cầu của tỉnh và khu, phục vụ kịp thời các đơn vị phía trước 

đánh địch. Đêm 30 rạng ngày 31/1/1968, từ căn cứ địa ở Nam Di Linh, Bắc B’Lao, 

LLVT của tỉnh gồm các đại đội 210, 212, 215, 744, 745, đơn vị đặc công 715 và 

LLVT các huyện đồng loạt tiến công vào thị trấn Di Linh, thị xã B’Lao và một số 

“ấp tân sinh” dọc đường 20. Trong hai ngày 31/1 và 1/2/1968, lực lượng kháng 

chiến làm chủ được thị trấn Di Linh, khống chế đường 20, đoạn từ thị trấn Di Linh 

đến thị xã B’Lao. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, phối hợp giữa các hướng tấn 

không nhịp nhàng, đồng bộ, cho nên sang ngày 2/2/1968, địch tập trung lực lượng 

phản kích quyết liệt, các đơn vị phải rút về lại nông thôn [70, tr. 108]. 

Tại Đăk Lăk, ở các căn cứ địa, cấp ủy địa phương phát động quần chúng 

nhân dân ra sức sản xuất, vận chuyển vũ khí, lương thực, xây dựng công sự chuẩn 

bị cho ngày khởi nghĩa. Quân và dân ở căn cứ Nam Ka đã xay giã được 55 tấn gạo 

và tham gia hàng ngàn ngày công vận chuyển vũ khí, lương thực,… đến địa điểm 

tập kết. Đặc biệt, đội vận tải của đường hàng lang phía Nam Đăk Lăk đã vận 
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chuyển gần 9 tấn gạo cho căn cứ Nâm Nung (Quảng Đức). Căn cứ Krông Bông đã 

huy động 350 người đi dân công phục vụ vận chuyển vũ khí, lương thực, trong đó 

có cả phụ nữ vả trẻ em [20, tr. 87]. Tỉnh đội Đăk Lăk, đưa các đội du kích căn cứ 

địa ra phía trước hoạt động, thành lập vành đai chiến đấu, sẵn sàng phối hợp với bộ 

đội chủ lực của tỉnh tấn công địch ở các ấp dọc đường 14, đường 26, khu Hòa 

Khánh và Kim Châu. Để phân tán lực lượng đối phương, kéo quân địch ra vùng 

ven, từ đêm 4/1/1968, bội đội chủ lực và lực lượng du kích căn cứ tấn công vào các 

ấp Trinh, Chư Đăng, buôn A Nua và phục kích đánh địch ở dốc Hà Lan (Buôn Hồ) 

trên đường 14 [24, tr. 116]. Các hoạt động nghi binh của lực lượng kháng chiến đã 

kéo sự chú ý đối phó của địch ra vùng ven, tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng 

áp sát vào thị xã, đưa cả cơ quan chỉ đạo có cơ yếu điện đài vào nội thị nhưng vẫn 

giữ được bí mật, bất ngờ cho cuộc tấn công. 

Đêm 30 rạng ngày 31/1/1968, trong khi Quân giải phóng đồng loạt mở các 

mũi tấn công địch ở Buôn Ma Thuột thì ở Cheo Reo và Buôn Hồ, LLVT cũng mở 

các cuộc tiến công vào quận lỵ. Ở Cheo Reo, LLVT và du kích huyện xuất phát từ 

căn cứ Chư Djũ – Dlei Ya tấn công bọn kìm kẹp giành quyền làm chủ ở các buôn, 

làng dọc đường 14, bao vây Phú Nhơn và tấn công vào chi khu Cẩm Ga trong 2 

ngày 31/1 và ngày 1/2/1968. Ở Buôn Hồ, đêm 2 rạng sáng ngày 3/2/1968 LLVT 

đánh chốt Buôn Hồ diệt một đại đội bảo an, phá khu dồn Đạt Hiếu, Quảng Nhiêu, 

đánh ấp buôn Trinh, buôn Tría. Đến ngày 3/2/1968, địch đưa quân chiếm lại, LLVT 

rút về căn cứ địa [24, tr. 119]. 

Tại Quảng Đức, từ đầu tháng 1/1968, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân 

tham gia kháng chiến, ở căn cứ Nâm Nung, ta đã huy động trên 2.000 lượt người 

tham gia vận chuyển lương thực, vũ khí đến địa điểm tập kết trước và trong thời 

gian diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Tỉnh đội Quảng 

Đức kêu gọi được trên 90 thanh niên ở căn cứ địa nhập ngũ, thành lập các đại đội 

vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan và các trạm giao liên [25, tr. 115]. Đêm 

30/1/1968, trong lúc các đơn vị chủ lực của Khu 10 và tỉnh Quảng Đức đột nhập 

và làm chủ các ấp Đức An, Thiện Hạnh, sân bay Nhân Cơ, thì LLVT huyện và du 

kích căn cứ Nâm Nung đánh và làm chủ đoạn đường 14 từ Đức Lập đi Đăk Song , 
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khiến địch ở Đức Lập không rút về tiếp viện được cho thị xã Gia Nghĩa. Ngày 

2/2/1968, quân địch phá vỡ phòng tuyến trên đường 14, chúng kéo về và chiếm lại 

thị xã Gia Nghĩa [24, tr. 119-120]. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, quân và dân tại 

các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã đem hết sức mình phục vụ kháng chiến. Với 

khí thế Tổng tiến công và nổi dậy, đồng bào tại các căn cứ hỗ trợ tích cực cho 

LLVT, cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc mem, tham gia cứu thương. 

Tuy không đạt được mục tiêu lật đổ bộ máy chính quyền địch, thành lập chính 

quyền cách mạng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nhưng 

quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên đã góp phần cùng nhân dân miền Nam đánh 

bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 

3.2. Củng cố căn cứ địa về mọi mặt, góp phần đánh bại chiến lƣợc “Việt Nam 

hóa chiến tranh”; giải phóng hoàn toàn Nam Tây Nguyên (1969-1975) 

3.2.1. Quá trình khôi phục căn cứ địa từ sau Tổng tiến công và nổi dậy Tết 

Mậu Thân 1968 đến Hiệp định Paris (ngày 27/1/1973) 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của nhân dân miền Nam 

đã giáng một đòn nặng nề vào âm mưu xâm lược của Mỹ, buộc Tổng thống Mỹ 

Johnson phải tuyên bố phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Đầu năm 1969, 

Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, từng bước rút 

quân Mỹ và quân Đồng minh ra khỏi miền Nam Việt Nam nhằm giảm thương vong 

cho người Mỹ và các nước Đồng minh. Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Việt Nam 

hóa chiến tranh” là thực hiện bằng được “bình định nông thôn”, kiểm soát tuyệt 

đại bộ phận đất đai và dân số, bắt lính, củng cố chính quyền cơ sở, tăng cường hệ 

thống phòng thủ nông thôn, tiến tới xóa bỏ tận gốc lực lượng cách mạng. Ở Nam 

Tây Nguyên, đầu năm 1969, địch có khoảng 26.000 quân, tăng 4.000 quân so với 

năm 1968, trong đó quân Mỹ và quân Nam Triều Tiên có 5.600 tên. Sau khi được 

điều động thêm quân, địch đẩy mạnh hoạt động quân sự đánh phá căn cứ địa, đường 

hành lang chiến lược, triệt phá kinh tế, gây chiến tranh tâm lý, ủng hộ FULRO và 

các tổ chức phản động chống phá cách mạng. 



 

111 

 

Tại Đăk Lăk, giữa năm 1969, một số đơn vị chiến đấu Mỹ rút đi, còn lại 1 

tiểu đoàn dù của Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4 đóng ở Buôn Ma Thuột, 1 đại đội công 

binh và 1 chi đoàn pháo đóng ở sân bay Hòa Bình; quân đội Sài Gòn lúc này có 25 

đại đội biệt kích, 23 đoàn bình định. Ngoài ra, ở Đăk Lăk lúc này còn có 1.143 tên 

FULRO. Tháng 6/1969, 1 tiểu đoàn Mỹ, 7 đại đội VNCH đánh vào vùng Đông Bắc 

Buôn Hồ, có xe quân sự và máy bay yểm trợ. Sau hơn một tuần tiến hành càn quét, 

địch dồn 500 dân ở các xã Chư Djũ và Ia Đrăng vào các khu tập trung. Vùng ven thị 

trấn Buôn Hồ và dọc đường 14, địch tiến hành 7 đợt thanh lọc quần chúng, truy 

lùng và bắt đi 13 cán bộ, chiến sĩ [24, tr. 137].  

Ở Lâm Đồng, trong năm 1969, quân Mỹ và quân đội VNCH mở các chiến 

dịch “Phượng Hoàng”, “Đồng tiến”, “Vì dân”, “Đại bàng”, “Đại phong”,… 

đánh vào khu vực từ Trảng Bia, Kim Anh, Tân Lạc đến cầu Đại Nga, Thanh Xuân 

nhằm ngăn chặn các hoạt động kháng chiến, củng cố lại bộ máy kìm kẹp tại chỗ 

và khống chế cơ sở cách mạng bên trong. Đi đôi với các hoạt động đó, địch ra sức 

củng cố LLVT, ráo riết bắt lính, lập nhiều đơn vị mới để thay thế dần quân Mỹ, 

lập phân đội cảnh sát và Ủy ban “Phượng Hoàng” xã, ấp. Tháng 5/1970, 1 trung 

đoàn VNCH đánh vào căn cứ Bắc đường 20, phá các tuyến đường hành lang, vùng 

bàn đạp, gài mìn thành từng bãi, từng tuyến. Đến cuối năm 1970, địch đã lập thêm 

9 khu tập trung ở các xã Lú Tôn, Hợp Vuông, Bờ Xa Lu Xiên và Xã 5; chúng bắt 

đi gần một ngàn dân ở các căn cứ địa, đốt phá 12 buôn, cướp hàng chục tấn lương 

thực [27, tr. 34]. 

Ngoài ra, địch còn dùng phi pháo, máy bay bắn phá, rải chất độc hóa học 

phá hoại sản xuất; đồng thời tung biệt kích, gián điệp vào địa bàn căn cứ để nắm 

tình hình, phao tin đồn nhảm, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng  và Mặt 

trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Trước 

các cuộc đánh phá ác liệt của quân địch, “các cơ quan của Khu ủy và BTL Quân 

khu 6 phải di chuyển đi nhiều nơi, có thời gian phải ngược vùng đèo Sông De, 

Quan Hân, Yên Ngựa, suối Bom Bi, rồi trở lại vùng Con Hai, Con Sỏ, đồi Trung 

Quân heo hút của Di Linh; cũng có lúc phải chuyển ra ở vùng Cà Lon, Sông 

Lũy” [187, tr. 249]. 
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Tại Tuyên Đức, từ giữa năm 1969, địch tiến hành bình định có trọng điểm ở 

các xã Xuân Trường, Xuân Thọ trên đường 11, vùng K67 (Đơn Dương), xã Hiệp 

Thạnh trên đường 20, các ấp Lạc Xuân, Lạc Bình, Quảng Hiệp, Nghĩa Hiệp, Gia 

Thạnh, Côi Ya, Ngọc Sơn và Lạc Sơn trên đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27); tung 

bọn thám báo, biệt kích bí mật luồn sâu vào vùng bàn đạp Phú Sơn, căn cứ Lán 

Tranh rồi bất ngờ tập kích các cơ quan, kho tàng. Đến cuối năm 1970, địa bàn căn 

cứ địa của Tuyên Đức chỉ còn hơn 1.000 người, trong đó căn cứ Lạc Dương có 

316 người [12, tr. 8]. Đây là thời kỳ địa bàn căn cứ ở Tuyên Đức bị thu hẹp nhất kể 

từ năm 1962. 

Tại Quảng Đức (nay là Đăk Nông), đầu năm 1969, địch tăng thêm 1 tiểu 

đoàn VNCH, chiếm đóng ở Đức Lập nhằm khống chế vùng Đông Bắc đường 14. 

Trong năm 1969, địch tiến hành gần 30 cuộc đánh phá, càn quét vào căn cứ Nâm 

Nung và Nam Ka, chúng dồn dân ở các buôn Đăk Drô, buôn K9, buôn K62 và Đăk 

Rí vào các khu tập trung; đồng thời lập các chốt quân sự dọc đường 14 và đường 28 

để khống chế căn cứ Nâm Nung [25, tr. 98]. Tháng 5/1969, Trung đoàn 44 VNCH 

từ Buôn Ma Thuột kéo vào đánh phá căn cứ Nâm Nung và Nam Ka, chúng đưa gần 

700 người vào sinh sống tại các khu tập trung và lập các chốt quân sự dọc đường 

21 kéo dài (Quốc lộ 27) và tỉnh lộ 4. Địch tăng cường kiểm soát chặt chẽ các hoạt 

động sản xuất kinh tế và vận chuyển hàng hóa trên đường hành lang chiến lược, 

làm cho đời sống nhân dân ở các căn cứ địa gặp rất nhiều khó khăn.  

Trước tình hình địch đánh phá ác liệt các căn cứ địa, tháng 7/1969, Hội nghị 

lần thứ 9 của Trung ương Cục miền Nam đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ cho 

cách mạng miền Nam:  

Đẩy mạnh tấn công quân sự và xây dựng LLVT, đó là vấn đề có ý nghĩa 

quyết định nhất; tăng cường công tác dân vận làm cơ sở cho phong trào 

đấu tranh chính trị và binh vận; phát huy vai trò của chính quyền cách 

mạng, đẩy mạnh công tác an ninh, kinh tế, tài chính, mở rộng và xây 

dựng căn cứ địa cách mạng; tăng cường xây dựng Đảng về mặt tư tưởng, 

chính trị và tổ chức để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình 

huống [171, tr. 482].  
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Chấp hành chủ trương trên, các cấp ủy Đảng ở Nam Tây Nguyên tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị trong các đơn vị, quần chúng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thấy được những mặt làm 

được và chưa làm được trong những năm chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, 

nhất là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; đồng thời thấy 

được âm mưu và thủ đoạn của Mỹ và chính quyền VNCH trong chiến lược “Việt 

Nam hóa chiến tranh”. Nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng lúc này là tập trung lực 

lượng củng cố và bảo vệ căn cứ địa, đường hành lang chiến lược, từng bước đập tan 

kế hoạch “bình định” của địch; đồng thời đẩy mạnh sản xuất để giải quyết khó 

khăn về lương thực, thực phẩm cho cán bộ, bộ đội và nhân dân ở các căn cứ địa. 

Công tác bố phòng bảo vệ căn cứ, lập vành đai bao vây địch được phát động 

rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị và các buôn, làng. Địa bàn căn cứ ở Đăk Lăk, 

Quảng Đức, Lâm Đồng xây dựng thêm nhiều tuyến bố phòng, đào thêm hầm chông, 

gài thêm mang cung, bẫy đá, trái nổ; đồng thời đào thêm hầm, hố chống phi pháo và 

công sự đánh địch. 

Tại Đăk Lăk, tháng 7/1969, tại căn cứ Chư Djũ – Dlei Ya, Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Đăk Lăk lần thứ IV đánh giá, phân tích tình hình và chỉ rõ những khuyết điểm 

trong quá trình chỉ đạo trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; 

đồng thời yêu cầu các tổ chức Đảng, các đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia 

tích cực nhiệm vụ bảo vệ, củng cố căn cứ địa, tăng cường bố phòng chống địch càn 

quét; chống gián điệp, chiến tranh tâm lý; đẩy mạnh sản xuất tại chỗ nhằm giải 

quyết khó khăn về lương thực, thực phẩm. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động tấn 

công địch ở phía trước, tại căn cứ địa, nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị, buôn, làng 

được nhân dân tham gia tích cực. Du kích căn cứ xã Krông Nô (Lăk – Đăk Lăk) 

trong năm 1970, đánh 8 trận và bắn rơi 1 máy bay địch. Du kích Khuê Ngọc Điền 

trong 6 tháng đầu năm 1970, loại khỏi vòng chiến đấu 29 tên, bắn rơi 1 máy bay 

L19, bắn bị thương nhiều chiếc khác [28, tr. 45]. 

Tại Quảng Đức, tháng 9/1969, Đại hội Đảng bộ lần thứ I của tỉnh phát động 

quân và dân ra sức đẩy mạnh bảo vệ căn cứ, củng cố địa bàn, chống chiến tranh tâm 

lý, tích cực sản xuất để khôi phục phong trào cách mạng, tiến tới tấn công đối 
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phương trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế và binh vận. Từ tháng 9 đến tháng 

12/1969, nhân dân căn cứ Nâm Nung tham gia trên 6.000 ngày công làm đường, 

vận chuyển lương thực, vũ khí, cắm hàng triệu cây chông, đào 53 hầm trú ẩn, làm 

trên 10 km đường hành lang, đóng góp 85 tấn lương thực [25, tr. 24]. 

Ở Lâm Đồng, ngày 7/7/1970, chiến sĩ K’Vét, du kích Xã 1 (Lộc Bắc), căn 

cứ Bắc đường 20 bắn rơi máy bay lên thẳng HU1A, diệt tên Trung tướng Kisi, Tư 

lệnh Sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ cùng 6 tên sĩ quan khác. Năm 1972, dân 

quân du kích căn cứ Bắc – Nam đường 20 và căn cứ Cát Tiên đánh địch 48 trận, 

diệt 287 tên, bắn rơi và bị thương 5 máy bay [118, tr. 1]. Với thành tích xuất sắc 

trong phong trào du kích chiến tranh, nhân dân căn cứ Xã 1 được Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương Chiến công hạng 3, nhiều đơn vị, cá nhân được biểu dương, 

khen thưởng. Phong trào thi đua “4 nhất” (Năng suất nhất, chất lượng nhất, tiết 

kiệm nhất và an toàn nhất) của thanh niên, “3 đảm đang” (sản xuất, xây dựng gia 

đình và phục vụ chiến đấu) của phụ nữ, phấn đấu đảm bảo được “7 khả năng”
(1)

 

được thực hiện rộng rãi trong nhân dân ở các căn cứ Bắc – Nam đường 20 và căn 

cứ Cát Tiên [2, tr. 332]. 

Tại Tuyên Đức, trước tình hình địch đẩy mạnh các cuộc càn quét, đánh phá 

ác liệt, Tỉnh ủy Tuyên Đức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quyết tâm bám 

địa bàn, bám quần chúng để giữ vững phong trào cách mạng. Trong năm 1970, quân 

và dân căn cứ Lán Tranh, Lạc Dương đã tiến hành 34 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 

trên 500 tên, trong đó có 33 tên Mỹ, diệt gọn 8 đại đội, 10 trung đội, tiêu hao nặng 7 

đại đội, một đoàn bình định, bắn rơi và phá hủy 7 máy bay, phá hỏng 12 xe quân sự 

[12, tr. 30]. Hoạt động quân sự có tác động hỗ trợ quần chúng nhân dân nổi dậy 

giành quyền làm chủ với nhiều mức độ khác nhau ở các ấp Tự Tạo, Sào Nam, 

Phước Thành (ngoại ô Đà Lạt), Phú Thuận, Lạc Xuân, Lạc Bình (Đơn Dương), 

Định An, Quảng Hiệp, Côi Ya, Gia Thạnh (Đức Trọng) và Xuân Sơn, Đất Làng 

(Xuân Trường) với gần 3.000 dân, đưa lên tranh chấp khoảng 11.000 dân, làm lỏng 

rã kìm ở 30 ấp với trên 10.000 dân; xây dựng thêm các cơ sở chính trị ở các ấp An 

                                                 
(1)

Bảy khả năng: Chống càn bảo vệ căn cứ, chống biệt kích, bắn máy bay, đánh phá cắt giao thông, phối hợp 

phía trước - phía sau, bổ sung lực lượng cho các đơn vị vũ trang và đi dân công phục vụ chiến đấu. 
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Hoà, Đa Hoà, Võ Tánh, Đa Cát, Sào Nam, Tây Hồ, Thái Phiên, Đa Phú (Đà Lạt), 

Định An và Hiệp Thạnh (Đức Trọng) [12, tr. 31]. 

Cùng với việc chống địch bình định, đánh phá địa bàn căn cứ địa, các cấp ủy 

Đảng và chính quyền lãnh đạo và chỉ đạo nhân dân ở các căn cứ tích cực tuyên 

truyền, vận động nam, nữ thanh niêm tham gia nhập ngũ. Ở Lâm Đồng, trong năm 

1970 có 176 thanh niên nam, nữ tại căn cứ địa đi thoát ly, đưa tổng số lực lượng du 

kích dân quân toàn tỉnh lên 957 người; tổ chức 10 lớp tập huấn cho 368 cán bộ, 

chiến sĩ và du kích cốt cán, thời gian mỗi lớp từ 10 đến 15 ngày. Nội dung tập huấn 

về kỹ năng chiến thuật tập kích, phục kích, đặc công, cách đánh nhỏ, vừa; kĩ thuật 

xạ kích, bắn máy bay, đánh mìn,… Tại Đăk Lăk, trong năm 1972 có hơn 200 thanh 

niên nam nữ tại các căn cứ tình nguyện nhập ngũ, đưa số dân quân du kích bảo vệ 

căn cứ địa và đường hành lang chiến lược lên 1.238 người [120, tr. 5]. 

Trong lĩnh vực kinh tế, để giải quyết tình trạng thiếu lương thực, Ban 

Kinh tế tài vận các tỉnh Nam Tây Nguyên phát động nhân dân ở các căn cứ địa 

thực hiện phong trào “Nhường cơm sẻ áo”, tổ chức các đội dân quân vận 

chuyển lương thực từ các căn cứ trong khu vực còn lương thực để hỗ trợ  cho 

những vùng thiếu đói; đồng thời đẩy mạnh sản xuất, hướng dẫn kĩ thuật canh 

tác cho nhân dân, trồng xen canh gối vụ, nuôi gia súc, gia cầm,... Trong năm 

1970, Đoàn vận tải H50, huy động được 1.267 người tham gia vận chuyển hàng 

hóa, vũ khí vào địa bàn Nam Tây Nguyên, đảm bảo kịp thời yêu cầu phục vụ 

kháng chiến [96, tr. 113]. 

Ở căn cứ Krông Bông, Tỉnh ủy Đăk Lăk xác định là vùng sản xuất chính để 

cung cấp lương thực cho chiến sĩ và nhân dân cho toàn tỉnh. Toàn căn cứ đã huy động 

trên 1.000 người, thành lập 80 tổ vần đổi công, tổ sản xuất, tổ hợp tác, canh tác trên 

300 ha. Trong canh tác, nhiều giống lúa, ngô được đưa vào trồng cấy ở các buôn 

Chàm, Khí, Ea Trol, Năng Tý, Hằng,… đặc biệt đã trồng thí điểm thành công cây ngô 

trên ruộng sình và được nhân rộng mô hình ra toàn vùng. Nhờ đó, vụ Hè - Thu năm 

1971, quân và dân căn cứ Krông Bông thu hoạch trên 70 tấn ngô [21, tr. 13]. 

Năm 1971, tỉnh Lâm Đồng phát động nhân dân ở căn cứ thực hiện các phong 

trào thi đua “Lập công đền ơn Bác”, “Quyết tâm thực hiện di chúc Bác”, mỗi lao 
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động phấn đấu phát 1 ha rẫy, trỉa 3 thúng lúa, đậu, ngô và rau, củ, quả. Xây dựng 

173 tổ sản xuất, huy động 45.000 lượt người tham gia sản xuất, trỉa được 5.400 

thúng lúa, 6.400 lon ngô giống, gần 2 triệu gốc sắn và thu hoạch trên 1.148 tấn 

lương thực, trung bình một lao động sản xuất được 250 kg. Ngoài ra, đội vận tải 

H50 của Lâm Đồng vận chuyển trên 47 tấn hàng hóa, trong đó đưa 20 tấn muối về 

căn cứ Cát Tiên [27, tr. 14].  

Tại Quảng Đức, từ cuối năm 1971, hoạt động sản xuất lương thực ở các căn 

cứ được khôi phục, bình quân đạt 398 kg trên 1 lao động, bằng 97% chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. Ngoài ra, chính quyền cách mạng còn thu mua từ vùng địch được 18 

tấn lúa. Về tài chính, chính quyền cách mạng thu được 6.438.041 đồng từ các 

khoản bán lâm sản, thu công doanh, thương nghiệp mậu dịch, đạt 162,3% kế 

hoạch [112, tr. 13]. Đời sống nhân dân tại các căn cứ từng bước cải thiện, đáp ứng 

nhu cầu tối thiểu về lương thực cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong các căn cứ và 

vùng phụ cận. Vấn đề này được phản ánh trong tài liệu của VNCH:  

Ngoài việc tuyên truyền trong dân chúng hô hào đóng góp thóc lúa, tiền 

bạc ủng hộ, Việt Cộng còn chú trọng phát triển cơ sở kinh tài tự túc ở sâu 

trong rừng núi thuộc Cao Nguyên Trung Phần; tổ chức buôn bán và thành 

lập các kho dự trữ lương thực ở các vùng mà chúng hoạt động. Tuy sự tổ 

chức kinh tài của Việt Cộng thô sơ, nhưng chúng vẫn sinh sống được, bởi 

lẽ, số quân hiện có ít, sự tiếp tế tương đối dễ dàng, trong khi đó là vùng đất 

rộng, thưa dân, nguồn lợi kinh tế tại chỗ rất phong phú [147, tr. 7]. 

Về đời sống văn hóa - xã hội, tại các căn cứ địa, các cấp ủy Đảng, chính 

quyền cách mạng tiếp tục phát động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng đời 

sống văn hóa kháng chiến. Mặc dù địa bàn căn cứ địa thường xuyên bị địch đánh 

phá, nhưng các cuộc vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới vẫn được diễn ra, 

nhờ đó các hủ tục, mê tín, dị đoan từng bước được đẩy lùi. Hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật gặp nhiều khó khăn, do phải thường xuyên di chuyển địa bàn, nhiều anh, chị 

em văn công phải tham gia công tác bảo vệ căn cứ, nhưng các đoàn văn nghệ của 

Khu 6, tỉnh vẫn tổ chức được các buổi công diễn, góp phần bồi dưỡng tinh thần 

chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các căn cứ. Trong các căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên, đội văn nghệ của căn cứ Cát Tiên đã tổ chức trên 10 buổi công 
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diễn, đặc biệt tổ chức được 3 buổi công diễn cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ 

bảo vệ đường hành lang chiến lược. 

Cùng với các hoạt động văn hóa - xã hội, phong trào bình dân học vụ tiếp tục 

được các cấp ủy Đảng, ban ngành quan tâm. Trong điều kiện địch không ngừng đánh 

phá, càn quét, nhưng nhân dân tại các căn cứ địa vẫn hăng hái tham gia học tập. Tại 

các căn cứ địa của Lâm Đồng, mở được 15 lớp văn hóa cho 215 học viên, đào tạo 

được 21 giáo viên. Ban Dân y tỉnh đã xây dựng 4 xã điểm là Bờ Gia, Hợp Vuông, Xã 

1 và Xã 5 của căn cứ Bắc - Nam đường 20 có 100% hộ gia đình đạt loại khá, giỏi về 

vệ sinh phòng bệnh; bồi dưỡng cho 26 cán bộ y tế và 135 cấp cứu viên và vệ sinh 

viên, nhờ đó 13 xã căn cứ địa đã có y sĩ, y tá phụ trách [11, tr. 14]. 

Tính đến tháng 9/1970, các căn cứ địa của tỉnh Đăk Lăk đã mở được 23 lớp 

học văn hóa cho trên 3.000 học viên là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đoàn dân công 

của tỉnh tổ chức được hàng chục buổi biểu diễn văn nghệ, đặc biệt lần đầu tiên đã tổ 

chức được một số buổi chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ nhân dân ở các căn cứ 

địa. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc thương, bệnh binh tiếp tục có bước phát 

triển, đến cuối năm 1972, toàn tỉnh Đăk Lăk đã có 2 bệnh viện và 3 trạm y tế do 3 

bác sĩ, 5 y sĩ đảm nhiệm, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh cho chiến sĩ và 

nhân dân tại các căn cứ địa [78, tr. 39].  

Trong các năm 1969-1972, quân và dân Nam Tây Nguyên đẩy mạnh các 

hoạt động kháng chiến, qua đó căn cứ địa từng bước được khôi phục: 

Tại Đăk Lăk, đầu năm 1969, Tỉnh ủy quyết định chuyển các cơ quan, ban 

ngành từ căn cứ Krông Bông về lại căn cứ Chư Djũ – Dlei Ya (Đông Bắc Đăk Lăk), 

nhằm bảo vệ an toàn cho các lực lượng kháng chiến và kịp thời chỉ đạo phong trào 

cách mạng trong toàn tỉnh. Được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân tại căn cứ, nhiều 

cơ quan, ban ngành nhanh chóng tái lập và đi vào hoạt động. Rút kinh nghiệm từ 

lần xây dựng trước, các cơ quan, trụ sở làm việc của tỉnh được sắp xếp theo từng 

khu vực riêng biệt, nhằm bảo đảm bí mật trước các cuộc đột nhập và càn quét của 

địch. Sau khi ổn định được nơi cư trú, Tỉnh ủy Đăk Lăk phát động nhân dân đẩy 

mạnh các hoạt động chống địch lấn chiếm, bảo vệ vững chắc căn cứ địa và đường 

hành lang chiến lược. Đến cuối năm 1971, địa bàn căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya được 
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khôi phục và mở rộng ra 15 xã như xã Chư Djũ, xã Dlei Ya, Xã 3, Xã 4,… bao gồm 

một vùng rộng lớn của các huyện Krông Năng, M’Drăk, Buôn Hồ, Krông Buk (Đăk 

Lăk), Krông Pa, Phú Túc, Phú Bổn (Gia Lai). 

Giữa năm 1971, nhằm tập trung chỉ đạo để đối phó với chiến lược “tìm diệt”, 

“quét và giữ” của địch, Trung ương Cục miền Nam quyết định giải thể Khu 10, nhập 

Quảng Đức về lại Đăk Lăk, trả huyện Kiến Đức về lại Phước Long và huyện Khiêm 

Đức về Lâm Đồng. Căn cứ Nâm Nung, nơi hoạt động của các cơ quan, bàn ngành tỉnh 

Quảng Đức chuyển thành nơi hoạt động của Đội công tác phía Nam Đăk Lăk. Nhiệm 

vụ cơ bản của Đội công tác phía Nam Đăk Lăk lúc này là đẩy mạnh các hoạt động vũ 

trang bảo vệ địa bàn căn cứ và đường hành lang. Sau khi Khu 10 giải thể, bộ đội chủ 

lực của Khu ở lại cùng quân và dân căn cứ Nâm Nung chống địch đánh phá. Trong một 

năm rưỡi (từ giữa năm 1971 đến cuối năm 1972), quân và dân căn cứ Nâm Nung đã 

đánh tan hàng chục cuộc càn quét, đánh phá của địch, diệt gần 70 tên, bắn rơi 2 máy 

bay, bắn cháy và phá hủy 4 xe quân sự của địch. Đến cuối năm 1972, địa bàn căn cứ 

Nâm Nung được khôi phục với 800 dân của 9 buôn, thôn như K62, 9, Bri, Ja Răh, 

R’Cặp, Bri, Yuk, Dốk Yuk và một thôn người Kinh; vùng làm chủ mở rộng ra các xã 

Đăk Rí (Đức Xuyên), Quảng Sơn và Đức Mạnh (Đăk Mil). 

Tại Lâm Đồng, trong 3 năm từ năm 1969 đến năm 1971, địch đã thực hiện 21 

lần càn quét, đánh phá căn cứ ở Bắc - Nam đường 20 (Di Linh, B’Lao) và căn cứ Cát 

Tiên, trong đó có 2 cuộc càn quét địch sử dụng cấp Trung đoàn, có xe quân sự và máy 

bay chiến đấu yểm trợ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Khu ủy Khu 6 và Tỉnh ủy Lâm 

Đồng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các căn cứ kiên trì chiến đấu, lần lượt bẻ gãy các 

cuộc đánh phá của địch. Phong trào thi đua xây dựng căn cứ địa trên các mặt từ chính 

trị, quân sự đến kinh tế, văn hóa - xã hội được nhân dân ra sức thực hiện. Quân và dân 

căn cứ Bắc đường 20 đi đầu trong phong trào bảo vệ căn cứ địa với 3 lần bắn rơi và phá 

hủy máy bay địch. Nhờ đó, đến cuối năm 1971, địa bàn căn cứ địa của Lâm Đồng được 

khôi phục mở rộng ra 13 xã của các huyện Di Linh, B’Lao, Hàm Thuận Bắc (Bình 

Thuận) với hơn 9.000 dân. Căn cứ Cát Tiên mở rộng về phía Tây Bắc, làm chủ được 

đoạn đường 28 từ Đạ Tro (Đạ Tẻh) đến Lộc Bắc (Bảo Lâm). 

Sau gần hai năm (1971-1972), LLVT ở Nam Tây Nguyên đẩy mạnh các hoạt 

động quân sự nhằm mở rộng vùng làm chủ, đẩy quân địch về lại đô thị, địa bàn căn 
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cứ ở Nam Tây Nguyên cơ bản được khôi phục gần bằng cuối năm 1967 với 23.000 

người. Địa bàn làm chủ, vùng tranh chấp tiến sát về đô thị như ở phía Bắc, phía 

Đông Buôn Ma Thuột; phía Tây, Tây Nam thị xã Đà Lạt và ven các thị trấn Di 

Linh, B’Lao (vùng K8 - Bu K’Răk), Đức Lập, Buôn Hồ; làm chủ nhiều km đường 

20, đường 14 và đường 21; đường hành lang được nối thông giữa các căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên với các căn cứ địa ở NTB và miền Đông Nam Bộ.  

3.2.2. Xây dựng căn cứ địa thành hậu phƣơng tại chỗ vững chắc, đáp ứng 

yêu cầu trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1973-1975) 

Thắng lợi to lớn của nhân dân ta ở cả hai miền Nam, Bắc đã buộc Mỹ phải 

ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 

(27/1/1973). Theo Hiệp định, quân Mỹ và quân các nước Đồng minh của Mỹ rút 

khỏi miền Nam Việt Nam, tình hình này mở ra cục diện mới trên chiến trường miền 

Nam, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cách mạng tiến công và nổi dậy, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Song điều này không có nghĩa là Mỹ chịu từ 

bỏ hoàn toàn ý đồ chiến lược của chúng ở Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà bất chấp 

những điều khoản đã cam kết và được ghi nhận trong Hiệp định Paris và Định ước 

quốc tế về Việt Nam (2/3/1973), đế quốc Mỹ cố bám giữ Việt Nam và Đông 

Dương, tiếp tục nuôi dưỡng chính quyền Sài Gòn làm công cụ thực hiện chính sách 

thực dân mới của chúng ở miền Nam Việt Nam.  

Thực hiện âm mưu trên, khi rút quân về nước, Mỹ vẫn giữ lại hơn hai vạn cố 

vấn quân sự đội lốt dân sự, lập Bộ chỉ huy quân sự trá hình, tiếp tục viện trợ quân 

sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn. Mỹ ra sức giúp chính quyền Nguyễn Văn 

Thiệu tăng cường lực lượng mọi mặt, như đôn quân, bắt lính và tăng viện trợ quân 

sự, kinh tế, đưa thêm nhiều vũ khí đạn dược, phương tiện chiến tranh vào miền 

Nam. Trong năm 1973, Mỹ đã viện trợ một khối lượng phương tiện chiến tranh 

khổng lồ cho chính quyền Sài Gòn, gồm 700 máy bay, 500 khẩu pháo, 400 xe tăng, 

thiết giáp, bổ sung 2 triệu tấn vật tư chiến tranh. Nhờ vậy, quân đội Sài Gòn được 

nâng lên 1,1 triệu người, với 1.850 máy bay các loại, 2.074 xe tăng, 1.601 tàu chiến, 

1.588 khẩu pháo và hàng triệu tấn vật tư chiến tranh [79, tr. 305]. 
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Được sự viện trợ của Mỹ, chính quyền VNCH tập trung thực hiện kế hoạch 

“tràn ngập lãnh thổ” để mở rộng vùng kiểm soát, xóa “thế da báo”, đẩy lùi lực 

lượng cách mạng vào thế phòng ngự. Tại Nam Tây Nguyên, Mỹ tích cực hậu thuẫn 

tổ chức FULRO đẩy mạnh hoạt động mạnh nhằm chiếm lại lãnh thổ, thành lập quốc 

gia riêng; đồng thời chúng lôi kéo các dân tộc Thái, Nùng, Tày và liên kết với 

phong trào người Chăm, người Khơme chống phá cách mạng. Đối với địa bàn căn 

cứ địa, địch tiếp tục các cuộc hành quân càn quét nhằm xóa bỏ cơ sở cách mạng, 

tiêu diệt LLVT, phá hoại mùa màng, cướp bóc tài sản của nhân dân, dụ dỗ lôi kéo, 

cưỡng bức đồng bào về vùng chúng kiểm soát. 

Trước tình hình đó, ngày 16/11/1973, trong thư gửi Trung ương Cục miền 

Nam, Khu ủy Khu 5, Khu ủy Trị - Thiên và Đảng ủy Tây Nguyên, đồng chí Lê 

Duẩn xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam lúc này:  

Đánh bại một bước quan trọng kế hoạch “bình định” lấn chiếm ở vùng 

đồng bằng, vùng giáp ranh, giữ vững các lõm giải phóng của ta, thu hồi 

những vùng địch lấn chiếm, thiết lập và phát triển thế làm chủ của nhân 

dân, tăng thêm lực lượng dự trữ cho kháng chiến, thu hẹp vùng kiểm soát 

nguồn nhân lực, vật lực của địch, giành thế mạnh về ta. Giữ vững vùng 

giải phóng rộng lớn và các căn cứ địa của ta, tiêu diệt bọn biệt kích, 

thám báo, sẵn sàng đánh bại các cuộc hành quân của địch vào vùng ta, 

mở rộng vùng giải phóng có trọng điểm [49, tr. 335-336]. 

Đối với địa bàn Tây Nguyên, đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh cần phải tập trung: 

Xây dựng lực lượng, đặc biệt là củng cố, tăng cường binh đoàn chủ lực 

phải gắn liền với xây dựng, củng cố vùng giải phóng và căn cứ địa. Phải 

phấn đấu rất kiên quyết, khẩn trương để hoàn thành các tuyến đường 

chiến lược và chiến dịch, bảo đảm vận chuyển hậu cần cho chiến trường. 

Phải vận động nhân dân vùng căn cứ tích cực tham gia sản xuất lương 

thực, thực phẩm, góp phần giải quyết hậu cần tại chỗ, giảm nhẹ phần 

chuyên chở từ miềm Bắc vào [49, tr. 350]. 

Thực hiện chủ trương trên, tháng 12/1973, Khu ủy Khu 6 đề ra nhiệm vụ đối 

với căn cứ địa nhằm đáp ứng yêu cầu mới của cuộc kháng chiến: 
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Trên cơ sở xây dựng về chính trị, quân sự, bảo vệ căn cứ địa, đường hành lang, 

cơ sở kháng chiến, cần phát động quần chúng nhân dân, bộ đội thoát ly xây dựng vùng 

căn cứ, giải phóng lấy việc khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp làm trọng tâm. 

Đưa sản xuất lên mức cao, nhất là sản xuất lúa, đáp ứng nhu cầu tại chỗ, đảm bảo đời 

sống cho nhân dân và bộ đội chiến đấu trong thời gian quan trọng sắp tới [111, tr. 1].  

Về chính trị, tại các tỉnh Nam Tây Nguyên, ở một số địa bàn căn cứ như 

B’Lao (Lâm Đồng), Buôn Hồ (Đăk Lăk), chính quyền cách mạng tiếp tục tiến hành 

bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã, ấp, tỷ lệ cán bộ là dân tộc thiểu số và nữ giới 

được bầu vào BCH xã được nâng lên, điển hình như xã Lộc Bắc (Bảo Lâm), trong 

tổng số 9 cán bộ có tới 5 là người dân tộc thiểu số và 3 nữ. Công tác xây dựng 

Đảng, đoàn thể có bước phát triển hơn trước. Tính đến cuối năm 1974, trong tổng 

số 13 xã căn cứ ở Lâm Đồng đã có 40 chi bộ, với 1.328 đảng viên. Tại Đăk Lăk, 

trong năm 1974, phát triển thêm được 230 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 

2.177 người, có 257 nữ, chiếm 11,8% và 633 là người dân tộc thiểu số, chiếm 

29%. Một số xã căn cứ địa như xã Lộc Bắc (Bảo Lâm), Bờ Gia (Di Linh), chính 

quyền cách mạng tổ chức các buổi mít tinh, biểu tình, dâng cao khẩu hiệu đòi 

chính quyền VNCH thi hành Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất 

nước [27, tr. 167]. 

Về kinh tế, nhằm giải quyết khó khăn về lương thực, thực phẩm cho cán bộ 

và chiến sĩ, ngày 19/8/1973, Tỉnh ủy Lâm Đồng thành lập cơ sở sản xuất “Công 

doanh” tại căn cứ Căn cứ Bắc - Nam đường 20 với 207 người, có 5 máy ủi, 10 con 

trâu và khai hoang 300 ha đất trồng trọt. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, phong trào 

thi đua đẩy mạnh sản xuất được đồng bào và chiến sĩ ở căn cứ địa tham gia tích cực, 

nhân dân đã trỉa được 2.700 thúng lúa giống, 3.200 thúng ngô, trồng hàng triệu gốc 

sắn, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ở K1 (Cát Tiên), Vùng 3 (B’Lao) thu hoạch được 

4.500 xá lúa. Với thành tích về xây dựng kinh tế kháng chiến, các căn cứ này được 

công nhận là xã “hai đủ” (đủ ăn, đủ mặc), và “năm có” (có sức khỏe, có học hành, 

có đường đi, có nhà và có ruộng” [27, tr. 142].  

Tại Đăk Lăk, năm 1974, tỉnh tập hợp trên 2.300 hội viên nông dân vào các 

đội sản xuất, trồng được 26 ha lúa và hoa màu, thu được trên 920 tấn lương thực, 
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bình quân một lao động đạt trên 400 kg lương thực, cao nhất là H8 (Đức Lập) đạt 

668 kg; bộ đội địa phương và cán bộ đạt 280 kg/người, chăn nuôi 319 con bò, 4.500 

con lợn. Thu mua 350 tấn lương thực, thu ngân sách 11 triệu đồng, phần lớn nguồn 

thu từ đảm phụ các đồn điền tư sản người Việt và người Pháp, huy động hàng chục 

ngàn ngày công vận chuyển 1.000 tấn lương thực, hàng hóa, vũ khí [24, tr. 171]. 

Qua đó, lương thực, vũ khí, thuốc men được cung cấp kịp thời cho chiến trường. 

Tháng 10/1973, trên tuyến đường Đông Trường Sơn chiến lược, sau 4 

tháng nỗ lực vượt khó khăn gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 470 đã hoàn 

thành nhiệm vụ mở đường, đóng phà, làm ngầm vượt sông Pô Cô (Kon Tum), 

sông Sêrêpốk vào địa bàn tỉnh Quảng Đức - Nam Tây Nguyên. Hệ thống đường 

Đông Trường Sơn qua Nam Tây Nguyên vào Đông Nam Bộ được củng cố một 

bước vững chắc. Nhờ đó, hàng vận chuyển chi viện cho chiến trường Nam Tây 

Nguyên và miền Đông Nam Bộ ngày càng thuận lợi. Đến tháng 11/1974, tổng 

hàng hóa đưa vào địa bàn Nam Tây Nguyên được 10.000 tấn, đạt 88% kế hoạch, 

bộ đội hành quân ra vào tuyến đường tăng gấp 4 lần năm 1973, khoảng trên 

20.000 lượt người [34, tr. 288]. 

Về quân sự, từ cuối năm 1972, quân đội Mỹ và Đồng minh của Mỹ từng 

bước rút khỏi chiến trường Nam Tây Nguyên, nhưng đến đầu năm 1974, quân đội 

VNCH tăng lên gần 36.000 người. Tình hình đó đòi hỏi cần tăng cường thêm LLVT 

tiến tới đẩy lùi và đè bẹp sức phản kháng của địch. Ở Đăk Lăk, đầu năm 1974, đã có 

262 thanh niên nhập ngũ đưa tổng số du kích lên 1.500 người, Khu 5 điều động cho 

tỉnh 1.835 cán bộ, nhân viên cơ quan, LLVT [151, tr. 6]. Tại Lâm Đồng, có 243 

thanh niên nam, nữ nhập ngũ đưa số du kích các loại lên 1.200 người. Trong khi đó 

số thanh niên nam nữ tham gia tòng quân bảo vệ buôn, làng ở Tuyên Đức tăng 

chậm, đến đầu năm 1974 chỉ có trên 300 du kích các loại [27, tr. 165]. 

Công tác bảo vệ cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, cơ sở sản xuất, đường hành lang 

chiến được nhân dân tham gia tích cực. Đến cuối năm 1973, tại căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên có hơn 2.800 du kích các loại, triển khai ở trên 150 buôn. Công tác bố 

phòng được tổ chức rộng rãi, nhiều phong trào bảo vệ căn cứ địa được nhân dân 

tham gia tích cực như bắn máy bay, chống địch càn quét, cắt phá giao thông. Ngoài 

lực lượng dân quân du kích còn có cụ già trên 60 tuổi, thiếu niên, phụ nữ tham gia 



 

123 

 

phong trào bắn máy bay địch. Tiêu biểu như cụ Ma Bu 70 tuổi ở buôn B’Lạch A, 

Xã 1 (Lộc Bắc) bắn rơi 1 máy bay trực thăng; K’Vét, du kích K1 (Cát Tiên), báy rơi 

1 máy bay lên thẳng HU1A. Căn cứ Lạc Dương, trong năm 1973 bố phòng 4 đợt, 

vót và cắm được hàng triệu cây chông, đào 98 hầm chông, gài 47 mang cung và 217 

quả mìn [7, tr.123-126]. 

Để hỗ trợ cho Quân giải phóng mở các đợt tấn công vào miền Đông Nam Bộ, 

trong thư giử Khu ủy Khu 6, ngày 4/5/1974, đồng chí Lê Duẩn thay mặt Trung ương 

Đảng nêu rõ: “Nhiệm vụ chiến lược của Khu 6 là phải làm chủ cho được toàn bộ miền 

rừng núi; xây dựng miền núi của Khu 6 gần với Khu 7 hợp thành một căn cứ chiến 

lược liên hoàn vững mạnh cho cả chiến trường Nam Bộ, làm nơi triển khai những binh 

đoàn chủ lực của ta để vây ép và tiến hành đánh Sài Gòn từ nhiều hướng” [49, tr. 354].  

Thực hiện chỉ thị trên, trong 6 tháng cuối năm 1974, các địa phương đều tích 

cực chủ động chống địch bình định, lấn chiếm, mở các cuộc tấn công vào bộ máy 

kìm kẹp của địch ở nông thôn giải phóng thêm nhiều buôn, làng, mở rộng địa bàn căn 

cứ địa và vùng làm chủ. Ở Lâm Đồng, LLVT và các đội công tác đánh địch 286 trận, 

loại khỏi vòng chiến đấu 1.102 tên, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ, 

mở rộng vùng tranh chấp, phát triển thêm nhiều cơ sở cách mạng ở vùng Đạ Lào, 

Lam Sơn (Di Linh), Đồng Đò, Đồng Lạc (B’Lao) [27, tr. 136]. 

Hoạt động bố phòng bảo vệ căn cứ địa, đường hàng lang và cơ sở sản xuất 

tiếp tục được đẩy mạnh. Cán bộ và nhân dân ở căn cứ Lạc Dương (Tuyên Đức), 

cắm gần một triệu cây chông, đào 149 hầm chông, gài 1.619 quả mìn và 69 mang 

cung góp phần bảo vệ căn cứ địa trước các cuộc càn quét của địch. Nhân dân căn cứ 

Krông Bông (Đăk Lăk) đã tham gia hàng chục ngàn ngày công, sửa 25 km đường, 

cắm hàng triệu cây chông [20, tr. 119]. 

Về giáo dục, chính quyền cách mạng tiếp tục mở lớp học văn hóa, bổ túc 

cho con em tại các căn cứ địa theo học. Nhiều lớp học được tổ chức đến tận các 

buôn, làng mà trước đây chưa có điều kiện triển khai như ở các buôn Dốk Yuk 

(Nâm Nung, Quảng Đức), buôn Tría (Lăk, Đăk Lăk), buôn Rừng (Bảo Lâm, Lâm 

Đồng). Trong hai năm 1973-1974, tại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã tổ 

chức được 75 lớp học từ vỡ lòng đến lớp 12, đào tạo hàng chục giáo viên sư 

phạm và cán bộ y tế [97, tr. 22-23]. 
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Về y tế, công tác chữa trị, chăm sóc sức khỏa, vệ sinh phòng bệnh cho cán bộ 

và nhân dân được đẩy mạnh hơn trước. Ban Dân y tổ chức điều tra về tình hình sức 

khỏe trong toàn căn cứ địa, từ đó đẩy mạnh 3 phong trào về vệ sinh phòng bệnh, bà 

mẹ, trẻ em và thuốc Nam. Năm 1974, ở Nam Tây Nguyên có 13 bác sĩ, 30 y sĩ và 

hàng trăm y tá, xây dựng được 36 ban y tế xã, 9 trạm hộ sinh. Ban Dân y các tỉnh 

thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ y tế cấp xã, buôn; tổ chức các 

đội sản xuất thuốc Nam, Đông y để chữa bệnh cho nhân dân tại các căn cứ địa. Đặc 

biệt, tại Lâm Đồng, để phục vụ cho chiến dịch Đông - Xuân 1974-1975, tỉnh thành 

lập thêm 2 bệnh xá: M6 ở K3 (Di Linh) và M7 (cơ sở y tế tiền phương, phục vụ mảng 

phía Đông Di Linh) [27, tr. 169]. 

Trên chiến trường miền Nam, từ giữa năm 1974, Quân giải phóng mở 

các đợt tấn công địch ở Khu 5 và Nam Bộ, tiêu diệt nhiều cứ điểm, căn cứ quân 

sự, nhiều chi khu, quận lỵ của địch, tiêu biểu có các chiến dịch như: Thượng 

Đức (Đại Lộc - Quảng Nam), ngày 7/8/1974; La Sơn - Mỏ Tàu (Huế), ngày 

28/8/1974. Lực lượng kháng chiến ngày càng vững mạnh, trong khi chính 

quyền Sài Gòn sa sút toàn diện về quân sự, chính trị, kinh tế, ít có khả năng 

vực dậy được như cũ. Địa bàn căn cứ địa và vùng giải phóng ở Nam Tây 

Nguyên được mở rộng hơn bao giờ hết với 45.200 người, 32 xã, trên 70 buôn, 

làng trong tổng dân số 650.000, chiếm 7% dân số, vùng giải phóng Tây Nguyên 

liên hoàn với vùng giải phóng Đông Nam Bộ, mở ra thế trận áp sát Sài Gòn . 

Đây là thời điểm thuận lợi để nhân dân miền Nam đứng lên đánh đổ Mỹ và 

chính quyền VNCH, giải phóng miền Nam, giành thắng lợi trọn vẹn cho cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân [49, tr. 362].  

Trên cơ sở đó, từ ngày 30/9/1974 đến ngày 8/10/1974, Bộ Chính trị Trung 

ương Đảng đã tổ chức Hội nghị và nhất trí duyệt kế hoạch chiến lược do Bộ Tổng 

Tham mưu chuẩn bị, với quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam 

trong hai năm 1975-1976. 

Tiếp đó, từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975, Bộ Chính trị họp Hội nghị 

mở rộng, mục đích nhằm thảo luận để đi đến hạ quyết tâm chiến lược cuối cùng. 

Hội nghị mở rộng đang tiến hành thì nhận được tin chiến thắng Phước Long (ngày 

6/1/1975). Chiến thắng Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long giúp Bộ 
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Chính trị củng cố thêm quyết tâm chiến lược, bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch 2 

năm (1975-1976) hoàn thành giải phóng miền Nam được đề ra từ Hội nghị Bộ 

Chính trị (30/9/1974 đến 8/10/1974). Bộ Chính trị hạ quyết tâm: 

Động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở 

cả hai miền, mở cuộc tiến công và nổi dậy cuối cùng, đưa chiến tranh 

cách mạng phát triển đến mức cao nhất, tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ 

quân đội và chính quyền VNCH, đánh chiếm Sài Gòn, sào huyệt trung 

tâm của địch cũng như tất cả thành phố khác, đánh đổ ngụy quyền ở 

Trung ương và các cấp, giành chính quyền về tay nhân dân trong cả 

nước, tiến tới thống nhất nước nhà [59, tr. 185]. 

 Phát huy sức mạnh của quần chúng, nhất là tại các căn cứ địa, vùng giải 

phóng, Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Cần khẩn trương xây dựng vùng căn cứ, giải 

phóng các xã, ấp mới mở và các lõm giải phóng xen kẽ ở vùng nông thôn phía trước 

vững mạnh về mọi mặt để dồn sức ra phía trước tấn công địch” [59, tr. 188].  

Sau khi phân tích tình hình Bộ Chính trị quyết định chọn Buôn Ma Thuột là 

trận đánh mở đầu cho Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Buôn Ma Thuột là thị 

xã có cơ sở cách mạng tương đối mạnh, nằm trên đường 14, đường 21 (Quốc lộ 26) 

và đường 21 kéo dài (Quốc lộ 27) thuận lợi cho việc phát triển cuộc tiến công ra các 

tỉnh Tây Nguyên, xuống duyên hải miền Trung và vào Nam Bộ. Ở ven thị xã có 3 căn 

cứ du kích (đồn điền phía Đông, buôn Ea Na phía Nam và Đạt Lí 2 phía Bắc), phong 

trào cách mạng quần chúng khá mạnh với 400 cơ sở chính trị và 150 du kích mật 

quần chúng ở các lõm căn cứ, đồng bào sẵn sàng làm chỗ dựa để LLVT tiến công vào 

thị xã. Trong khi đó, Buôn Ma Thuột không phải là nơi địch có lực lượng quân sự 

mạnh
(1)

, lại nằm xa các trung tâm quân sự như Pleiku, Nha Trang, Sài Gòn, hạn chế 

                                                 
(1)

 Trên địa bàn Tây Nguyên lúc này địch có khoảng 84.000 quân, được bố trí theo thế "nặng đầu nhẹ đuôi", 

lực lượng chủ yếu đóng ở Kon Tum và Pleiku. Tại Kon Tum và Pleiku có Trung đoàn 44 (Sư đoàn 23), 3 

thiết đoàn xe tăng, 5 tiểu đoàn pháo, 5 liên đoàn biệt động quân (6, 22, 23, 24 và 25); toàn bộ 4 phi đoàn 

không quân đóng tại sân bay Cù Hanh (Pleiku). Tại Quảng Đức có Trung đoàn 45 (Sư đoàn 23), 1 chi đoàn 

thiết giáp (Thiết đoàn 8), Liên đoàn 4 biệt động quân và 1 tiểu đoàn pháo binh. Tại Buôn Ma Thuột có Trung 

đoàn 53 (Sư đoàn 23), Liên đoàn 21 biệt động quân, Trung đoàn pháo binh 232, Thiết đoàn 8 (thiếu), 1 chi 

đội thiết giáp, 3 liên đoàn bảo an, hậu cứ trung đoàn 45 (khu B50), các đơn vị hậu cứ và Bộ chỉ huy nhẹ của 

Sư đoàn 23. Tổng số quân địch ở Buôn Ma Thuột có 8.350 người, trong đó có 5.920 quân đóng tại các căn cứ 

trong thị xã, 2.430 quân đóng tại các cứ điểm ngoại vi thị xã. Lực lượng này được trang bị 19 pháo 105 mm, 

4 pháo 155 mm, 16 xe tăng M-41 và M48, 50 xe bọc thép M-113, phi đội trinh sát có 6 máy bay trinh sát L-

19 và trực thăng UH-1 tại sân bay Hòa Bình. 
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được sự chi viện của chúng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi chọn Buôn Ma Thuột 

là thiếu đường hành quân, nhất là đối với xe cơ giới. Do đó, phải thực hiện đánh nghi 

binh cho thật tốt, để tạo sự bất ngờ, lúc đó ta có thể nhanh chóng đánh chiếm và khi 

đã giải phóng được Buôn Ma Thuột thì sẽ làm rung động cả Tây Nguyên, ảnh hưởng 

trực tiếp đến cả vùng đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ và cả phía Bắc, Đông Bắc 

Sài Gòn,...  

Lực lượng tấn công đánh thị xã Buôn Ma Thuột chủ yếu là Mặt trận Tây 

Nguyên (B3) gồm Sư đoàn 316, 4 trung đoàn độc lập, 1 trung đoàn đặc công, 3 

trung đoàn phòng không cơ giới, 2 trung đoàn pháo, 2 trung đoàn công binh, 1 trung 

đoàn xe tăng bọc thép, 1 trung đoàn ô tô vận tải, 1 trung đoàn thông tin và một số 

tiểu đoàn lẻ. Đây là chiến dịch tập trung quân cao nhất để đánh vào một thị xã. So 

với toàn Tây Nguyên, bộ binh của Quân giải phóng không hơn địch nhiều nhưng ở 

khu vực Buôn Ma Thuột thì hơn hẳn địch. Tỷ lệ bộ binh Quân giải phóng 5,5 địch 

1, xe tăng thiết giáp Quân giải phóng 1,2 địch 1, pháo Quân giải phóng 2,1 địch 1 

[115, tr. 181]. Ngoài ra, ở cụm Kon Tum - Pleiku và cụm Đức Lập (Quảng Đức) có 

4 sư đoàn gồm: Sư đoàn 3, Sư đoàn 10, Sư đoàn 320 và Sư đoàn 968; 3 trung đoàn 

và 4 tiểu đoàn cùng tham gia chiến dịch Tây Nguyên [115, tr. 180–181]. 

Ngày 5/2/1975, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư 

Quân ủy Trung ương được Trung ương cử vào chỉ đạo trực tiếp chiến dịch, công bố 

quyết định của Quân ủy Trung ương thành lập BTL chiến dịch Tây Nguyên do Trung 

tướng Hoàng Minh Thảo làm Tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm Chính ủy viên. 

Chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên, có gần 11.000 lượt người tại căn cứ ở 

Nam Tây Nguyên hăng hái tham gia vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thực 

phẩm, vũ khí, đạn dược về nơi tập kết; hàng trăm thanh niên tình nguyện tham gia 

nhập ngũ. Trong những tháng cuối năm 1974 và đầu năm 1975, có trên 10.000 tấn 

lương thực và trên 150 tấn vũ khí, đạn dược được chuyển về căn cứ. Tại căn cứ 

Chư Djũ – Dlei Ya, đồng bào các buôn Pal, Briêng và Aun vận chuyển hàng chục 

tấn gạo, vũ khí về nơi tập kết. Ban giao liên thành lập 7 đội cắm chốt làm nhiệm 

vụ dẫn đường từ căn cứ ra các điểm ở ven thị xã Buôn Ma Thuột. Tại căn cứ 
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Krông Bông (Đăk Lăk), Ban Kinh tế đã vận động được 70 du kích và bà con vận 

chuyển 20 tấn lương thực cho căn cứ và vùng Lạc Thiện, Đức Xuyên phục vụ 

chiến đấu và dự trữ tại chỗ [29, tr. 108-109]. Căn cứ Bắc đường 20 (Lâm Đồng), 

trên 2.500 lượt người dân tham gia hàng vạn ngày công làm đường kéo pháo từ 

dốc Con Ó đến B’Trú để tạo hướng tấn công địch ở thị xã B’Lao. Ở căn cứ Nâm 

Nung (Quảng Đức), để kịp cho ngày tiến công, đồng bào các buôn K62, Dốk Linh, 

Duk được huy động sửa đường, vận chuyển vũ khí, lương thực và thành lập các 

đội vũ trang quần chúng [27, tr. 395].  

Phối hợp với hướng tấn công của quân chủ lực ở thị xã, các tỉnh Nam Tây 

Nguyên đã chọn được trên 200 cán bộ, chiến sĩ ở các ban ngành, đơn vị tham gia 

tập huấn phương pháp công tác, hình thành các đội chính trị phát động quần chúng 

nổi dậy truy quét bọn ác ôn, tề điệp, tiếp quản các cơ sở kinh tế, chính trị; chuẩn bị 

nhân sự thành lập Ủy ban quân quản ở thị xã. 

Trong những ngày cuối tháng 2/1975, tất cả các căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên đã sẵn sàng phục vụ chiến dịch, nhiều đội vũ trang, đội giao vận quần 

chúng,... được phân công vào vị trí tác chiến. Điều đặc biệt, tất cả các hoạt động 

đều được đồng bào vùng căn cứ địa tham gia tích cực và giữ  bí mật cho đến ngày 

mở màn chiến dịch. 

Ngày 28/2/1975, Sư đoàn 968 của Mặt trận Tây Nguyên đánh nghi binh 

địch ở phía Tây Pleiku, uy hiếp quận lỵ Thanh An và căn cứ Thanh Bình. Ngày 

4/3/1975, Sư đoàn 3 của Quân khu 5 cắt đường 19, đánh và diệt một số vị trí quan 

trọng của địch từ An Khê đến Bình Khê, mở màn cho đòn tiến công chiến lược 

Tây Nguyên. Ngày 9/3/1975, Đại đội 23 đóng tại căn cứ Nâm Nung phối hợp với 

Sư đoàn 10 tiến đánh các cơ quan của địch ở Đức Lập (Quảng Đức). Sau một 

ngày, Quân giải phóng chiếm được quận lỵ Đức Lập và các cứ điểm Đăk Song, 

Đăk Sắc, loại khỏi vòng chiến đấu Tiểu đoàn 53, tiểu đoàn bảo an, bắt 100 tên, thu 

14 pháo, 20 xe quân sự [24, tr. 182].  

Rạng sáng ngày 10/3/1975, sau khi pháo kích vào sân bay Hòa Bình, khu 

kho Mai Hắc Đế, các đơn vị bộ binh, được xe tăng yểm trợ đồng loạt từ các hướng 

tấn công vào thị xã Buôn Ma Thuột. Quân địch tiến hành đánh trả quyết liệt, nhưng 
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vòng vây của Quân giải phóng ngày càng siết chặt. Đến 11 giờ ngày 11/3/1975, 

Quân giải phóng đã chiếm được các cơ sở quan trọng của địch như sân bay Hòa 

Bình, Sở chỉ huy Sư đoàn 23,... Trước khả năng để mất Buôn Ma Thuột, Tổng 

thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh: “Phải giữ Buôn Ma Thuột bằng bất cứ 

giá nào” và tức tốc điều quân lên nhằm chiếm lại thị xã [115, tr. 236]. Đường 14 là 

đường bộ duy nhất nối liền Pleiku với Buôn Ma Thuột đã bị Sư đoàn 320 cắt đứt và 

chiếm giữ, nên Sư đoàn 23 VNCH muốn thực hiện phản kích chỉ còn cách sử dụng 

máy bay trực thăng. Ngày 12/3/1975, các Trung đoàn 44 và 45 thuộc Sư đoàn 23, 

đổ bộ xuống phía Đông Buôn Ma Thuột (khu vực Nông Trại, Phước An trên đường 

21 (Quốc lộ 26) liền bị Sư đoàn 10 và Trung đoàn 25 của Quân giải phóng tổ chức 

chặn đánh. Sư đoàn 23 VNCH, con “át chủ bài” cơ bản bị xóa sổ, những cố gắng 

và hy vọng chiếm lại Buôn Ma Thuột của địch đã bị dập tắt. Trong khi các đơn vị 

vũ trang tấn công địch, đồng bào các buôn căn cứ như Cư Né, Cư Pơng, Ea Pam, Ea 

Kuêh (Cư M’ga) tham gia vận chuyển vũ khí, cung cấp thức ăn, nước uống và cứu 

thương. 

Ngày 14/3/1975, Nguyễn Văn Thiệu và Bộ Tham mưu VNCH đã quyết định 

cho quân rút khỏi địa bàn Tây Nguyên theo đường số 7 để xuống Tuy Hòa. Bộ 

Chính trị và Quân ủy Trung ương đã dự kiến tình huống này và đã chỉ thị cho các 

đơn vị đón đánh tiêu diệt địch. Với quyết tâm không để cho địch tháo chạy, Sư đoàn 

320 khẩn trương triển khai lực lượng truy kích tiêu diệt và bắt sống phần lớn đoàn 

quân của địch. 

Tại Lâm Đồng, phối hợp với hướng tấn công ở Quảng Đức, bộ đội chủ lực 

của Khu 6 đứng ở căn cứ Cát Tiên, lập chốt trên đường 28, chặn hướng rút lui của 

địch. Đúng như dự đoán, ngày 21/3/1975, tàn quân địch ở Gia Nghĩa rút theo đường 

28 về Di Linh. Bộ đội chủ lực Khu 6 phối hợp cùng với lực lượng du kích tổ chức 

chặn đánh địch, tiêu diệt 150 tên, bắt sống 170 tên khác, thu và phá hủy nhiều vũ 

khí, xe quân sự [27, tr. 165]. Tình hình đó càng làm cho quân địch ở Lâm Đồng 

hoang mang lo sợ. Trước thời cơ thuận lợi đó, từ ngày 25/3/1975 đến ngày 

28/3/1975, quân và dân trong tỉnh, nhất là nhân dân vùng căn cứ tiến về các quận lỵ 

lật đổ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng. 
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Tại Tuyên Đức, sau khi Lâm Đồng được giải phóng, Bộ chỉ huy tiền phương 

của Khu ủy và Quân khu 6 quyết định tiếp tục tấn công, truy kích địch, thực hiện kế 

hoạch giải phóng Tuyên Đức. Đồng chí Đỗ Quang Thắng, Ủy viên Thường vụ Khu ủy 

6 được phân công đi trước đến địa bàn Tuyên Đức để chỉ đạo và phối hợp các lực 

lượng thực hiện kế hoạch. Chiều ngày 2/4/1975, bộ đội chủ lực của Khu 6 theo đường 

20 tiến về Đà Lạt, khi đến cầu Đại Ninh (ranh giới hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng), 

địch đã đánh sập cầu ngăn chặn Quân giải phóng tiến lên Đà Lạt. Tại đây, đồng bào các 

xã căn cứ ở Quảng Hiệp, Định An, ...  sử dụng hàng chục cây gỗ, phà, thuyền làm cầu 

để đoàn xe vượt sông tiến vào giải phóng thị trấn Tùng Nghĩa, quận lỵ Đức Trọng ngay 

trong đêm 2/4/1975. Toàn bộ quân địch ở đây tan rã nhanh chóng, Uỷ ban quân quản 

huyện Đức Trọng và thị trấn Tùng Nghĩa được thành lập. Đến ngày 3/4/1975, lực 

lượng cách mạng làm chủ được thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức được giải phóng. 

Với khí thế ngày khởi nghĩa, quân và dân các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên 

đã tham gia vận chuyển vũ khí, giao liên, cung cấp lương thực, thực phẩm, cứu 

thương, tiến về đô thị lật đổ chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng, góp 

phần vào thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 đến ngày 3/4/1975). 

Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn, là trận mở 

màn, đòn điểm huyệt chính cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Cuộc 

chiến tranh cách mạng của nhân dân miền Nam từ đây chuyển sang giai đoạn mới, từ 

tiến công có ý nghĩa chiến lược phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn 

chiến trường miền Nam. “Cuộc rút bỏ Tây Nguyên đầy tai hại khiến Thiệu mất 6 tỉnh 

và ít nhất 2 sư đoàn bộ binh cũng như mất cả lòng tin của cả quân đội lẫn nhân dân. 

Và không chỉ vậy, nó còn mở đường cho những tai họa còn lớn hơn ở các tỉnh ven 

biển của Nam Việt Nam. Lần đầu tiên Hà Nội cảm thấy là có thể giành thắng lợi 

hoàn toàn vào năm 1975 và ngay lập tức thực hiện các kế hoạch khẩn cấp nhằm giải 

phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam” [82, tr. 438-439]. 

*Tiểu kết chƣơng 3 

Từ giữa năm 1965 đến năm 1968, Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục 

bộ” ở miền Nam với kế hoạch “bình định” và “tìm diệt”. Tại Nam Tây Nguyên, 

được tăng cường lực lượng, địch mở các cuộc hành quân đánh phá các căn cứ địa và 

cơ sở cách mạng. Trước các hoạt động leo thang quân sự của địch, các cấp ủy Đảng 
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tại các căn cứ địa đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức toàn dân 

bố phòng bảo vệ các cơ sở cách mạng. Trong hai mùa khô 1965-1966 và 1966-

1967, quân và dân ở các căn cứ địa Nam Tây Nguyên đã chiến đấu chống hơn 300 

cuộc hành quân lớn nhỏ của địch bảo vệ vững chắc các cơ quan, đoàn thể, cơ sở sản 

xuất, đường hành lang chiến lược,… góp phần làm thất bại các cuộc phản công 

chiến lược của địch. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, 

nhân dân căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã hỗ trợ tích cực trong việc vận chuyển 

lương thực, vũ khí, cứu thương,… cho Quân giải phóng tiến công địch ở các đô thị; 

đồng thời nổi dậy cướp chính quyền giành quyền làm chủ, góp phần đánh bại chiến 

lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, địch tập trung lực 

lượng đánh phá ác liệt, nhiều căn cứ rơi vào thế cô lập, xé nhỏ, mất dân, có nguy cơ 

bị xóa bỏ, cơ quan, đoàn thể kháng chiến phân tán. Trong bối cảnh đó, quân dân 

Nam Tây Nguyên vẫn kiên cường bám trụ, tổ chức chống địch càn quét lấn chiếm; 

đồng thời di chuyển cơ quan, đoàn thể, cơ sở kinh tế vào sâu trong rừng núi để hạn 

chế sự phá hoại của địch. Trong chỉ đạo, chính quyền cách mạng đã có nhiều chủ 

trương kịp thời để đối phó với tình hình như phối hợp ba thứ quân tấn công địch, 

xác định phương thức đấu tranh trong từng khu vực, từng lực lượng trong căn cứ, 

nhanh chóng phát triển bộ đội chủ lực làm nòng cốt để phá thế bao vây của địch. 

Nắm vững phương châm coi căn cứ là nhà, là quê hương, tinh thần đấu tranh bảo 

vệ căn cứ luôn được giữ vững. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, củng cố và xây 

dựng căn cứ địa, đến giữa năm 1972, Quân giải phóng thu hẹp địa bàn lấn chiếm 

của địch, giành lại thế chủ động chiến trường; lập lại thế liên hoàn giữa các căn cứ 

ở Nam Tây Nguyên với Bắc Tây Nguyên, cực NTB và Nam Bộ. Cùng với nhân 

dân cả nước, quân dân Nam Tây Nguyên chủ động tiến công địch làm thất bại âm 

mưu “tìm diệt” và “bình định” của địch, buộc Mỹ ký Hiệp định Paris, từng bước 

rút quân đội về nước. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là bàn đạp để LLVT mở các 

cuộc tấn công vào quân địch như cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 

1968, đặc biệt là đòn tiến công chiến lược Tây Nguyên (10/3-3/4/1975), mở màn 

cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất 

đất nước. 
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Chƣơng 4 

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÕ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM  

 

4.1. Đặc điểm  

4.1.1. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

nằm ở địa bàn rừng núi hiểm trở, có mật độ dân số thấp và đời sống kinh tế khó 

khăn 

Nếu như căn cứ địa U Minh được hình thành và phát triển trên vùng đồng 

bằng sông nước, sình lầy, mạng lưới sông rạch chằng chịt, hệ thống giao thông thủy 

phát triển; căn cứ địa ở cực NTB được hình thành và phát triển trên nhiều loại địa 

hình khác nhau, đan xen giữa vùng rừng núi và đồng bằng ven biển, ven thị xã,… 

thì căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên lại được hình thành và phát triển ở vùng rừng núi, 

địa hình khá hiểm trở. 

 Nam Tây Nguyên thuộc đoạn cuối dãy Trường Sơn với các ngọn núi cao 

trên 2.000 m như Chư Yang Sin, Lang Biang, Chư Ta Dung, Dlei Ya, Chư Hmu,... 

địa bàn rừng núi hiểm trở có hang, động, ngóc ngách đan xen những cánh rừng già 

phù hợp xây dựng nơi đứng chân an toàn cho lực lượng cách mạng. Địa thế rừng 

núi kế tiếp nhau trải dài ngang dọc, nối với các tỉnh Bắc Tây Nguyên, duyên hải 

NTB và miền Đông Nam Bộ, tạo thành một vùng rộng lớn trên 10.000 km
2
,
 
điểm 

cao nhất là Nam Tây Nguyên. Với thế đứng cao, tính bao quát rộng, làm chủ được 

các tỉnh Nam Tây Nguyên có thể khống chế được Tây Nguyên, phía Tây các tỉnh 

NTB và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 

Xuân 1975, với đòn tiến công chiến lược Tây Nguyên (tháng 3/1975) thắng lợi đã 

phát triển thành Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.  

Địa hình rừng núi hiểm trở là thế có lợi cho chiến tranh giải phóng dân tộc ở 

nước ta. “Nông thôn rừng núi là địa thế hiểm trở, là địa bàn chiến lược quan trọng 

về quân sự. Ở đây nhân dân các dân tộc tha thiết và trung thành với cách mạng lại 

thường là nơi địch yếu và sơ hở nhất, là nơi có thể hạn chế được chỗ mạnh của địch 

về trang bị kỹ thuật. Dựa vào đó nhân dân ta có thể tích lũy và phát triển lực lượng, 
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có thể kiên trì chiến đấu lâu dài trong những trường hợp khó khăn nhất và lấy đó 

làm bàn đạp vững chắc để phát triển xuống đồng bằng” [35, tr. 228]. Những cuộc 

chiến tranh giải phóng của cha ông ta ngày trước cũng dựa vào rừng núi để xây 

dựng căn cứ, củng cố lực lượng và xuất phát các cuộc tấn công địch, mở rộng quyền 

làm chủ. Trong kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân 

cả nước đã xây dựng được một số vùng tự do như ở rừng núi Việt Bắc, đồng bằng 

Liên khu 4, Liên khu 5 và miền Tây Nam Bộ, làm nơi cho các lực lượng cách mạng 

tiến hành cuộc kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, rừng núi tiếp 

tục là một trong những địa bàn để xây dựng căn cứ địa, làm nơi đứng chân cho các 

cơ quan lãnh đạo, chỉ huy và LLVT; đồng thời tổ chức các hoạt động vũ trang nhằm 

lôi kéo, kìm chân và tiêu diệt sinh lực địch, tạo điều kiện cho các vùng nông thôn 

đồng bằng và đô thị tấn công địch.  

Như vậy, cùng với các loại hình căn cứ địa khác, căn cứ địa ở vùng rừng núi 

Nam Tây Nguyên đã tạo ra bức tranh đa dạng và phong phú về căn cứ địa; phát huy 

thế mạnh của từng loại hình và góp phần vào việc xây dựng và phát huy vai trò hậu 

phương tại chỗ phục vụ cho cuộc kháng chiến. 

Trong khi căn cứ địa ở nông thôn đồng bằng và đô thị được xây dựng trên 

địa bàn có mật độ dân số khá cao, thì căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên nằm chủ yếu ở 

những vùng rừng núi có mật độ dân số thấp. Tính đến thời điểm phát triển nhất năm 

1974, dân số ở căn cứ địa chỉ khoảng 25.000 người. Nhiều căn cứ khi mới thành lập 

chỉ có khoảng mấy trăm dân như căn cứ Nâm Nung có 800 người, căn cứ Lạc 

Dương có 450 người, căn cứ Krông Bông có 600 người,… Dân cư của các căn cứ 

địa chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như M’Nông, Ê Đê, Chil, Cơ Ho, Mạ, 

X’Tiêng,… họ là những cư dân bản địa, sinh sống lâu đời. Tổ chức xã hội còn ở 

thời kỳ bộ tộc, bộ lạc theo chế độ mẫu hệ và lệ thuộc vào phong tục tập quán truyền 

thống. Nét đặc trưng của đồng bào nơi đây là tương đối độc lập về văn hóa, sống 

hòa thuận và cùng nhau đứng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ buôn, làng và cộng 

đồng. 

Sống trong môi trường ôn hòa về khí hậu, địa bàn khép kín, ít giao thương 

với bên ngoài cho nên các dân tộc ở Nam Tây Nguyên có bản tính hiền hậu, trung 

thực, dễ tin người và sống thủy chung. Trong chống Pháp, vùng đất Tây Nguyên nói 
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chung thuộc chính quyền địch cai trị, song ở dưới buôn, làng người Pháp chưa vươn 

tới được, các thiết chế xã hội, tổ chức cộng đồng vẫn còn mang đậm tính tộc người. 

Sau năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm thi hành nhiều chính sách nhằm kiểm 

soát hoàn toàn địa bàn. Tuy nhiên, những chính sách của chính quyền Ngô Đình 

Diệm áp dụng ở Nam Tây Nguyên như tịch thu ruộng đất để lập dinh điền, ngăn cản 

đồng bào tiếp xúc với người Kinh,… càng làm đồng bào xa lánh, căm thù và tình 

nguyện đi theo cách mạng. Vì vậy, phần lớn địa bàn Nam Tây Nguyên, nhất là các 

vùng sâu, vùng xa, chính quyền Sài Gòn chưa kiểm soát được, trong khi nhiều vùng 

đã xây dựng được chính quyền cách mạng. Bên cạnh mặt thuận lợi trên, địa bàn 

Nam Tây Nguyên còn có những khó khăn như trình độ nhận thức của đồng bào hạn 

chế, dễ bị dụ dỗ, mua chuộc, địch đã ra sức lấn át, mở rộng địa bàn ảnh hưởng... Do 

vậy, xây dựng căn cứ địa vừa tạo thế đứng cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, 

LLVT, vừa xác lập địa bàn ảnh hưởng của cách mạng đối với đồng bào các dân tộc 

ở Nam Tây Nguyên. Điều này khiến Nam Tây Nguyên trở thành địa bàn diễn ra sự 

tranh chấp giằng co, quyết liệt giữa ta và địch nhằm thu phục lòng dân. 

Các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên dù nằm trên địa bàn rộng, trữ lượng lâm 

sản lớn, trồng được một số loại cây lương thực có sản lượng cao như sắn, ngô, 

đậu,… Nhưng lại là vùng có địa hình dốc, lượng mưa không đều, thiếu nước vào 

mùa khô, thiếu lực lượng lao động, trình độ canh tác lạc hậu,... Trong khi đó, địch 

thường xuyên đánh phá cơ sở sản xuất, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, trao 

đổi hàng hóa,… dẫn đến tình trạng thiếu ăn diễn ra nghiêm trọng, cán bộ và chiến sĩ 

phải ăn củ mài, bột xà bu,… thay cơm. Tình trạng đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

các hoạt động kháng chiến, nhất là quá trình xây dựng và bảo vệ căn cứ địa của 

quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên. 

Nhận thức được khó khăn đó, từ cuối năm 1962, công tác xây dựng kinh 

tế được chú trọng. Bên cạnh việc mở rộng diện tích canh tác, thay đổi phương 

thức sản xuất, đẩy mạnh trao đổi buôn bán với vùng địch kiểm soát, còn xây 

dựng tuyến hành lang vận tải giữa các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên với các 

tỉnh duyên hải NTB. Vì vậy, tình trạng thiếu lương thực, thực phẩn cho cán bộ, 

chiến sĩ và nhân dân ở căn cứ địa phần nào được giải quyết. Tháng 10/1968, 

đường cơ giới Trường Sơn của Đoàn 559 được phát triển đến Bắc sông Sêrêpốk, 
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nối với hành lang vận tải của miền Đông Nam Bộ, khối lượng hàng hóa được 

vận chuyển đến địa phương ngày một nhiều, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu vật 

chất cho kháng chiến [34, tr. 172].  

4.1.2. Phần lớn căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên ra đời trong giai đoạn chống 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965) và được duy trì trong suốt 

cuộc kháng chiến 

Trong khi phần lớn các căn cứ địa như Việt Bắc, Chiến khu Đ, U Minh, 

Đồng Tháp Mười, Bắc Ái,… đều được hình thành từ trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp, thì căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên chủ yếu được hình thành trong thời gian 

chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965). Trong giai đoạn 

đầu, Nam Tây Nguyên chưa phải là chiến trường diễn ra các cuộc đấu tranh quyết 

liệt, chính quyền Ngô Đình Diệm còn tập trung củng cố quyền lực của mình ở các 

đô thị và đồng bằng nông thôn. Sau khi nhận thấy Tây Nguyên là địa bàn chiến lược 

quan trọng để bảo vệ cho các đô thị ở NTB và miền Đông Nam Bộ, cắt đường chi 

viện của Quân giải phóng từ miền Bắc vào, giữa chiến trường miền Nam Việt Nam 

với chiến trường Lào và Campuchia, năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm gạt bỏ 

hoàn toàn ảnh hưởng của Bảo Đại đối với vùng đất Tây Nguyên và thành lập các 

tỉnh Đăk Lăk, Tuyên Đức và Lâm Đồng; năm 1959, thành lập tỉnh Quảng Đức. 

Cùng với việc thành lập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp quận, tăng cường 

LLVT, chính quyền Ngô Đình Diệm còn lập các khu dinh điền nhằm mở rộng vùng 

kiểm soát. 

Nam Tây Nguyên nằm ở vị trí chiến lược, địa hình hiểm trở nhưng liên hoàn 

giữa các vùng; có thế đứng cao; tiến có thế công, thoái có thế thủ, thuận lợi cho các 

hoạt động quân sự tiến công các trung tâm đầu não của địch ở Tây Nguyên, Đông 

Bắc Campuchia và Nam Bộ; tiến công uy hiếp chính quyền VNCH ở Sài Gòn từ 

hướng Đông Bắc; thực hiện chia cắt chiến lược giữa Sài Gòn với các tỉnh Tây 

Nguyên, giữa chiến trường miền Nam với Campuchia. Mặt khác, qua quá trình tiến 

hành cuộc kháng chiến, đồng bào các dân tộc nơi đây đã thể hiện tinh thần đoàn kết, 

tin tưởng vào đường lối kháng chiến của Đảng. Trên cơ sở đó, năm 1959, Trung ương 

Đảng, Liên khu 5 đã có chủ trương xây dựng nơi đây thành căn cứ địa của miền Nam. 
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Xây dựng và củng cố căn cứ địa là nhiệm vụ sống còn để bảo toàn và phát 

triển lực lượng cách mạng, nhất là khi địch không ngừng sử dụng quân sự để đàn áp 

các cuộc đấu tranh của nhân dân. Nam Tây Nguyên trở thành một trong những địa 

bàn chính để xây dựng căn cứ; từng bước làm chủ vùng rừng núi, xây dựng LLVT. 

Sau Đồng khởi (1959-1960), tại Nam Tây Nguyên đã hình thành nhiều căn cứ địa 

như Nâm Nung, Nam Ka (Quảng Đức), Lạc Dương, Lán Tranh (Tuyên Đức), Bắc - 

Nam đường 20, Cát Tiên (Lâm Đồng), quá trình xây dựng căn cứ địa, đồng bào các 

dân tộc Nam Tây Nguyên đã nhiệt tình ủng hộ cách mạng như cung cấp lương thực, 

thực phẩm, chỗ ở, làm giao liên, vận tải hàng hóa,… Trong cùng một thời gian, trên 

địa bàn Nam Tây Nguyên đã thực hiện hai nhiệm vụ mở đường vào Nam Bộ và xây 

dựng căn cứ địa.  

Quá trình xây dựng căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên gặp một số khó khăn như: 

mật độ dân cư thấp, trình độ nhận thức hạn chế; kinh tế kém phát triển; cơ sở chính 

trị quần chúng chưa sâu rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó, Nam Tây 

Nguyên có những điều kiện thuận lợi là địa bàn rộng, địa thế hiểm trở; giáp với các 

chiến trường trọng điểm của miền Nam, thường xuyên nhận được sự hỗ trợ mọi mặt 

từ các địa phương khác. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên, tuy hình thành muộn hơn 

so với nhiều căn cứ địa ở các vùng miền khác, nhưng từ khi thành lập cho đến kết 

thúc cuộc kháng chiến, căn cứ địa ở đây đã trở thành chỗ dựa vững chắc, góp phần 

quan trọng vào việc cung cấp hậu cần cho quân và dân ở Nam Tây Nguyên tiến 

hành đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ và tay sai. 

4.1.3. Các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trải dọc trục giao thông chiến lược 

thuận lợi để tiếp nhận nguồn chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc vào theo 

đường Hồ Chí Minh 

Trước những tổn thất nghiêm trọng của cách mạng miền Nam, năm 1959, Bộ 

Chính trị đã xác định: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở 

miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân” [54, tr. 75]. Tình thế 

đặt ra cho nhân dân miền Nam không có con đường nào khác là khởi nghĩa vũ 

trang, tiến hành chiến tranh cách mạng đánh đổ ách thống trị của Mỹ và chính 

quyền tay sai tự giải phóng cho mình. Để chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc chiến 
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tranh cách mạng giải phóng miền Nam, tháng 5/1959, Trung ương Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh quyết định thành lập đoàn vận tải chiến lược Bắc – Nam (Đoàn 

559) nhằm khai phá, mở đường Trường Sơn vận chuyển sức người, sức của từ hậu 

phương lớn miền Bắc vào tuyền tuyến lớn miền Nam.  

Nằm trên địa bàn của tuyến hành lang chiến lược Bắc - Nam, tiếp giáp với 

NTB và miền Đông Nam Bộ, căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là “dây chuyền” tiếp 

nhận, cất giấu và phân bổ nguồn chi viện cho chiến trường. Tháng 11/1960, đường 

hành lang chiến lược được khai thông từ Nam Tây Nguyên xuống miền Đông Nam 

Bộ, quân và dân Nam Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các 

đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ vào miền Đông Nam Bộ và NTB, đồng thời vận 

chuyển hàng hóa qua lại giữa các căn cứ địa trong địa bàn. Tháng 10/1968, khi 

đường cơ giới mở đến Bắc sông Sêrêpốk, các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã 

thành lập các trạm hành lang, cung vận chuyển như X1, X2, X3, đội vận tải H50,… 

làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men vào 

chiến trường. Năm 1973, khi đường cơ giới Trường Sơn vươn tới miền Đông Nam 

Bộ và đi sâu vào địa bàn tỉnh Quảng Đức - Nam Tây Nguyên, thì các căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên là nơi vừa có khả năng tiếp nhận an toàn nhất; vừa làm đầu cầu 

trung chuyển vũ khí, hàng hóa vào Nam Bộ và các tỉnh cực NTB. 

Đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây đi qua địa bàn Nam Tây 

Nguyên chủ yếu là rừng núi hiểm trở, nên việc tổ chức các cung, chặng và xây dựng 

các trạm gặp trở ngại, nhất là khi địch thường xuyên tung các đội thám báo, biệt kích 

và lực lượng phản động trong các buôn, làng chỉ điểm nhằm đánh phá, tiêu diệt các 

lực lượng cách mạng. Trong các đợt phản kích sau Tết Mậu Thân 1968 và 1972, căn 

cứ địa bị địch đánh phá dữ dội, khả năng vận chuyển và bảo quản hàng hóa gặp khó 

khăn. Quyết tâm khắc phục những khó khăn đó, Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Nam 

Tây Nguyên cùng nhau xây dựng và bảo vệ con đường; tiếp nhận và vận chuyển hàng 

ngàn tấn hàng hóa, đưa hàng chục ngàn chiến sĩ, cán bộ đi qua địa bàn. Đặc biệt, 

trong đòn tiến công chiến lược Tây Nguyên (3/1975), đường hành lang - đoạn qua địa 

bàn Nam Tây Nguyên trở thành con đường huyết mạch để đưa người và phương tiện 

chiến tranh vào chiến trường một cách bí mật, an toàn và kịp thời, mở đầu cho cuộc 
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Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trên toàn miền Nam. “Tuyến đường chiến lược 

và hành lang chiến lược phía Tây trở thành đường vận tải huyết mạch, vùng căn cứ 

quan trọng nhất của chiến trường Nam Tây Nguyên. Từ đây, nguồn hàng chiến lược 

từ hậu phương lớn miền Bắc được chuyển đến chiến trường Campuchia, chiến 

trường Tây Nguyên và chiến trường Nam Bộ” [34, tr. 308]. 

4.2. Vai trò  

4.2.1. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là nơi đứng chân của các cơ quan lãnh 

đạo, chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng vũ trang  

Căn cứ địa phải đảm bảo tính an toàn và sự chỉ đạo bao quát của Đảng đối 

với các mặt của cuộc kháng chiến. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã đáp ứng được 

yêu cầu đó. Các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là nơi đặt các cơ quan lãnh đạo của 

Khu 6, Khu 10, của các tỉnh, các huyện trên địa bàn. Các cơ quan của Khu 6 từ 

tháng 5/1961 đến tháng 10/1963 đứng ở căn cứ Lạc Dương thượng nguồn sông 

Krông Nô; từ tháng 10/1963 đến năm 1966 ở bãi Cát Tiên thượng nguồn sông Đồng 

Nai. Các cơ quan Khu 10 từ năm 1966 đến năm 1971 đứng ở căn cứ Cát Tiên. Với 

cấp tỉnh, các cơ quan của tỉnh Đăk Lăk đóng ở căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya từ năm 

1947 đến tháng 8/1965 và từ 1971 đến năm 1975; căn cứ Krông Bông từ tháng 

9/1965 đến năm 1975. Các cơ quan của tỉnh Đăk Nông ở căn cứ Nâm Nung từ năm 

1960 đến năm 1971. Các cơ quan của tỉnh Lâm Đồng đứng ở các căn cứ Mang Yệu 

- Chí Lai (Nam Di Linh), Đăng Gia, mật khu Cà Tót (Bắc B’Lao),… Trong thời 

gian chiếm đóng tại các căn cứ này, cơ quan của Khu 6, Khu 10 và các tỉnh Nam 

Tây Nguyên được bảo vệ an toàn, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo 

cho cuộc kháng chiến ở địa phương. Từ các căn cứ này, nhiều chủ trương và chính 

sách của Đảng, Quân khu, tỉnh được phát động đến LLVT và nhân dân; đồng thời 

tình hình mọi mặt của chiến trường được phản ánh đến cấp trên để có sự điều chỉnh 

kịp thời.  

Căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya, Mang Yệu - Chí Lai, Nâm Nung, Bắc - Nam 

đường 20, Cát Tiên, Lán Tranh,… là nơi liên lạc và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của 

Liên khu ủy 5, Khu ủy Khu 6 và Khủ ủy Khu 10; nơi diễn ra nhiều đại hội, hội 

nghị của các Đảng bộ Đăk Lăk, Lâm Đồng, Quảng Đức và Tuyên Đức; đồng thời 
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là nơi quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng. Căn cứ 

địa ở Nam Tây Nguyên không chỉ là nơi đứng chân của các cơ quan lãnh đạo, chỉ 

đạo kháng chiến và LLVT, mà còn trở thành hậu phương tại chỗ xây dựng về 

chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; phát triển LLVT phục vụ kháng chiến. Mối 

liên hệ giữa chính quyền cách mạng với quần chúng nhân dân được thực hiện 

thường xuyên, quần chúng nhân dân còn tham gia góp ý cho lãnh đạo, chỉ đạo 

kháng chiến trong việc xây dựng và bảo vệ căn cứ địa. Trong suốt cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên luôn đứng vững và phát huy vai 

trò hậu phương tại chỗ cung cấp nhân lực, vật lực cho các lực lượng kháng chiến.  

Các căn cứ địa chủ yếu đứng chân ở vùng rừng núi, địa bàn hiểm trở nhưng 

các dân tộc thiểu số thực sự là chỗ dựa vững chắc nhất cho cách mạng. Các dân tộc 

ở Nam Tây Nguyên đã trở thành một lực lượng thống nhất, che chở, bao bọc căn cứ 

địa. Điều này góp phần lý giải vì sao trong thời điểm khó khăn, các lực lượng kháng 

chiến ở cực NTB không lui về các căn cứ Bắc Ái, Anh Dũng (Ninh Thuận), Lê 

Hồng Phong (Bình Thuận),… mà ở lại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên, mặc dù 

đây là địa bàn có điều kiện kinh tế, văn hóa và xã hội khó khăn. Trụ vững trước các 

cuộc tiến công liên tiếp và ác liệt của địch, các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên thực 

sự là nơi bảo tồn và phát triển lực lượng cách mạng, đặc biệt trong những thời điểm 

khó khăn nhất của cuộc kháng chiến. 

Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là nơi nhen nhóm, tập hợp, xây dựng và phát 

triển LLVT ba thứ quân (dân quân du kích, bộ đội địa phương tỉnh, huyện và bộ đội 

chủ lực Khu). Cùng với sự phát triển của cuộc kháng chiến, từ những chi đội ban 

đầu, LLVT ở Nam Tây Nguyên đã phát triển thành đại đội, trung đội, tiểu đoàn, 

khung trung đoàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng kháng 

chiến nói chung và LLVT nói riêng ở cấp Khu, tỉnh, huyện, xã trên địa bàn Nam 

Tây Nguyên đều được thành lập ở các căn cứ địa. Những đơn vị đầu tiên ở cấp tiểu 

đội, trung đội của các địa phương được thành lập ở căn cứ Chư Djũ - Dlei Ya, 

Mang Yệu - Chí Lai, Nâm Nung, Bắc - Nam đường 20, Lán Tranh, Krông Bông, 

Cát Tiên,… Năm 1960-1961, LLVT ở các tỉnh Nam Tây Nguyên bắt đầu được 

thành lập lại, lực lượng của Quân khu 6 mới có 2 khung tiểu đoàn và 2 đại đội; 



 

139 

 

LLVT cấp tỉnh có 1 đại đội, 3 trung đội; ở cấp huyện mới có 3 tiểu đội đứng tại các 

căn cứ địa. Năm 1965, lực lượng của Quân khu 6 có 1 trung đoàn, 2 tiểu đoàn và 2 

đại đội; các tỉnh có 3 khung tiểu đoàn, 11 trung đội và hàng ngàn du kích đứng ở 

căn cứ. Đầu năm 1975, lực lượng Quân khu 6 có 1 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 7 đại 

đội; các tỉnh có 4 tiểu đoàn, 3 đại đội, 13 trung đoàn và hàng ngàn du kích đứng ở 

các căn cứ địa. Các căn cứ địa trở thành nơi tập hợp, nuôi dưỡng, huấn luyện của 

LLVT; đồng thời là nơi giấu quân, ém quân và xuất phát các cuộc tiến công quân 

địch. Các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tập hợp và 

chuẩn bị mọi mặt tiến hành các đợt phản công địch, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến 

công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và Xuân 1975. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên là nơi cho các lực lượng cách mạng của Liên khu 5, Khu 6, Khu 10 và quân 

và dân các tỉnh Đăk Lăk, Quảng Đức và Lâm Đông tổ chức kháng chiến. Tuy nhiên, 

phần lớn căn cứ địa ở đây có quy mô nhỏ, địa hình hiểm trở, dân số thấp, địch lại 

đánh phá ác liệt, do đó, căn cứ địa thường xuyên phải di chuyển địa bàn chiếm đóng 

để phù hợp với điều kiện chiến trường và phát huy hiệu quả địa bàn từng vùng trong 

từng thời điểm nhất định.  

4.2.2. Hậu phương tại chỗ, cung cấp sức người, sức của cho chiến trường 

Nam Tây Nguyên và Đông Bắc Campuchia 

Nam Tây Nguyên là địa bàn nằm xa Trung ương, lại thường xuyên bị địch 

đánh phá, chia cắt, phong tỏa. Sự chỉ đạo trực tiếp và chi viện của Trung ương 

cho các địa phương gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Cuối năm 1973, đường cơ 

giới Trường Sơn mới đi sâu vào địa bàn Nam Tây Nguyên, do vậy, phần lớn thời 

gian trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là nơi 

cung cấp hậu cần tại chỗ cho các lực lượng kháng chiến ở địa phương. Khắc 

phục khó khăn đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền ở đây đã chủ động sáng tạo, 

tự lực, tự cường, bám đất, bám dân để xây dựng căn cứ. Dựa vào địa thế tự nhiên 

và xã hội của mỗi căn cứ, quân và dân Nam Tây Nguyên đã nỗ lực khai thác mọi 

tiềm năng để phục vụ kịp thời và hiệu quả yêu cầu của cuộc kháng chiến. Các 

căn cứ địa như Chư Djũ - Dlei Ya, Mang Yệu - Chí Lai, Nâm Nung, Bắc - Nam 
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đường 20, Lán Tranh, Nam Ka, Krông Bông, Cát Tiên là nơi đi đầu trong việc tổ 

chức các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ căn cứ như phong trào làm “rẫy 

kháng chiến”, “hũ gạo kháng chiến”, “thanh niên tòng quân”, “bảo vệ buôn, 

làng”, “bảo vệ đường hành lang”,… 

 Đế quốc Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai và các tổ chức phản động để 

lừa bịp nhân dân đứng về phía chúng chống lại cách mạng. Trong những năm địch 

thực hiện chính sách “tố Cộng”, nhiều cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải lui về căn cứ 

để tránh các cuộc vây ráp khủng bố của địch. Năm 1964, tổ chức phản động 

FULRO thành lập, chúng tiến hành nhiều hoạt động để thanh trừng, truy sát cán bộ 

nằm vùng nhất là đối với người dân tộc thiểu số đi theo cách mạng. Điều này ảnh 

hưởng đến quá trình tập hợp và thống nhất lực lượng quần chúng nhân dân đứng lên 

kháng chiến. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, căn cứ địa là nơi che chở, bảo vệ cán 

bộ, chiến sĩ và nhân dân, từng bước làm thất bại âm mưu và kế hoạch của địch; 

đồng thời là nơi tập hợp, nuôi dưỡng lực lượng cách mạng, tạo thành khối đoàn kết 

toàn dân đứng lên kháng chiến. 

Quân và dân tại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên không chỉ đẩy mạnh sản 

xuất, đóng góp hậu cần, tham gia xây dựng và bảo vệ căn cứ, mà còn tham gia hàng 

ngàn ngày công ủng hộ phía trước mở đường, vận chuyển hàng hóa, vũ khí cho các 

chiến dịch, tiêu biểu như trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 

và Xuân 1975. 

4.2.3. Góp phần bảo đảm thông suốt cho tuyến hành lang chiến lược Bắc – 

Nam trên bộ, nối Nam Tây Nguyên với cực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ 

Trong kháng chiến chống Pháp, đường hành lang chiến lược Bắc - Nam 

chạy theo sườn Đông Trường Sơn, dọc các tỉnh đồng bằng NTB và Nam Bộ. Khi 

cuộc kháng chiến chống Mỹ bắt đầu, đường hành lang này bị địch đánh phá, liên 

lạc giữa Trung ương vào Nam Bộ hết sức khó khăn. Đế quốc Mỹ thông qua chính 

quyền Ngô Đình Diệm ra sức xây dựng Nam Tây Nguyên thành địa bàn chiến 

lược quan trọng ở miền Nam nhằm bảo vệ cho các tỉnh NTB về phía Tây và miền 

Đông Nam Bộ về phía Đông Bắc. Chúng xây dựng các căn cứ quân sự ở những 

nơi xung yếu, mở rộng và củng cố hệ thống đường giao thông, sân bay, kho tàng, 
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thực hiện chính sách cấy dân cư trên những địa bàn chiến lược, tổ chức quân đội 

và chính quyền Sài Gòn, thành lập các khu dinh điền, trù mật, “ấp chiến lược” để 

kiểm soát, kìm kẹp dân chúng, hoạt động gián điệp, phát triển tôn giáo, tuyên 

truyền lừa bịp, mua chuộc nhân dân,…  

Nhằm tăng cường tiềm lực kháng chiến về người và vật chất cho chiến 

trường miền Nam, sau khi BCH Trung ương Đảng thành lập Đoàn 559 (ngày 

19/5/1959) mở đường Hồ Chí Minh vào Nam Bộ, ngày 25/5/1959, Bộ Quốc 

phòng thành lập Đoàn B90 làm nhiệm vụ soi mở đường Hồ Chí Minh từ Nam 

Tây Nguyên vào miền Đông Nam Bộ. Chủ trương quyết đoán và sáng tạo của Bộ 

Chính trị, cùng với nỗ lực của quân và dân Nam Tây Nguyên, cuối năm 1960, 

đường hành lang chiến lược nối các tỉnh Nam Tây Nguyên với miền Đông Bộ và 

NTB đã thông nối. Quá trình xây dựng đường hành lang cũng là thời kỳ hình 

thành các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên như căn cứ Nâm Nung (Quảng Đức), 

Nam Ka (Đăk Lăk), Lạc Dương, Lán Tranh (Tuyên Đức), Cát Tiên (Lâm Đồng). 

Đến cuối năm 1968, tuyến đường cơ giới Trường Sơn mở vào đến Bắc sông 

Sêrêpốk và đến cuối năm 1973, vươn sâu vào địa bàn Nam Tây Nguyên. Từ đây, 

từng đoàn cán bộ, chiến sĩ và hàng hóa được vận chuyển tập kết vào Nam Tây 

Nguyên rồi đi sâu vào nội địa. Đường chiến lược Bắc - Nam đi qua địa bàn các 

tỉnh Nam Tây Nguyên dài 300 km trở thành con đường huyết mạch nối Nam Tây 

Nguyên với các tỉnh duyên hải NTB và miền Đông Nam Bộ.  

Việc nối thông đường hành lang chiến lược Bắc – Nam không chỉ nhằm khắc 

phục tình trạng chiến trường bị chia cắt, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 

cơ sở cách mạng, xóa bỏ “vùng trắng” từ Nam Đăk Lăk trở vào miền Đông Nam 

Bộ. Đường hành lang đoạn Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ xuất phát từ 

Đăk Lăk, nối hành lang phía Bắc của Tây Nguyên, qua sông Sêrêpốk, đi qua vùng 

buôn U, buôn Trum (phía Bắc đường 14) đến căn cứ Nâm Nung (Quảng Đức). Từ 

đây, tuyến đường được chia thành hai nhánh: một nhánh đi về hướng Đông, nối với 

hành lang của tỉnh Lâm Đồng xuống Cát Tiên, một nhánh đi về phía Tây nối với 

hành lang của tỉnh Bình Phước, sau đó rẽ sang Lâm Đồng hợp điểm với nhánh phía 

Đông tại Cát Tiên rồi cùng về chiến Khu Đ. Như vậy, một bộ phận chủ yếu của 
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tuyến hành lang đi qua địa bàn tỉnh Quảng Đức, bao gồm đoạn hành lang từ sông 

Sêrêpốk đến căn cứ Nâm Nung và từ Nâm Nung tỏa ra theo hai hướng Đông - Tây. 

Do đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là 

bảo đảm an toàn cho tuyến giao thông chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây thông 

suốt để vận tải hàng hóa vào miền Đông Nam Bộ; tổ chức, liên lạc, hướng dẫn đưa 

đón các đoàn cán bộ, bộ đội ra Bắc, vào Nam. Ngoài nhiệm vụ tiếp nhận và vận 

chuyển hàng hóa vào chiến trường, quân và dân ở Nam Tây Nguyên làm nhiệm vụ 

trên tuyến đường này còn tổ chức đưa đón, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn 

cán bộ cấp cao của Đảng từ miền Bắc vào, như đưa đón các đoàn của các ông Võ 

Chí Công (Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam), Trương Chí Cương (Bí thư Khu 

ủy Khu 5), Trần Nam Trung (Ủy viên Thường vụ Trương ương Cục), Trần Lê (Bí 

thư Khu ủy Khu 6, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam),…  

Có thể nói, suốt dãy đất từ dãy núi Nâm Nung qua sông Sêrêpốk (Nam 

Đăk Lăk) đến Lộc Ninh, Đồng Xoài, Chiến Khu Đ, từ biên giới 

Campuchia qua Lâm Đồng đến Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, 

không nơi nào có tuyến đường trục (hoặc đường nhánh) hành lang vận 

chuyển đi qua không bị giặc Mỹ xâm lược và chính quyền Sài Gòn đánh 

phá ác liệt, triệt để không chỉ một lần mà rất nhiều lần nhằm ngăn chặn 

sức người sức của ra tiền tuyến. Nhưng cũng như mọi chiến trường, mọi 

tuyến đường vận chuyển chiến lược của miền Nam bất khuất trung kiên, 

quân và dân trên tuyến đường hành lang chiến lược Nam Tây Nguyên – 

Đông Nam Bộ, từ trong khói lửa bom đạn của chiến tranh cách mạng, đã 

tôi luyện bản lĩnh chiến đấu của mình, kiên trì bám trụ mở đường, chiến 

đấu bảo vệ đường, bảo vệ người và hàng hóa ra chiến trường thông suốt, 

tạo nên những trang sử vẻ vang chói lọi [34, tr. 311-312]. 

Sau Hiệp định Paris (ngày 27/1/1973), trước nhu cầu phát triển nhanh chóng của 

cuộc kháng chiến, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo BTL bộ đội Trường 

Sơn, các Quân khu, các tỉnh Nam Tây Nguyên đẩy mạnh mở rộng hệ thống đường cơ 

giới Trường Sơn, trong đó có đoạn Nam Tây Nguyên – Đông Nam Bộ. Nhờ đó, lượng 

hàng hóa vận chuyển theo đường Hồ Chí Minh vào Nam Bộ năm 1974 đạt 10.000 tấn, 
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tăng 30% so với năm 1973, đảm bảo nhu yếu phẩm cho 200 ngàn người hoạt động 

trong 6 tháng [34, tr. 288]. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, từ đường 

vận chuyển chiến lược Trường Sơn, hàng ngàn chiến sĩ, hàng hóa được vận chuyển vào 

Nam Bộ qua địa bàn Nam Tây Nguyên, để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh giải 

phóng Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

4.2.4. Bàn đạp xuất phát tiến công của các lực lượng vũ trang, góp phần tiêu 

hao, tiêu diệt sinh lực địch 

Trong kháng chiến chống Mỹ, Nam Tây Nguyên là một trong những chiến 

trường chính để tiêu hao sinh lực địch. Ở đây, địch có quân số tương đối đông 

với nhiều cơ sở quân sự và phương tiện chiến tranh hiện đại, nhằm đẩy lùi các 

lực lượng kháng chiến. Nếu ở đô thị, nông thôn đồng bằng đấu tranh chính trị là 

chủ yếu thì Nam Tây Nguyên lại là địa bàn thuận lợi cho đấu tranh quân sự. Căn 

cứ địa thường xuyên thu hút sự chú ý của địch, buộc chúng mở các cuộc hành 

quân, càn quét, đánh phá; điều này đã góp phần làm phân tán lực lượng địch, tạo 

điều kiện cho đô thị, nông thôn đồng bằng đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh. 

Từ các căn cứ địa, LLVT tiến công các đồn bốt, đánh phá giao thông, cơ sở 

chỉ huy, các cơ quan chính quyền địch; làm cho chiến trường địch bị chia cắt, kìm 

chân chúng tạo điều kiện cho đô thị, nông thôn đồng bằng đấu tranh. Các đơn vị 

vũ trang được chuẩn bị tốt từ các căn cứ địa, thực hiện cách đánh du kích, luồn sâu 

trong rừng, cơ động, liên tục quần, bám địch, đập tan các cuộc hành quân, càn 

quét của đối phương.  

Trong khi có những thời điểm ở các chiến trường khác gặp khó khăn về đấu 

tranh quân sự khi địch đẩy mạnh đàn áp, kiểm soát, thì ở chiến trường Nam Tây 

Nguyên vẫn luôn giữ được thế tiến công chiến lược, địch luôn ở thế đối phó. Có 

được điều này là nhờ các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đều đứng chân trên địa bàn 

hiểm trở, công sự vững chắc và có sự ủng hộ đông đảo của quần chúng nhân dân. 

Căn cứ địa không chỉ là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh, cung cấp hậu cần, mà còn 

là nơi để lực lượng kháng chiến rút về để củng cố lực lượng. Trong cuộc kháng 

chiến, căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên từng là nơi xuất phát nhiều cuộc tấn công 
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địch, mở đầu cho các chiến dịch quan trọng, quyết định đến cục diện của cuộc chiến 

tranh. Tiêu biểu như đòn tiến công chiến lược Tây Nguyên (3/1975), mở đầu cho 

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trên toàn miền Nam. 

4.3. Bài học kinh nghiệm 

4.3.1. Xây dựng căn cứ địa vững mạnh toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh 

tế, văn hóa và xã hội 

 Nam Tây Nguyên là địa bàn nằm xa hậu phương lớn miền Bắc, địch lại 

thường xuyên đánh phá, phong tỏa, cô lập; đồng thời đời sống kinh tế của các dân 

tộc nơi đây gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nhân lực, vật 

lực cho kháng chiến. Vì vậy, xây dựng căn cứ địa trên các lĩnh vực chính trị, quân 

sự, kinh tế, văn hóa và xã hội để đảm bảo cho các hoạt động kháng chiến được diễn 

ra thường xuyên. 

Xây dựng căn cứ địa, trước hết chú trọng về mặt chính trị, tư tưởng. Sức 

mạnh của căn cứ, hậu phương tại chỗ bắt nguồn trước hết là từ lòng dân, từ sự ủng 

hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân. Nam Tây Nguyên chủ yếu là đồng bào dân 

tộc thiểu số tại chỗ như Ê Đê, M’Nông, Cơ Ho, Mạ, X’Tiêng,… trình độ nhận thức 

còn hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu cho nên công tác tuyên truyền, vận động 

gặp nhiều khó khăn. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, bằng hành động thiết 

thực, cụ thể, đồng bào từng bước được cách mạng cảm hóa đã tin yêu, đi theo và hết 

lòng vì cách mạng. Điển hình là năm 1957, hơn 400 đồng bào ở 3 buôn thuộc xã Bờ 

Gia ra rừng lập thế bất hợp pháp, thoát khỏi sự kìm kẹp, khủng bố của kẻ thù [27, tr. 

108]. Những ngày đầu dù phải ăn rau và củ rừng thay cơm, nhưng đồng bào vẫn 

một lòng tin tưởng và quyết tâm đi theo cách mạng. Bờ Gia trở thành xã căn cứ địa 

đầu tiên được thành lập ở Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước. Xây dựng căn cứ địa về mặt chính trị còn thể hiện ở việc xây dựng và củng cố 

các tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng đáp ứng yêu cầu 

lãnh đạo, động viên và tổ chức quần chúng chiến đấu bảo vệ và xây dựng căn cứ 

địa. Xây dựng căn cứ địa kháng chiến về chính trị chính là biểu hiện của đoàn kết, 

nhất trí trong tổ chức và hành động. 



 

145 

 

Xây dựng căn cứ địa về mặt quân sự là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo 

cho căn cứ đứng vững trước mọi cuộc tấn công và đồng thời tiêu hao sinh lực 

địch. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhiều tầng lớp quần chúng, nhất là 

thanh niên tham gia bảo vệ căn cứ địa, phần nhiều trong số họ thoát ly gia nhập bộ 

đội tỉnh, Khu, Miền. Không chỉ tham gia nhập ngũ đi vào các đơn vị chiến đấu, 

thanh niên các dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên còn tự nguyện thành lập các đội 

tự vệ vũ trang bảo vệ buôn, làng trước các cuộc tấn công của địch. Số lượng dân 

quân du kích ngày một tăng, đến năm 1971 có hơn 7.000 người, chiếm 30% số 

dân ở căn cứ địa. 

Lực lượng dân quân du kích và bộ đội địa phương luôn giữ vai trò nòng cốt 

cùng toàn dân đánh địch bảo vệ căn cứ. Bảo vệ căn cứ địa là nhiệm vụ chung và đã 

được quần chúng nhân dân tham gia tích cực trở thành quân sự hóa toàn dân. Thực 

hiện phương châm “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi buôn, làng là một pháo 

đài”, các tầng lớp nhân dân thực sự là những chiến sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ căn cứ 

địa. Tại các căn cứ địa đều đã thành lập được các đội du kích chống càn, chống đột 

nhập, bắn máy bay, trong đó có cả phụ nữ và cụ già; toàn dân tham gia vót chông 

làm bẫy, tham gia bảo vệ căn cứ. 

Đặc điểm của Nam Tây Nguyên là vùng đất rộng người thưa, đời sống kinh 

tế còn nghèo nàn, lạc hậu. Mặt khác, địch lại thường xuyên đánh phá, gom lùa, xúc 

dân vào các khu dinh điền, trù mật, “ấp chiến lược”, “ấp tân sinh”,… đồng thời 

chúng ra sức kiểm soát, phong tỏa các hoạt động buôn bán, triệt phá các đường tiếp 

tế hàng hóa cho các căn cứ địa, cho nên xây dựng nền kinh tế kháng chiến tại chỗ 

cũng hết sức quan trọng. Một trong những biện pháp là thường xuyên vận động mọi 

tầng lớp tham gia sản xuất bằng cách thành lập các đơn vị, các tổ sản xuất, tổ vần đổi 

công, hợp tác xã sản xuất; đẩy mạnh phong trào “làm rẫy cách mạng”, phong trào 

“trồng trỉa quanh năm, thu hoạch bốn mùa”. Tập trung trồng loại cây có sản lượng 

cao, dễ thu hoạch như lúa, ngô, sắn. Tổ chức các đội vũ trang, đơn vị chiến đấu bảo 

vệ mùa màng, nương rẫy trước các cuộc tấn công phá hoại của địch. Trong phong 

trào toàn dân phục vụ kháng chiến, tiêu biểu có gia đình cụ Ma Beo ở căn cứ Nâm 

Nung (Quảng Đức) đem cặp ngà voi 18 kg đổi lấy muối tặng cho bộ đội [25, tr. 56]. 
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Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, kêu gọi nhân dân tích cực đóng góp hậu cần, 

các cấp chính quyền cách mạng còn mở rộng các hoạt động trao đổi hàng hóa giữa 

vùng ta và vùng địch bằng nhiều hình thức để tăng thêm nguồi kinh tài cho kháng 

chiến. Tổ chức, lôi kéo dân buôn bán vùng địch ra những điểm thuận lợi để ta trao 

đổi hàng hóa; lập cửa khẩu, cửa rừng để khai thác và bán lâm sản để đổi lấy những 

hàng hóa thiết yếu như gạo, muối, vải, thuốc chữa bệnh, vũ khí,… Tổ chức đơn vị 

vũ trang chặn xe vận tải tiếp tế của địch, các đơn vị vũ trang tổ chức “đột ấp” vào 

vùng địch kiểm soát để vận động tiếp tế, thu mua lương thực trong dân. Sử dụng 

nguồn lương thực, thực phẩm một cách hợp lý, tiết kiệm; đồng thời chú trọng trong 

việc cất giấu, bảo quản lương thực an toàn trước các hoạt động phá hoại của địch. 

Xây dựng căn cứ địa về văn hóa và xã hội là nội dung cần thiết nhằm xây 

dựng một cách toàn diện và đáp ứng yêu cầu cho cuộc kháng chiến. Xây dựng hệ 

thống trường học, đào tạo cán bộ, chiến sĩ, quần chúng trong vùng căn cứ địa để 

nâng cao dân trí, giác ngộ cách mạng, nâng cao năng lực chiến đấu, bỏ phong tục 

tập quán lạc hậu, mê tín di đoan, chống mọi luận điệu xuyên tạc, chia rẽ dân tộc 

của kẻ địch; tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân kháng 

chiến. Thực tế đã chứng minh, ở Nam Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, công tác giáo dục nâng cao dân trí cho nhân dân tại các căn cứ diễn ra sôi nổi 

và hiệu quả. Nhiều vùng trước khi xây dựng căn cứ địa, tỷ lệ người dân không biết 

chữ chiếm trên 90%; phong tục tập quán lạc hậu,… Nhưng sau nhiều năm đẩy 

mạnh phong trào học chữ Quốc ngữ, xây dựng đời sống văn hóa mới, đến năm 

1968, có trên 60% người dân biết đọc, biết viết. Xây dựng mạng lưới giáo dục tại 

các căn cứ địa không chỉ nhằm nâng cao dân trí, tuyên truyền đường lối, chủ 

trương, chính sách kháng chiến của Đảng, mà còn xây dựng cơ sở Đảng, cơ sở  

chính trị quần chúng vững mạnh và xây dựng chế độ mới. 

Nam Tây Nguyên là nơi thường xuyên diễn ra cuộc đấu tranh ác liệt giữa 

ta và địch; nơi có tỷ lệ thương, bệnh binh cao, nhiệm vụ khám, chữa bệnh của 

đội ngũ y, bác sĩ có vai trò cực kì quan trọng. Một trong những công việc  thường 

xuyên của các ban y tế là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào 

tích cực phòng bệnh, ăn chín uống sôi, ngủ mắc màn; đồng thời thường xuyên 
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mở các lớp đào tạo chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào để có thể tham 

gia cứu thương ngay trong chiến trường, đơn vị chiến đấu. Tỷ lệ y, bác sĩ và cơ 

sở khám, chữa bệnh được xây dựng ngày một nhiều, nếu năm 1957, chỉ có 1 bác 

sĩ, 3 cán bộ y tế thì đến năm 1974, có 13 bác sĩ, 30 y sĩ và hàng trăm y tá, xây 

dựng được 36 ban y tế xã, 9 trạm hộ sinh. Nhờ vậy, công tác khám, chữa trị cho 

cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại căn cứ địa được diễn ra thường xuyên, góp phần 

hạn chế tỷ lệ thương vong và tạo sự yên tâm cho quân và dân Nam Tây Nguyên 

đẩy mạnh các hoạt động kháng chiến. 

4.3.2. Xây dựng luôn gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ căn cứ địa 

Một trong những nỗ lực lớn nhất của địch trong càn quét đánh phá các căn 

cứ địa là nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và LLVT, xóa bỏ các cơ sở cách mạng. 

Kẻ thù không chỉ tiến công căn cứ địa bằng quân sự, mà còn ra sức phá hoại về 

chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; dùng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi để 

gây chia rẽ nội bộ làm suy giảm ý chí chiến đấu của quân và dân ta, xuyên tạc 

đường lối chính trị của Đảng và chính quyền cách mạng. Về chính trị, địch thành 

lập các đơn vị hành chính, tổ chức phản động như FULRO, “Đề Ga”, “Biệt kích 

Thượng”, “Cán bộ Trường Sơn”, “Dân sự chiến đấu”,… đưa người dân tộc 

tham gia vào bộ máy chính quyền nhằm lôi kéo quần chúng chống lại cách 

mạng. Về kinh tế, thủ đoạn của địch là dùng pháo, máy ủi tàn phá cơ sở sản xuất, 

lập các chốt kiểm soát trao đổi buôn bán, nắm độc quyền về muối, thuốc men,… 

Về văn hóa, xã hội, chúng đưa các toán biệt kích, cài cắm người vào buôn, làng 

nhằm kích động, dụ dỗ, chia rẽ đồng bào chống lại cách mạng. Chính vì vậy, bảo 

vệ căn cứ địa không chỉ đơn thuần thực hiện các biện pháp phòng ngự quân sự, 

mà còn xây dưng căn cứ một cách toàn diện trên các mặt chính trị, quân sự, kinh 

tế, văn hóa và xã hội; bảo vệ cả bên trong bên ngoài, lấy tiến công để phòng thủ, 

biết kết hợp nhịp nhàng giữa phòng thủ với chủ động đẩy mạnh phong trào 

kháng chiến vùng tạm chiếm, vùng tranh chấp. Thực hiện được nhiệm vụ trên sẽ 

giữ vững được địa bàn, bảo vệ Đảng, chính quyền và cơ sở cách mạng, bảo vệ tính 

mạng và tài sản của nhân dân; giữ vững sản xuất và trận tự trị an, bảo vệ an toàn 

mạng lưới giao thông vận tải, giữ vững ý chí chiến đấu trong mọi tình huống.  
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Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, việc chọn địa hình thuận lợi để xây 

dựng căn cứ địa là vấn đề có ý nghĩa tiên quyết. Quan trọng hơn, không chỉ tổ 

chức bảo vệ ngay tại khu căn cứ địa mà còn phải chủ động bảo vệ từ xa, lập 

vành đai bảo vệ nhiều tầng, nhiều vùng; đưa chiến tranh vào vùng sau lưng 

địch, phối hợp nhịp nhàng với hoạt động tiến công ở vùng tranh chấp và vùng 

bị tạm chiếm nhằm căng, kéo chi phối địch. Căn cứ địa miền núi là nơi có 

nhiều cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, của cả hệ thống chính trị và 

LLVT, là nơi trọng yếu, đầu não và là hậu cứ, hậu phương trực tiếp của cuộc 

kháng chiến, cần phải được bảo vệ vững chắc. Do đó trong suốt cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, ngoài việc xây dựng vững mạnh về chính trị, tạo ra thế trận 

lòng dân, các cấp ủy Đảng hết sức chú ý xây dựng về mặt quân sự, phát huy 

mọi tiềm lực và khả năng quân sự của hệ thống căn cứ địa để tiêu hao, tiêu diệt 

sinh lực địch. Xây dựng căn cứ địa vững mạnh về quân sự trước hết là phát 

động cho được phong trào chiến tranh nhân dân, kêu gọi toàn dân tham gia 

kháng chiến bằng mọi thứ vũ khí để bảo vệ căn cứ địa. Trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, thực hiện đúng chính sách của Đảng về phát huy kháng chiến toàn 

dân, các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã có trên 9.200 thanh niên nam nữ 

tham gia nhập ngũ, dân tộc thiểu số chiếm 60%, nhiều gia đình con em đều tình 

nguyện tham gia kháng chiến. 

Tại các buôn, làng ở căn cứ địa, các cấp chính quyền cách mạng đã thành 

lập các ban an ninh để đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động quần chúng 

tham gia xây dựng buôn, làng chiến đấu; phát động toàn dân vót, cắm chông, 

đào hầm chông,… điển hình như xã căn cứ Đạ Chais (Lạc Dương, Tuyên Đức), 

dân số chỉ có 340 người nhưng đã vót hàng triệu cây chông, đào hàng trăm hầm 

chông, hầm trú ẩn, hầm công sự,... Phát huy sức mạnh của toàn dân đánh giặc 

mà nòng cốt là LLVT nhân dân địa phương là thể hiện sự sáng tạo trong đường 

lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân của Đảng. Nhờ vậy mà trong 

suốt cuộc chiến tranh, các cuộc tấn công của địch vào căn cứ phần lớn bị quân 

và dân tổ chức chặn đánh bảo đảm an toàn cho căn cứ địa và đường hành lang 

chiến lược. 
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4.3.3. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong quá trình xây 

dựng và bảo vệ căn cứ địa 

Sức mạnh kháng chiến của dân tộc bắt nguồn trước hết từ lòng dân, từ sự 

ủng hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân đối với công cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc. Nam Tây Nguyên là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc thiểu 

số như Ê Đê, M’Nông, Cơ Ho, X’Tiêng, Jah Rai,... trình độ nhận thức còn hạn 

chế, phong tục tập quán lạc hậu và tâm lý tự ti, mặc cảm ít nhiều đã ảnh hưởng 

đến việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Vì vậy, xây dựng đoàn kết dân tộc là vấn 

đề hết sức quan trọng đối với cách mạng nói chung và xây dựng căn cứ địa nói 

riêng. Thực tế chứng minh, trong kháng chiến chống Mỹ, các dân tộc ở Nam Tây 

Nguyên luôn đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ và chiến đấu theo con đường cách mạng 

của Đảng đã lựa chọn. Điều này có được, trước hết do các tổ chức cơ sở Đảng tại 

các căn cứ địa đã thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc trong 

xây dựng và bảo vệ căn cứ địa.  

Trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối kháng 

chiến, đòi hỏi đội ngũ cán bộ ở cơ sở không chỉ giỏi về chuyên môn, nắm vững địa 

bàn, có quan hệ tốt với quần chúng, mà còn trong tổ chức Đảng, chính quyền phải cơ 

cấu thành phần người dân tộc thiểu số nắm giữ một số vị trí chủ chốt. Qua đó, những 

chủ trương của Đảng, chính quyền cách mạng được phổ biến sâu rộng đến với nhân 

dân; đồng thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tâm lý của đồng bào trong đời 

sống kháng chiến. Trong quá trình thực hiện, phải chú trọng công tác giáo dục làm 

cho đồng bào hiểu và tin tưởng vào chính sách dân tộc của Đảng, thấy rõ lợi ích thiết 

thân của sự đoàn kết trong quá trình đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước. Trên cơ sở tôn trọng bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tại các 

căn cứ địa, công tác tuyên truyền vận động được thực hiện một cách đều đặn, thông 

qua những việc làm cụ thể làm cho đồng bào thấy được âm mưu, thủ đoạn của kẻ 

địch; đồng thời nắm được đường lối chủ trương, chính sách của Đảng về cuộc kháng 

chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhiều cán bộ, đảng viên công tác ở 

vùng dân tộc đã cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cà răng, căng tai, đóng khố, nói 

tiếng dân tộc, để gắn bó mật thiết với đồng bào. Để công tác tuyên truyền, vận động 
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nhân dân có hiệu quả, trước hết mỗi người cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững chủ 

trương, chính sách dân tộc của Đảng; am hiểu bản sắc văn hóa của từng dân tộc; 

không ngại gian khổ, hiểm nguy; đặt lợi ích đất nước, lợi ích tập thể lên trên lợi ích 

lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Mặt khác, công tác tuyên truyền phải được thực hiện 

thường xuyên, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, từng bước cải tạo, giác ngộ 

quần chúng đi theo cách mạng; cảm hóa những phần tử lạc lối, phản động quay về 

với nhân dân. 

Nam Tây Nguyên là một trong những địa bàn đời sống của nhân dân gặp 

nhiều khó khăn, do đó, hơn bao giờ hết họ cần có một cuộc sống tốt hơn, cả về vật 

chất và tinh thần, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa miền xuôi với miền ngược, 

giữa người Kinh với người Thượng. Đem lại quyền lợi thiết thực cho đồng bào, 

trước hết là cải thiện đời sống cho họ, mới làm cho đồng bào tin tưởng vào đường 

lối và chính sách của Đảng, quyết tâm đoàn kết đứng lên đấu tranh chống quân xâm 

lược, thống nhấ đất nước. 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm từng bước nâng cao đời sống 

của nhân dân, các cấp ủy Đảng trong các căn cứ địa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải 

pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Tại các căn cứ địa, Ban kinh tế kháng 

chiến phát động phong trào tăng gia sản xuất tự cấp, tự túc đi đôi với vận động nhân 

dân tiết kiệm trong sinh hoạt. Nhân dân tham gia vào các tổ vần, đổi công, hợp tác 

xã sản xuất, bỏ lối du canh du cư. Qua các hình thức này, nhân dân trực tiếp tham 

gia vào hoạt động sản xuất, được sử dụng và chi tiêu sản phẩm mà mình làm ra. 

Phát huy tính dân chủ và công bằng trong các hoạt động kinh tế không chỉ thúc đẩy 

nền kinh tế kháng chiến phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, cung cấp hậu 

cần cho cách mạng, mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết dân tộc, sự tin yêu của nhân 

dân vào chủ trương, chính sách của Đảng.  

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, trên cơ sở tôn trọng và bảo tồn nền văn hóa 

dân tộc, các tổ chức mặt trận dân tộc duy trì hoạt động nhằm tập hợp đông đảo nhân 

dân đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng. Hoạt động của các mặt trận dân tộc không chỉ 

đưa những chính sách, chủ trương của Đảng đến với nhân dân vùng căn cứ địa, mà 

còn lắng nghe, lấy ý kiến đề xuất của nhân dân cho cấp ủy Đảng, để từ đó có sự 
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điều chỉnh, thực hiện chủ trương phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. 

Các hội nghị, đại hội mặt trận dân tộc được tổ chức thường xuyên để phổ biến 

đường lối cách mạng, chủ trương của Đảng, phát huy tính dân chủ, biểu thị tinh 

thần cách mạng của nhân dân đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng là người dân tộc thiểu số đứng 

vào hàng ngũ của Đảng là việc làm thường xuyên. Qua giáo dục, rèn luyện đào tạo 

họ thành những cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn tốt, trở thành hạt nhân 

trong việc phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng cũng như phát động 

đồng bào xây dựng, củng cố và bảo vệ căn cứ địa. Ở Nam Tây Nguyên, ngay từ 

những ngày đầu tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đội ngũ cán bộ 

cơ sở ở địa phương là người dân tộc thiểu số luôn chiếm một phần ba trong cơ cấu 

của các cấp ủy Đảng, chính quyền cách mạng. Nhiều người nắm giữ những vị trí 

quan trọng như Y Blốc Eban, quyền Tư lệnh Quân khu 6; Y Bih A Lêô, Ủy viên 

Chủ tịch đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam; Ama Đoan, Hội trưởng phụ 

nữ tỉnh Đăk Lăk; Bác sĩ Ama Thương Trưởng ban y tế tỉnh Đăk Lăk,… Ngoài ra 

còn hàng trăm người là dân tộc thiểu số ở những vị trí trong các tổ chức Đảng, 

chính quyền ở cơ sở; đơn vị chiến đấu, du kích, vận chuyển hàng hóa, sản xuất,… Ở 

bất kì cương vị nào, những người cán bộ, chiến sĩ, đảng viên là dân tộc thiểu số 

luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thắng lợi chung của 

cách mạng. 

4.3.4. Xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, chính quyền cách mạng các cấp; 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi cấp, mọi ngành ở căn cứ địa 

Công tác xây dựng Đảng là vấn đề then chốt trong xây dựng hệ thống chính 

trị ở căn cứ địa. Thực hiện lời dạy của Chủ tịnh Hồ Chí Minh về công tác xây dựng 

Đảng là: “Lúc nào cũng phải chú ý xây dựng chi bộ, bồi dưỡng cán bộ đảng viên và 

các phần tử trung kiên. Trong chiến tranh du kích, lúc nào phong trào lên ta phải 

hết sức phát triển, vừa phát triển vừa chú trọng xây dựng căn cứ cho thật vững chắc 

để đề phòng lúc khó khăn mới có chỗ đứng chân được” [32, tr. 256]. Công tác xây 

dựng Đảng được xem là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt là công tác xây dựng, phát 

triển chi bộ Đảng ở cơ sở. Trong kháng chiến chống Mỹ, công tác xây dựng chi bộ 



 

152 

 

ở cơ sở được các cấp chính quyền cách mạng ở Nam Tây Nguyên hết sức chú trọng, 

coi đó là điều kiện cơ bản để duy trì và phát triển phong trào cách mạng địa phương.  

Phần lớn cư dân tại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống lâu đời, bản tính thật thà, chất phác, có lòng yêu nước nồng nàn, 

lòng căm thù giặc sâu sắc, sẵn sàng chiến đấu chống ngoại xâm để giành lại nền độc 

lập cho dân tộc. Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng giác ngộ quần chúng đi theo 

cách mạng. Tuy nhiên, Nam Tây Nguyên là nơi có địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, 

dân cư sống rải rác, do đó, công tác phát triển Đảng, cán bộ nòng cốt người dân tộc 

thiểu số luôn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được những mặt thuận lợi và khó khăn 

đó, công tác phát triển Đảng được các cấp chính quyền cách mạng ngày càng quan 

tâm và đẩy mạnh thực hiện. Nhờ đó, đến giữa năm 1968, căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên đã xây dựng được mỗi xã có một chi bộ, thôn có một tổ Đảng. Cuối năm 

1974, số lượng đảng viên phát triển trên 3.400 người, tăng 10 lần so với năm 1960. 

Số đảng viên này trở thành lực lượng nòng cốt trong việc vận động nhân dân thúc 

đẩy phong trào cách mạng tại các căn cứ địa. 

Khi cuộc chiến tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, yêu cầu về xây dựng, bảo 

vệ căn cứ địa ngày càng cao thì tổ chức Đảng càng được củng cố vững chắc. Cấp ủy 

Đảng đã thể hiện được vai trò của mình trong việc lãnh đạo nhân dân chiến đấu bảo 

vệ căn cứ, hoạt động sản xuất, chi viện, phục vụ kháng chiến. Cùng với sự phát triển 

của cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục, 

Xứ ủy, Khu ủy, Ban cán sự Đảng,… từ năm 1964, Đảng bộ tại căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên ngày càng được củng cố, kiện toàn vững chắc. Các cơ quan của Đảng 

như tuyên huấn, đảng vụ, thanh tra, dân vận, kinh tế – tài chính,… ngày càng được 

hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả. 

Đi đôi với việc xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng, công tác xây dựng và 

củng cố chính quyền cách mạng ở căn cứ địa được hết sức coi trọng, đảm bảo chính 

quyền đó thực sự của dân, do dân và vì dân; thực hiện mọi quyền dân chủ với nhân 

dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Chưa thành lập được chính quyền địa 

phương thì căn cứ khó thành lập và không thể củng cố được. Có chính quyền cách 

mạng của địa phương, có căn cứ địa vững vàng, đội du kích nhờ đó mà phát triển lực 
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lượng và hóa ra quân chính quy” [98, tr. 506]. Thấm nhuần tư tưởng đó, công tác xây 

dựng chính quyền cách mạng được đẩy mạnh. Nếu như năm 1954 chỉ có 2 xã căn cứ 

địa xây dựng được chính quyền cách mạng thì đến năm 1963 đã có 22 xã. Bộ máy 

chính quyền cách mạng đã không ngừng phát huy chức năng của cơ quan Nhà nước 

trong việc quản lý xã hội, động viên và tổ chức nhân dân tham gia xây dựng căn cứ, 

hậu phương tại chỗ phục vụ chiến trường. Thực tiễn công tác xây dựng, củng cố 

chính quyền cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ ở Nam Tây Nguyên cho thấy 

cần phải quán triệt thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng một cách nghiêm túc 

trên cơ sở thành lập các tổ chức Đảng các cấp, Ủy ban Kháng chiến hành chính các 

cấp,... để tập hợp và phát huy sức mạnh nhân dân. 

So với các vùng khác ở miền Nam, xây dựng chính quyền cách mạng ở Nam 

Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn bởi địa bàn rộng, dân cư sống rải rác trong vùng sâu, 

vùng xa, đi lại khó khăn, khác biệt về ngôn ngữ, tập quán,… Tuy nhiên, chính quyền 

cách mạng ở căn cứ địa đã làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người dân tộc 

có uy tín trong cộng đồng làm lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố cơ sở 

chính trị quần chúng; xây dựng buôn, làng tự vệ, thi đua giết giặc lập công,… Trong 

hoạt động chính quyền cách mạng thực sự chú ý đến tính dân chủ, nói đi đôi với làm; 

chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ quần chúng nhân dân nắm vững 

đường lối, chủ trương chính sách của Đảng; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ 

thù; kiên quyết trấn áp mọi tổ chức, phần tử phản cách mạng. Vì vậy, tổ chức cơ sở 

chính trị, chính quyền cách mạng ở đây luôn được sự đùm bọc bảo vệ của nhân dân, 

các căn cứ địa không những không bị tiêu diệt, mà vẫn tồn tại và phát triển. 

*Tiểu kết chƣơng 4 

Xuất phát từ tính chất của một cuộc chiến tranh chống xâm lược, căn cứ địa ở 

Nam Tây Nguyên nói riêng và các vùng khác ở miền Nam nói chung có những đặc 

điểm chung là nơi hoạt động của các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, LLVT; căn cứ địa có 

quá trình phát triển từ thấp lên cao; từ chỗ chiếm đóng ban đầu đến việc hình thành 

một hệ thống căn cứ kháng chiến rộng lớn; nội dung xây dựng căn cứ địa trên các 

lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội; xây dựng đi đôi với bảo vệ,… 

Ngoài những đặc điểm chung đó, do sự chi phối khách quan của điều kiện tự nhiên, 
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dân cư, xã hội và diễn biến thực tế của cuộc kháng chiến ở Nam Tây Nguyên mà căn 

cứ địa ở đây có một số đặc điểm nổi bật như căn cứ đứng ở địa bàn rừng núi hiểm trở, 

mật độ dân số thấp, đời sống kinh tế khó khăn; ra đời chủ yếu trong những năm đầu 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ; nằm trên địa bàn thuận lợi để tiếp nhận nguồn chi 

viện từ hậu phương lớn miền Bắc,… Từ những đặc điểm đó đã chi phối quá trình 

hình thành, xây dựng và phát triển của căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên 

là nơi đứng chân của Khu ủy Khu 6, Khu ủy Khu 10, Tỉnh ủy các tỉnh Đăk Lăk, 

Đăk Nông, Lâm Đồng và Tuyên Đức; nơi cung cấp sức người, sức của, nuôi dưỡng 

và tập hợp lực lượng yêu nước; bảo đảm tuyến hành lang chiến lược Bắc - Nam, 

Đông - Tây hoạt động thông suốt, kịp thời đưa người và hàng hóa vào chiến trường; 

nơi mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, thống nhất đất nước. 

Quá trình xây dựng và bảo vệ căn cứ địa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của quân và dân ở Nam Tây Nguyên đã góp phần vào thắng lợi chung của 

cách mạng miền Nam. Kế thừa những bài học lịch sử có tính truyền thống, quá trình 

xây dựng và bảo vệ căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên khẳng định lại một số bài học 

kinh nghiệm như tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với 

mọi cấp, mọi ngành; xây dựng căn cứ địa toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế, 

văn hóa và xã hội; xây dựng luôn gắn liền với bảo vệ căn cứ địa; ra sức phát huy 

sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ căn cứ. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Nam Tây Nguyên có vị trí chiến lược trọng yếu, địa hình rừng núi hiểm 

trở, thế đứng cao, tiếp giáp với duyên hải NTB, miền Đông Nam Bộ và chiến 

trường Campuchia,… thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ địa. Sau Hiệp định 

Genève 1954, nhận thức rõ âm mưu của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình 

Diệm, quân và dân Nam Tây Nguyên đã chủ động giữ gìn, củng cố các căn cứ địa 

thời chống Pháp, từng bước tạo thế và lực đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh của quần chúng và yêu cầu 

của phong trào cách mạng trong tình hình mới, Trung ương Đảng và Liên Khu 5 đã 

sớm xác định chủ trương xây dựng căn cứ địa ở miền Nam, đặc biệt đối với địa bàn 

Tây Nguyên. Nhận thức được tầm quan trọng của căn cứ địa đối với cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân các tỉnh Nam Tây Nguyên ra sức củng cố, 

tái lập và xây dựng căn cứ địa. Từ sau phong trào Đồng khởi (1959-1960), nhiều 

căn cứ địa được xây dựng và đường hành lang chiến lược được nối thông giữa các 

tỉnh Nam Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ và cực NTB.  

Sự ra đời các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên là tất yếu khách quan, đáp ứng 

yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở địa phương. Xây dựng căn cứ 

địa không chỉ tạo chỗ đứng vững chắc cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy và LLVT, 

mà còn làm bàn đạp cho các lực lượng cách mạng chủ động tấn công, làm thất bại các 

âm mưu dồn dân, tiêu diệt lực lượng kháng chiến của địch; đồng thời không ngừng 

củng cố, phát triển thực lực cách mạng đảm bảo yêu cầu đất đứng chân và huy động 

nguồn nhân lực, vật lực to lớn cho cuộc kháng chiến.  

2. Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Nam Tây Nguyên đã vận dụng sáng tạo 

đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát 

huy vai trò căn cứ địa. Trong quá trình tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, các cấp ủy Đảng tại các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên đã lãnh đạo nhân dân 

xây dựng và bảo vệ trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội. Trên 

cơ sở các mặt đấu tranh đó mà đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như trong 

đấu tranh chính trị lấy xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền cách mạng trong sạch, 
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vững mạnh; củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc để phát huy sức mạnh của toàn dân. 

Trong đấu tranh quân sự đẩy mạnh hoạt động vũ trang để tiêu hao sinh lực địch, bảo 

đảm an toàn cho đường hành lang chiến lược. Trong hoạt động kinh tế, lấy tiếp 

nhận và vận chuyển hậu cần kết hợp với đẩy mạnh phong trào sản xuất tự túc lương 

thực. Trong bảo vệ căn cứ địa, lấy địa bàn hiểm trở, không cố định để hạn chế sức 

phá hoại của địch kết hợp với các hoạt động quân sự liên tục tấn công địch. Trong 

xây dựng Đảng, chính quyền cách mạng phát triển lực lượng trung kiên trong đồng 

bào dân tộc thiểu số làm nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục, tổ chức nhân dân 

kháng chiến,… Thực tế đã chứng minh những chủ trương, chính sách của Quân khu 

và Đảng bộ các tỉnh Nam Tây Nguyên là đúng đắn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

dân cư và tình hình chiến trường; phát huy tối đa sức mạnh, khả năng cung cấp hậu 

cần tại chỗ và bảo vệ căn cứ địa. 

3. Ngoài những đặc điểm chung vốn có của căn cứ địa, căn cứ địa ở Nam 

Tây Nguyên còn có những đặc điểm riêng về một loại hình căn cứ địa rừng núi, quy 

mô nhỏ, liên hoàn, liên thông thuận lợi cho hoạt động và di chuyển của LLVT, tạo 

điều kiện và phát huy thế trận chiến tranh nhân dân trong tổ chức chiến đấu và bảo 

vệ căn cứ địa. Các căn cứ địa với quy mô nhỏ đã thích ứng và phát huy hiệu quả cho 

các hoạt động quân sự trong tổ chức tiến công và phòng thủ; hạn chế vũ khí kỹ 

thuật, tác chiến binh chủng quy mô lớn của địch; tiếp nhận, vận chuyển hậu cần cho 

chiến trường. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên được phân bố đều trên địa bàn, nối 

thông và liên hoàn giữa các căn cứ địa; mỗi căn cứ địa là một “trạm” tiếp nhận và 

trung chuyển hậu cần đến chiến trường, bảo đảm hoạt động cho tuyến hành lang 

chiến lược quan trọng nối miền Bắc với chiến trường Nam Bộ và cực NTB, nối 

chiến trường miền Nam với chiến trường Campuchia.  

4. Căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên giữ vai trò quan trọng và có những đóng 

góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn. 

Căn cứ địa trở thành hậu phương trực tiếp cung cấp nhân lực, vật lực cho cuộc 

kháng chiến; tập hợp, kết nối các dân tộc Nam Tây Nguyên cùng nhau đứng lên 

tiến hành kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ địa ở đây không chỉ tạo thế đứng 

cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, LLVT mà còn tạo thế trận tổ chức tiến công 

địch; bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục cho tuyến hành lang chiến lược Bắc - 
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Nam, Đông - Tây; xây dựng khối đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin vào Đảng, 

chính quyền cách mạng; thường xuyên thu hút, tiêu hao một lực lượng lớn quân 

địch, tạo điều kiện cho đô thị và nông thôn đồng bằng đấu tranh.  

5. Quá trình xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò căn cứ địa ở Nam Tây 

Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã để lại những bài học kinh 

nghiệm đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh vì sự nghiệp đổi 

mới đất nước trong tình hình hiện nay. Xây dựng căn cứ địa trước hết phải dựa vào 

dân và phát huy sức mạnh của toàn dân; tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân 

tộc và đặc biệt giữa người Kinh với các dân tộc thiểu số trên địa bàn; phát huy vai 

trò của trưởng bản, già làng trong việc huy động, tập hợp và tuyên truyền nhân dân 

thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa 

truyền thống của các dân tộc nơi đây; xây dựng các địa bàn trọng yếu ở các địa 

phương thành những khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện về mọi mặt đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 

Thực tiễn cho thấy, trong quá trình xây dựng căn cứ địa trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ các tỉnh Nam Tây Nguyên đã thực hiện chủ 

trương của Trung ương Đảng và Liên ủy Khu 5, Khu ủy Khu 6, Khu ủy Khu 10 một 

cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương. Qua đó, đã phát huy vai 

trò to lớn của quần chúng nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

đến thắng lợi hoàn toàn. Trong giai đoạn mới hiện nay, Đảng và Nhà nước cần ra 

sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực thực hiện chủ trương xóa đói, 

giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của các dân tộc ở Nam 

Tây Nguyên nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân; xây dựng 

cơ sở phòng thủ vững chắc để Nam Tây Nguyên thực sự là một địa bàn vững về 

chính trị, giàu về kinh tế, đa dạng và phong phú về văn hóa, mạnh về an ninh quốc 

phòng./. 
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Nguồn: Dữ liệu bản đồ - Bản đồ hành chính vùng Tây Nguyên. 

Địa chỉ: Webside www.vast.ac.vn
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GIA LAI

PHÚ YÊN

KHÁNH 

HÒA

NINH 

THUẬNBÌNH

PHƢỚC

Phụ lục 2: 

BĐ 2 – BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH CÁC TỈNH NAM TÂY NGUYÊN

CHÖ GIẢI

Ranh giới quốc gia  

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện

Ủy ban nhân dân tỉnh

Đường ô tô có trục

Đường ô tô

Sông, suối

PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH CÁC TỈNH NAM TÂY NGUYÊN 
 

Nguồn: Dữ liệu bản đồ - Bản đồ hành chính vùng Tây Nguyên, Webside     

www.vast.ac.vn 
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PHỤ LỤC 2: HÌNH THÁI CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN TRONG 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, GIAI ĐOẠN (1954-1960) 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-1975), NXB CTQG, HN; 

Tổng tham mưu Phòng nhì, VNCH (1960), Các mật khu cũ của Việt Cộng tại vùng 

Cao Nguyên Trung Phần, TTLT Quốc gia II, Tp HCM, kí hiệu hồ sơ: PTT Đệ 

nhất Cộng hòa: 5130. 
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Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-1975), NXB CTQG, HN; 

Tổng tham mưu Phòng nhì, VNCH (1963), Tình hình mật khu Chư Djũ – Dlei Ya 

ngày 25/3/1963, TTLT Quốc gia II, Tp HCM, kí hiệu hồ sơ: PTT Đệ nhất Cộng 

hòa: 21747. 

PHỤ LỤC 3: HÌNH THÁI CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN TRONG 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, NĂM 1965 
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PHỤ LỤC 4: HÌNH THÁI CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN TRONG 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, NĂM 1972 

 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, 

HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; Tổng tham mưu Phòng nhì, VNCH (1970), Các 

mật khu cũ của Việt Cộng tại vùng Cao Nguyên Trung Phần năm 1970, TTLT Quốc 

gia II, Tp HCM, kí hiệu hồ sơ: PTT Đệ nhị Cộng hòa: 5130. 
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Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập 

GIA LAI

GIA LAI

CHÖ GIẢI

Ranh giới quốc gia  

Ranh giới tỉnh

Ranh giới huyện

Ủy ban nhân dân tỉnh

Đường ô tô có trục

Đường ô tô

Đường hành lang

PHÚ YÊN

KHÁNH

HÒA

NINH

THUẬN

BÌNH

THUẬN

ĐỒNG

NAI

BÌNH

PHƢỚC

Phụ lục 6:  

BĐ 6 – ĐƢỜNG HÀNH LANG CHIẾN LƢỢC TRÊN ĐỊA BÀN 

NAM TÂY NGUYÊN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975)

PHỤ LỤC 5: ĐƢỜNG HÀNH LANG CHIẾN LƢỢC TRÊN ĐỊA BÀN 

NAM TÂY NGUYÊN TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975) 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông (1930-2005), NXB Đăk  

Nông, Đăk  Nông. 
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Phụ lục 7: 

BĐ 7 – CAO TRÀO ĐỒNG KHỞI Ở MIỀN NAM 1959-1960
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20-12-1960

LÀO

CAMPUCHIA

CÔN SƠN

PHÚ

QUỐC

CHÖ DẪN

Nơi Mặt trận DTGP miền Nam ra đời

Nơi quần chúng nổi dậy

Nơi các trận đánh nổi dậy đầu tiên

Tỉnh, lỵ

Nguồn: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tập 2: 

Chuyển chiến lược – Nxb CTQG, HN, 1996 

Huyện Hoàng Sa

(Đà Nẵng)

Trường Sa

(Khánh Hòa)

PHỤ LỤC 6: CAO TRÀO ĐỒNG KHỞI Ở MIỀN (1959-1960) 

Nguồn: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (1996), Lịch sử kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, Tập 2, Chuyển chiến lược, NXB CTQG, HN. 
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PHỤ LỤC 8: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - QUÂN SỰ  VNCH, NĂM 1960 

Nguồn: Tập phụ lục bản đồ của Ban Tổng kết chiến tranh B2, Lưu tại Viện 

LSQS Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 9: PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 

VÙNG CĂN CỨ VÀ VÙNG GIẢI PHÓNG CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, NĂM 1973 

 

Nguồn: Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: TL-5 số T11. 
 

 

PHỤ LỤC 9: PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 

VÙNG CĂN CỨ VÀ VÙNG GIẢI PHÓNG CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, NĂM 1973 

Nguồn: Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: TL-5 số T11. 
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  PHỤ LỤC 10: BÁO CÁO CỦA TỔNG THAM MƢU PHÕNG NHÌ – VNCH 

VỀ CÁC MẬT KHU CŨ CỦA VIỆT CỘNG TẠI VÙNG CAO NGUYÊN  

TRUNG PHẦN, VNCH, NĂM 1960 

 

 

 

Nguồn: TTLT Quốc gia II, Tp HCM, Kí hiệu hồ sơ: PTT Đệ nhất Cộng 

hòa: 5130. 
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PHỤ LỤC 11: BÁO CÁO CỦA TỔNG THAM MƢU PHÕNG NHÌ – VNCH  

VỀ MẬT KHU CHƢ DJŨ – DLEI YA, NĂM 1960 

. 

Nguồn: TTLT Quốc gia II, Tp HCM, kí hiệu hồ sơ: PTT Đệ nhất Cộng hòa: 21747. 
 

Nguồn: TTLT Quốc gia II, Tp HCM, kí hiệu hồ sơ: PTT Đệ nhất Cộng hòa: 21747. 
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 PHỤ LỤC 12: CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN TRONG  

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975) 

TT 

Tên gọi và 

thời gian 

thành lập 

Địa điểm, quy mô 

và địa hình 

Dân số và lực 

lƣợng kháng 

chiến 

Cơ quan đứng 

chân 

1. - Căn cứ 

Chư Djũ - 

Dlei Ya 

(mật danh 

K91) 

- Tháng 3 

năm 1947 

- Xã Dlei Ya, 

huyện Buôn Hồ, 

tỉnh Đăk Lăk. 

- Diện tích trên 130 

km
2
. 

- Địa bàn rừng núi. 

- Dân số có 

khoảng 5.000 

người. 

- Tiểu đoàn 301, 

LLVT tỉnh Đăk 

Lăk và huyện 

Buôn Hồ. 

- Cơ quan của tỉnh 

Đăk Lăk, huyện 

Buôn Hồ. 

- Xưởng sửa chữa vũ 

khí. 

- Trạm giao vận 

đường hành lang. 

2. - Căn cứ 

Mang Yệu - 

Chí Lai. 

- Tháng 11 

năm 1948. 

 

- Vùng Cà Dòn và 

Nộp thuộc huyện 

Di Dinh, tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Diện tích khoảng 

130 km
2
. 

- Địa hình rừng núi. 

- Dân số có 

khoảng 300 

người. 

- Tiểu đoàn 186 

Khu 6, LLVT tỉnh 

Lâm Đồng và 

huyện Di Linh. 

- Cơ quan của Khu 

6, Khu 10, tỉnh Lâm 

Đồng, huyện Di 

Linh, B’Lao. 

- Xưởng sửa chữa vũ 

khí, sản xuất lương 

thực. 

3. - Căn cứ 

Núi Voi. 

- Năm 1950. 

- Đức Trọng, 

Tuyên Đức. 

- Diện tích 60 km
2
. 

- Địa hình rừng núi. 

- Dân số có 

khoảng 300 

người. 

- LLVT tỉnh 

Tuyên Đức. 

- Cơ quan của tỉnh 

Tuyên Đức. 

- Trạm tiền phương 

phía Nam của Khu 

6, tỉnh Tuyên Đức. 

4. - Căn cứ 

Nâm Nung. 

- Tháng 10 

năm 1960. 

- Xã Nâm Nung, 

huyện Đăk Mil, 

tỉnh Quảng Đức. 

- Diện tích khoảng 

120 km
2
. 

- Địa hình rừng 

núi. 

- Dân số có 

khoảng 800 người. 

- Trung đội 

N’Trang Lơng của 

tỉnh Quảng Đức 

và LLVT huyện 

Đăk Mil. 

- Cơ quan của tỉnh 

Quảng Đức, huyện 

Đăk Mil. 

- Trạm giao vận 

đường hành lang. 

- Sản xuất lương 

thực. 
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5. - Căn cứ 

Lạc Dương. 

- Năm 1961. 

- Các buôn Đồng 

Mang, Đạ Tro, 

Đưng Ksi, huyện 

Lạc Dương, Tuyên 

Đức. 

- Địa hình rừng 

núi. 

- Dân số có 

khoảng 350 

người. 

- LLVT Khu 6, 

tỉnh Tuyên Đức 

và huyện Lạc 

Dương. 

- Cơ quan của Khu 

6, tỉnh Tuyên Đức 

và huyện Lạc 

Dương. 

- Trạm giao vận 

đường hành lang 

phía Bắc của tỉnh 

Tuyên Đức. 

- Sản xuất lương 

thực, sửa chữa vũ 

khí. 

6. - Căn cứ 

Nam Ka. 

- Năm 1962. 

- Các buôn Triết, 

buôn Rai, huyện 

Lăk, tỉnh Đăk Lăk. 

- Dân số có 

khoảng 250 

người. 

- LLVT Đăk Lăk 

và huyện Lăk. 

- Cơ quan của huyện 

Lăk.  

- Trạm giao vận 

hành lang phía Nam 

của tỉnh Đăk Lăk. 

- Sản xuất lương 

thực. 

7. - Căn cứ 

Bắc - Nam 

Đường 20. 

- Năm 1963.  

- Các xã: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, Bô Tuân, 

Tà Ngào, Lú Tôn, 

Xa Nhon, Hợp 

Vông và Bà Gia, 

huyện Di Linh, 

B’Lao, tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Địa hình rừng 

núi. 

- Dân số có 

khoảng 10.000 

người. 

- Tiểu đoàn 186 

Khu 6, Khu 10, 

LLVT tỉnh Lâm 

Đồng, huyện Di 

Linh, B’Lao. 

- Cơ quan của Khu 

6, Khu 10, tỉnh Lâm 

Đồng, huyện Di 

Linh, B’Lao. 

- Trạm giao vận 

đường hành lang. 

- Trạm sửa chữa vũ 

khí, phương tiện 

chiến tranh, sản xuất 

lương thực. 

8. - Căn cứ 

Cát Tiên. 

- Năm 1963. 

- Xã Cát Tiên, 

huyện Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Dân số có 

khoảng 2.000 

người. 

- Cơ quan của Khu 

6, tỉnh Lâm Đồng. 

- Trạm giao vận 
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Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, 

HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; Đảng ủy - Khu 6 (1965), Tình hình Nam Tây 

Nguyên từ 1961 đến 1965, Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: 

TL-32 số 5T1; Thống kê thành tích giành dân của quân dân Đăk Lăk (1960-

1975), Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Đăk Lăk, kí hiệu hồ sơ: 18V-Đ5B-54B. 

 

 

 

 

 

- Địa hình rừng núi 

ven sông. 

- Tiểu đoàn 130 

của Khu 6, LLVT 

tỉnh Lâm Đồng. 

đường hành lang. 

- Sản xuất lương 

thực, sửa chữa vũ 

khí. 

9. - Căn cứ 

Lán Tranh 

(Kon Ó, 

Kon Pan). 

- Năm 1965. 

- Các buôn Kon Ó, 

Kon Pan, huyện 

Đức Trọng, tỉnh 

Tuyên Đức. 

- Dân số có 

khoảng 600 

người. 

- Tiểu đoàn 810 

của Khu 6, LLVT 

tỉnh Tuyên Đức, 

huyện Đức Trọng. 

- Cơ quan của tỉnh 

Tuyên Đức và huyện 

Đức Trọng. 

- Trạm giao vận 

đường hành lang, sản 

xuất lương thực. 

10. - Căn cứ 

Krông Bông 

(mật danh 

H9). 

- Năm 1965. 

- Các xã: 1, 2, 3, 4 

và 5, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đăk 

Lăk. 

- Địa hình rừng 

núi. 

- Dân số có 

khoảng 3.500 

người. 

- Tiểu đoàn 120 

Khu 6, LLVT tỉnh 

Đăk Lăk và huyện 

Krông Bông. 

- Cơ quan của tỉnh 

Đăk Lăk và huyện 

Krông Bông. 

- Trạm giao vận 

hành lang, sản xuất 

lương thực. 
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PHỤ LỤC 13: CÁC CUỘC NỔI DẬY GIẢI PHÓNG Ở NAM TÂY NGUYÊN, 

NĂM 1960 

 

TT Thời gian Địa phƣơng 
Lực lƣợng  

tham gia 
Kết quả 

1. 31/7/1960 Di Linh 

(Lâm Đồng) 

Gần 30 cán bộ, 

chiến sĩ, 80 du 

kích và nhân dân 

vùng căn cứ 

Mang Yệu – Chí 

Lai tập kích quận 

lỵ Di Linh, tiêu 

diệt và bắt sống 

300 tên địch, thu 

126 súng các 

loại. 

Phá khu tập 

trung, hình 

thành vùng giải 

phóng. 

2. 27/10/1960 Huyện Lăk (Đăk 

Lăk). 

Quân và dân 

huyện Lăk. 

Phá khu tập 

trung Liên Sơn. 

3. 11-12/1960 M’Đrăk và Đông 

Cheo Reo  

Hơn 20 cán bộ, 

chiến sĩ phát 

động 3.000 đồng 

bào nổi dậy. 

Phá đồn Ai Nu, 

thôn Kinh Phú 

Cần và Quang 

Hiếu 

4. 11/1960 Huyện Đăk Mil LLVT và nhân 

dân xã Nâm 

Nung 

Phá khu tập 

trung Đăk Drô. 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, 

HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; Tòa Đại biểu Chính phủ Cao Nguyên Trung Phần, 

VNCH (1960), Hiện tình Tây Nguyên, TTLT Quốc gia II, Tp HCM, kí hiệu hồ sơ: 

PTT Đệ nhất Cộng hòa, 15234. 
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PHỤ LỤC 14: DÂN SỐ CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN (1960-1974) 

Năm Địa phƣơng 
Số dân vùng 

căn cứ 

Số dân vùng 

tranh chấp 

Số dân vùng 

địch kiểm soát 

1960 Đông Bắc Đăk Lăk 1.500 - 1.290 

Đông Nam Đăk Lăk 500 - - 

Đông Lâm Đồng 6.00 3.978  

Nam sông Krông Nô 900 - - 

Bắc Tuyên Đức 1.000 - - 

1965 Đông Bắc Đăk Lăk 3.890 967 8.563 

Đông Nam Đăk Lăk 3.500 7.843 764 

Tây Nam Lâm Đồng 6.000 3.494 2.750 

Đông Nam Lâm Đồng 4.000 3.950 1.284 

Nam sông Krông Nô 900 - - 

 Bắc Tuyên Đức 340 167 4.570 

1969 Đông Bắc Đăk Lăk 3.100 700 - 

Đông Nam Đăk Lăk 2.700 - - 

Tây Nam Lâm Đồng 3.900 650 6.700 

Đông Nam Lâm Đồng 5.693 4.951 - 

Nam sông Krông Nô 2.000 - - 

Bắc Tuyên Đức 340 - - 

1974 Đông Bắc Đăk Lăk 6.500 - - 

Đông Nam Đăk Lăk 4.100 - - 

Tây Nam Lâm Đồng 9.000 3.641 - 

Đông Nam Lâm Đồng 7.500 8.645 4.650 

Nam sông Krông Nô 4.500 634 321 

Bắc Tuyên Đức 340 89 4.120 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: BCH Đảng bộ tỉnh 

Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, 

HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; Đảng ủy - Liên Khu 5 (1961), Báo cáo tình hình ở 

Nam Tây Nguyên và nhiệm vụ thời gian tới (1955-1961), Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh 

ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: TL-12 số 74T4. 
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PHỤ LỤC 15: LỰC LƢỢNG QUÂN SỰ CỦA ĐỊCH Ở NAM TÂY NGUYÊN 

(1961-1975) 

 

Năm 

Quân Mỹ 

và Đồng 

minh 

Quân đội Sài Gòn 

Quân Cộng 

hòa 
Bảo an Dân vệ 

Phòng vệ 

dân sự 

1961 200 6.000 3.500 2.000 - 

1962 380 7.500 - 2.300 - 

1963 380 3.500 - - - 

1964 430 3.700 - 3.200 - 

1965 2.000 2.890 4.500 3.200 - 

1966 3.800 3.400 5.900 4.200 600 

1967 2.980 4.600 6.100 4.530 745 

1968 3.100 4.000 6.245 4.500 1.100 

1969 5.600 3.650 6.004 4.600 5.600 

1970 2.900 3.421 5.700 5.100 14.000 

1971 700 2.970 6.780 4.900 15.600 

1972 341 7.690 7.340 5.100 15.400 

1973 129 7.690 7.690 5.100 13.200 

1974 98 7.780 7.890 5.200 16.500 

1975 - 8.120 7.980 5.300 18.680 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: Ban Chỉ đạo biên soạn 

Lịch sử Khu 6 (1995), Lịch sử Khu 6 (cực Nam Trung Bộ - Nam Tây Nguyên) kháng 

chiến chống Mỹ 1954-1975, NXB QĐND, HN; Báo cáo Tổng kết tình hình ở Tuyên 

Đức năm 1965, Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: TL-29 số 

5T1; BCH Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; Đảng ủy - Liên 

Khu 5 (1961), Báo cáo tình hình ở Nam Tây Nguyên và nhiệm vụ thời gian tới 

(1955-1961), Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: TL-12 số 

74T4. 
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PHỤ LỤC 16: LỰC LƢỢNG VŨ TRANG KHÁNG CHIẾN  

Ở NAM TÂY NGUYÊN (1961-1975) 

  

Năm 

Bộ đội Khu Bộ đội tỉnh Bộ đội huyện Du kích 

1961 2 khung d, 2 c 3c, 1b 3c - 

1962 2 khung d, 2 c 3c, 2b 5c - 

1963 2 khung d, 2 c 5c 7c 1.350 

1964 2 khung d, 2 c 5c, 4b 7c 1.450 

1965 1 khung e, 1d, 2b, 

2c, 2b (1.252) 

3d, 5c, 4b 

(1.700) 

6c, 9b (1.016) 2.800 

1966 2d, 2c (1.652) 2d, 4c, 6b 

(1.100) 

7c, 8b (9.080) 2.900 

1967 2d, 2c (1.352) 2d, 2c, 3b (900) 9c, 7b (1.100) 2.450 

1968 2d, 2c (1.467) 2d, 2c, 2b (800) 9c, 6b (980) 2.378 

1969 3d, 3c (1.600) 2d, 4c, 3b (890) 11c, 7b (789) 2.423 

1970 1d, 1c (1.460) 2d, 3c, 4b (810) 10c, 6b (723) 2.100 

1971 1d, 1c (1.450) 1d, 2c, 3b (610) 10c, 6b (773) 2.009 

1972 1d, 1c (1.480) 1d, 2c, 3b (660) 10c, 6b (753) 1.967 

1973 1d, 1c (1.320) 1d, 2c (870) 13c, 6b (953) 2.256 

1974 1e, 2d, 7b, 6c 

(1.400) 

3d (thiếu), 3c, 

11b (889) 

13b (789) 3.700 

1975 1e, 2d, 7b (2.110) 4d (thiếu), 3c, 

13b (989) 

17b (865) 5.790 

Chú thích: b. Trung đội       c. Đại đội       d. Tiểu đoàn      e. Trung đoàn 

Nguồn: Nghiên cứu sinh tự lập trên cơ sở tài liệu tham khảo: Ban Chỉ đạo biên soạn 

Lịch sử Khu 6 (1995), Lịch sử Khu 6 (cực Nam Trung Bộ - Nam Tây Nguyên) kháng 

chiến chống Mỹ 1954-1975, NXB QĐND, HN; Báo cáo Tổng kết tình hình ở Tuyên 

Đức năm 1965, Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng, kí hiệu hồ sơ: TL-29 số 

5T1; BCH Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk (1945-

1975), Tập 1, NXB CTQG, HN; BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, HN. 
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PHỤ LỤC 17: DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỊA 

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ Ở MIỀN NAM (1954-1975) 

 

TT Tên căn cứ Diện tích (km
2
) Dân số 

1. 
U Minh 

(Cà Mau, Kiên Giang) 
8.000 700.000 

2. Chiến khu Đ (Bình Dương) 3.700 10.000 

3. Dương Minh Châu (Tây Ninh) 5.000 - 

4. 

Đồng Tháp Mười 

(Đồng Tháp, Tiền Giang  

và Long An) 

3.500 100.000 

5. 
Xuyên Phước Cơ 

(Bà Rịa Vùng Tàu) 
2.400 11.00 

6. Thồ Lồ (Phú Yên) 400 8.000 

7. Sông Đà (Đà Nẵng) 650 11.000 

8. Các căn cứ ở cực Nam Trung Bộ 8.500 50.000 

9. Các căn cứ ở Nam Tây Nguyên
(1)

 5.500 25.000 

Nguồn:  

1. Trần Ngọc Long (2006), Căn cứ địa U Minh trong hai cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), Luận án Tiến sĩ lịch 

sử, Viện LSQS Việt Nam.  

2. Chu Đình Lộc (2011), Căn cứ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cực 

Nam Trung Bộ (1954-1975), Luận án Tiến sĩ Sử học, Viện LSQS Việt Nam. 

3. Trần Thị Nhung (2001), Căn cứ địa ở miền Đông Nam Bộ trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ (1945-1975), Luận án Tiến sĩ Sử học, Viện Khoa học xã hội 

TP HCM. 

 

 

 

                                                 
(1)

 Nghiên cứu sinh bổ sung số liệu các căn cứ địa ở Nam Tây Nguyên. 
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PHỤ LỤC 18: CÁC ĐƠN VỊ, NHÂN DÂN VÀ LLVT HUYỆN, XÃ ĐƢỢC NHÀ 

NƢỚC PHONG TẶNG “ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN” 

 

TT Đơn vị Vùng căn cứ 

1. Nhân dân và LLVT xã Dlei Ya, huyện Krông Năng, 

Đăk Lăk. 

Chư Djũ - Dlei Ya 

2. Nhân dân và LLVT huyện Cư M’Gar, Đăk Lăk. Chư Djũ - Dlei Ya 

3. Nhân dân và LLVT xã Ea Na, huyện Krông Păk, Đăk 

Lăk. 

Chư Djũ - Dlei Ya 

4. Nhân dân và LLVT xã Đăk Phơi, huyện Lăk, Đăk 

Lăk. 

Nam Ka 

5. Nhân dân và LLVT huyện Lăk, Đăk Lăk. Nam Ka 

6. Ban an ninh H9 (nay là Công an nhân dân huyện 

Krông Bông, Đăk Lăk. 

Krông Bông 

7. Nhân dân và LLVT xã Dur K’Mah, huyện Krông 

Ana, Đăk Lăk. 

Krông Bông 

8. Nhân dân và LLVT xã Khuê Ngọc Điền, huyện 

Krông Bông, Đăk Lăk. 

Krông Bông 

9. Nhân dân và LLVT xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đăk Nông. 

Nâm Nung 

10. Nhân dân và LLVT huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Nâm Nung 

11. Nhân dân và LLVT xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đăk Nông. 

Nâm Nung 

12. Nhân dân và LLVT xã Quảng Sơn, huyện Đăk 

G’long, tỉnh Đăk Nông. 

Nâm Nung 

13. Nhân dân và LLVT xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng. 

Cát Tiên 

14. Nhân dân và LLVT xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng. 

Cát Tiên 

15. Nhân dân và LLVT xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Cát Tiên 
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16. Nhân dân và LLVT xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát 

Tiên, tỉnh Lâm Đồng. 

Cát Tiên 

17. Nhân dân và LLVT xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, 

tỉnh Lâm Đồng. 

Lạc Dương 

18. Nhân dân và LLVT xã Hiệp Thạnh, huyện Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Núi Voi 

19. Nhân dân và LLVT xã Đinh Trang Thượng, huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Nam – Bắc đường 

20 

20. Nhân dân và LLVT xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Nam – Bắc đường 

20 

21. Nhân dân và LLVT xã Bờ Gia, huyện Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Nam – Bắc đường 

20 

22. Nhân dân và LLVT xã Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Nam – Bắc đường 

20 

Nguồn:  

1. BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Lăk (2001), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk, 

(1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, HN. 

2. BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 

(1930-2005), NXB Đăk Nông, Đăk Nông. 

3. BCH Đảng Bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng 

(1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, HN. 
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P.21 

PHỤ LỤC 19: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CĂN CỨ ĐỊA Ở NAM TÂY NGUYÊN  

TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954-1975) 

Tiểu đoàn N’Trang Lơng tại căn cứ Krông Bông (Đăk Lăk), năm 1965. 

Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 

(1930-2005), NXB Đăk Nông, Đăk Nông, tr. 19. 

Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 

(1930-2005), NXB Đăk Nông, Đăk Nông, tr. 65. 

Đội du kích xã Nâm Nung (Đăk Nông), năm 1971. 
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Đội du kích buôn Ja Răh tại căn cứ Nâm Nung (Đăk Nông)  

tham gia bắn máy bay địch, năm 1969. 

 

 

 

 

 

Cán bộ và chiến sĩ cách mạng tại căn cứ Cát Tiên (Lâm Đồng), năm 1973. 

Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. 

Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 

(1930-2005), NXB Đăk Nông, Đăk Nông, tr. 79. 
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Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 

(1930-2005), NXB Đăk Nông, Đăk Nông, tr. 79. 

Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng 

(1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, HN, tr. 54. 

Đồng bào căn cứ Bắc – Nam đường 20 (Lâm Đồng) gặt lúa, năm 1968. 

Đồng bào các dân tộc Đăk Nông tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực 

về căn cứ địa cách mạng, năm 1974. 
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Tập thể C15 anh hùng vũ trang (Lâm Đổng), năm 1966. 

Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Lâm Đồng (2005), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng 

(1945-1975), Tập 1, NXB CTQG, HN, tr. 57. 

Đoàn vận tải H50 trên đường vận tải, năm 1974. 

Nguồn: Tập hình ảnh, Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng. 
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Đại đội 5 – 840 đứng tại căn cứ Cát Tiên (Lâm Đồng), năm 1968. 

Nguồn: Tập hình ảnh, Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

Nguồn: Tập hình ảnh, Phòng Lịch sử Đảng, Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

Cán bộ và chiến sĩ Văn phòng Khu ủy Khu 6,  

họp mặt kỷ niệm ngày sinh nhật Đảng 3/2, tại căn cứ Cát Tiên năm 1972. 
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Nơi bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh  

từ Nam Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ. 

(Nay nằm trên đường 14, huyện Đăk Song, Đăk Nông). 

Nguồn: BCH Đảng Bộ tỉnh Đăk Nông (2006), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đăk Nông 

(1930-2005), NXB Đăk Nông, Đăk Nông, tr. 124. 

Tượng đài chiến thắng tại khu 

di tích căn cứ Nâm Nung 

(Krông Nô, Đăk Nông). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn, Hội văn học nghệ 

thuật Đăk Nông (2013), Tạp 

chí Nâm Nung, số 96/7. 
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