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MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ xem việc thiết lập “ấp chiến 

lược” là một “quốc sách” có ảnh hưởng quan trọng đến sự thành bại của các kế 

hoạch chiến tranh, nhất là trong giai đoạn Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” (1961-1965) trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Mục đích của quốc sách 

này là nhằm chiếm đất giành dân, kiểm soát nông thôn, phá hoại hậu phương và căn 

cứ cách mạng, tiến tới cô lập và tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng cách mạng, hòng 

áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Từ sau cuộc đảo chính tháng 

11-1963, chính quyền Sài Gòn dưới sự trợ giúp của Mỹ tiếp tục thực hiện chính 

sách “ấp chiến lược” với tên gọi mới là “ấp tân sinh”. Thực chất của việc thay đổi 

tên gọi “ấp chiến lược” thành “ấp tân sinh” chỉ là hình thức “bình mới rượu cũ” 

được thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965 với chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt”. Vì vậy, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

(1954-1975), phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược là một cuộc đấu tranh 

lâu dài, dai dẳng, quyết liệt giữa các lực lượng cách mạng với Mỹ và chính quyền 

Sài Gòn nhằm đánh bại các thủ đoạn bình định của chúng trên chiến trường miền 

Nam trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965. 

Trong phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Nam từ năm 

1961 đến năm 1965, miền Tây Nam Bộ là một trong những khu vực diễn ra sôi nổi 

nhất, vì nơi đây là địa bàn chiến lược quan trọng và là vùng nông thôn tiêu biểu đặc 

trưng ở miền Nam Việt Nam, đồng thời là nơi có diện tích sản xuất lúa lớn và là 

vùng nông nghiệp trù phú bậc nhất của cả nước; đây cũng là chiến trường mà ta và 

địch giành giật quyết liệt trong suốt cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm. Riêng 

trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965, xuất phát từ sự đa dạng về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế và xã hội vùng miền, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, 

Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và 

Khu ủy miền Tây Nam Bộ, phong trào chống phá ấp chiến lược ở các địa phương 
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nơi đây đã diễn ra phong phú về nội dung, quá trình tổ chức lãnh đạo, hình thức đấu 

tranh và có những nét đặc trưng riêng biệt, thể hiện sự sáng tạo của các địa phương 

trong quá trình vận dụng đường lối của Đảng vào phong trào chống phá ấp chiến 

lược. Vì vậy, phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở đây vừa mang những 

đặc điểm chung của cả miền Nam nhưng đồng thời cũng thể hiện những nét độc 

đáo, sáng tạo của riêng khu vực miền Tây Nam Bộ. Phong trào chống phá ấp chiến 

lược ở miền Tây Nam Bộ đã góp phần cùng với quân dân toàn miền Nam phá được 

quốc sách ấp chiến lược và có những đóng góp quan trọng đối với cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Trước đây tuy đã có một số công trình nghiên cứu về phong 

trào chống phá ấp chiến lược nhưng hiện vẫn chưa có một công trình nào nghiên 

cứu chuyên sâu về phong trào chống phá ấp chiến lược trên địa bàn miền Tây Nam 

Bộ, nơi diễn ra nhiều cuộc đấu tranh gay go, ác liệt, mang tính tiêu biểu trong giai 

đoạn từ năm 1961 đến năm 1965. 

Nghiên cứu về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ có ý 

nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn như sau: 

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ từ năm 1961 đến năm 1965 trước hết là nhằm góp phần vào việc tái 

hiện đầy đủ bức tranh lịch sử của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Nam 

trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nói chung, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa lịch 

sử, vai trò, đặc điểm của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ 

nói riêng trong cuộc đấu tranh chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-

1965) của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Mặt khác còn góp phần chứng minh quân và 

dân miền Tây Nam Bộ đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo những chủ trương của Trung 

ương Đảng về phong trào chống phá ấp chiến lược trong giai đoạn 1961 – 1965. 

Về ý nghĩa thực tiễn, nghiên cứu về phong trào này còn nhằm góp phần làm 

rõ và sâu sắc hơn lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước oanh liệt của dân tộc ta, 

đồng thời qua đó phân tích những bài học kinh nghiệm phục vụ cho nhiệm vụ 

nghiên cứu xây dựng lực lượng cách mạng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 

Đây còn là nguồn tài liệu cần thiết để nghiên cứu, giảng dạy và học tập lịch sử Việt 
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Nam hiện đại ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và chương 

trình giáo dục lịch sử địa phương bậc phổ thông trung học ở các tỉnh, thành phố 

miền Tây Nam Bộ. 

Từ những ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên, tôi đã chọn vấn đề: “Phong 

trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 – 1965)” làm đề tài nghiên 

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là phong trào đấu tranh chống phá ấp 

chiến lược của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ năm 1961 đến 

năm 1965. 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về thời gian nghiên cứu của luận án: giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965, 

đây là giai đoạn Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa triển khai chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam với biện pháp “xương sống” là thiết 

lập “ấp chiến lược”. Đây cũng là giai đoạn phong trào chống phá ấp chiến lược diễn 

ra sôi nổi, quyết liệt nhất ở miền Tây Nam Bộ, góp phần làm phá sản chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

Về không gian nghiên cứu của luận án: Địa bàn Tây Nam Bộ ngày nay tuy 

rộng lớn nhưng trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965, dưới sự chỉ đạo từ 

Trung ương Đảng thì Trung ương Cục miền Nam đã ra quyết định bãi bỏ tổ chức 

Liên Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ thành lập Khu ủy miền Tây Nam Bộ (mật danh T3) 

bao gồm các tỉnh là Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ (gồm Hậu Giang), Rạch Giá, 

Sóc Trăng (gồm phần lớn tỉnh Bạc Liêu) và Cà Mau (gồm huyện Đông Hải - Bạc 

Liêu) tương ứng với địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Bình, Phong Dinh, Chương 

Thiện (tách ra từ một phần của tỉnh Phong Dinh và Kiên Giang vào tháng 12- 

1961), Kiên Giang, Ba Xuyên, An Xuyên dưới sự quản lý của chính quyền Việt 

Nam Cộng hòa trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965. 
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3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trình bày một cách có hệ thống phong trào chống phá ấp chiến lược của 

quân và dân miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965. Từ đó 

luận án rút ra những đặc điểm cũng như vai trò của phong trào chống phá ấp chiến 

lược của quân và dân miền Tây Nam Bộ, đồng thời rút ra một số hạn chế và những 

bài học kinh nghiệm có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất 

nước hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, phân tích âm mưu thủ đoạn thiết lập “ấp chiến lược” của Mỹ và chính 

quyền Sài Gòn, bối cảnh lịch sử của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1961đến năm 1965. 

Hai là, trình bày những điều kiện của phong trào chống phá ấp chiến lược ở 

miền Tây Nam Bộ, những chủ trương của Trung ương Đảng, Trung ương Cục về 

đấu tranh chống phá ấp chiến lược trong giai đoạn Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến 

tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961-1965), đồng thời phân tích sự vận 

dụng chủ trương của Đảng trong đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Tây 

Nam Bộ. 

Ba là, tái hiện quá trình quân và dân miền Tây Nam Bộ từng bước phá tan các 

âm mưu và thủ đoạn thiết lập ấp chiến lược của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa ở khu vực miền Tây Nam Bộ. 

Bốn là, đưa ra những nhận xét về những đặc điểm nổi bật, về vai trò cũng như 

những hạn chế của phong trào, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm của 

phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ đối với công cuộc xây 

dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. 
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4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nguồn tài liệu 

Luận án được thực hiện chủ yếu dựa trên những nguồn tài liệu sau đây: 

-  Các tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước và quân đội viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các nghị 

quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền 

Tây Nam Bộ. 

-  Tài liệu hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TP Hồ Chí 

Minh) bao gồm các báo cáo, biên bản họp, quyết nghị, tờ trình, sơ đồ, bản đồ và 

tranh ảnh của Phủ Tổng thống Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa, Bộ Công chính và giao 

thông, Hội đồng Quân nhân cách mạng, Bộ Đặc nhiệm Văn hóa Xã hội… Đây là 

các tài liệu quan trọng trong quá trình thực hiện đề tài luận án. 

- Các tài liệu lưu trữ liên quan đến phong trào chống phá ấp chiến lược hiện 

lưu trữ Phòng Khoa học Quân khu 9 và trung tâm lưu trữ các tỉnh thuộc miền Tây 

Nam Bộ trong giai đoạn 1961 – 1965, các công trình tổng kết lịch sử của Khu ủy, 

Quân khu 9, các tỉnh, huyện ở miền Tây Nam Bộ. 

-  Các công trình khoa học trong nước có đề cập đến phong trào chống phá ấp 

chiến lược ở miền Tây Nam Bộ và các công trình khoa học ngoài nước viết về cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam …  

- 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 miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn 1961 – 1965, 

các tư liệu, hình ảnh thu thập từ khảo sát thực địa có liên quan đến đề tài luận án. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án được thực hiện dựa trên các phương pháp luận của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử. Phương pháp nghiên cứu chủ đạo 

của luận án là phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic; Trên cơ sở này, 

luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như sưu tầm tài liệu, điền dã, 

phỏng vấn, thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp nhằm cung cấp cái nhìn toàn 
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diện, xuyên suốt về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961-

1965). 

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

Thứ nhất, luận án trình bày một cách có hệ thống âm mưu, thủ đoạn của Mỹ 

và chính quyền Việt Nam Cộng hòa trong quá trình thực hiện quốc sách ấp chiến 

lược ở miền Nam Việt Nam nói chung và ở miền Tây Nam Bộ nói riêng. 

Thứ hai, luận án tái hiện một cách có hệ thống và toàn diện phong trào chống 

phá ấp chiến lược của quân và dân Tây Nam Bộ trong giai đoạn chống chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, làm rõ nghệ 

thuật kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và binh vận. 

Thứ ba, luận án phân tích, làm rõ những đặc điểm nổi bật, cũng như vai trò và 

những hạn chế của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ, đồng 

thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ tư, luận án cung cấp một số tư liệu mới, góp phần phục vụ công tác biên 

soạn giáo trình giảng dạy, học tập và giáo dục truyền thống lịch sử Việt Nam, đặc 

biệt là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). 

6. BỐ CỤC LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án gồm có 4 

chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu (25 trang) 

Chương 2: Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 -1963) 

(66 trang) 

Chương 3: Phong trào chống phá ấp chiến lược (ấp tân sinh) ở miền Tây Nam Bộ 

(1964 – 1965) (36 trang) 

Chương 4: Một số nhận xét về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây 

Nam Bộ (1961 – 1965) (34 trang) 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

 

 

1.1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, dồn dân 

lập “ấp chiến lược” (ACL) là một biện pháp quan trọng được Mỹ và chính quyền 

Sài Gòn (CQSG) quyết tâm thực hiện trong giai đoạn triển khai chiến lược “Chiến 

tranh đặc biệt” (1961 – 1965), theo đó chính sách “ấp chiến lược” đã được nâng tầm 

“quốc sách” và được xác định là “xương sống” quyết định sự thành bại của chiến 

lược này. 

Theo tài liệu của chính quyền Sài Gòn thì ACL là: “một chính sách của Quốc 

gia, lấy ấp làm căn bản để vãn hồi an ninh trật tự , thực thi dân chủ và bao trùm lên 

mọi kế hoạch chính trị, quân sự, kinh tế cũng như xã hội. Nếu chiến thuật thắng một 

trận thì chiến lược thắng cuộc chiến tranh. Ấp chiến lược theo ý niệm đó sẽ giúp ta 

chiến thắng trong cuộc chiến tranh hiện nay. Ý nghĩa chiến lược đó bao trùm lên ba 

lĩnh vực: An ninh quân sự, chính trị, kinh tế xã hội… Quốc sách Ấp chiến lược là 

một chiến lược trường kỳ và trọng đại của Việt Nam Cộng hòa, là một trách nhiệm 

của dân tộc trước lịch sử, đòi hỏi những công dân mới, những cán bộ mới, những 

chiến sĩ mới. Quốc sách Ấp chiến lược đã cụ thể hóa đường lối nhân vị, cộng đồng 

và đồng tiến của Việt Nam cộng hòa một cách rõ rệt và hữu hiệu nhằm mục đích: 

Vãn hồi an ninh ở nông thôn và thực thi dân chủ….” [126]. Ấp chiến lược được coi 

là mô hình tiêu biểu của chiến lược chống cộng sản nên Mỹ và Chính quyền Sài 

Gòn đã tập trung mọi nỗ lực cần thiết để triển khai bộ máy này ở tất cả các cấp từ 

Trung ương đến địa phương. Trong công văn số 07682-BNV/CTI8M của Bộ Nội vụ 

Việt Nam Cộng hòa ngày 15-12-1961 về việc sử dụng danh từ ấp chiến lược đã đề 

cập: “Danh từ Ấp chiến lược bao gồm nhiều phương diện: quân sự, chính trị, kinh 

tế, xã hội, văn hóa. Người dân ở ấp chống sự chia rẽ, chống sự chậm tiến, chống 
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cộng sản, hấp thụ nền văn minh mới. Vai trò của Ấp chiến lược là làm thế nào cho 

người dân ý thức được sự tự bảo vệ lấy họ và thống nhất ý chí kiến quốc” [63].  

Ngày 3-2-1962, dưới sự chỉ đạo của các cố vấn Mỹ – Anh, Ngô Đình Diệm 

ký sắc lệnh số 11-TTP thiết lập “Ủy ban liên Bộ đặc trách Ấp chiến lược”. Ngày 19-

4-1962, Quốc hội Việt Nam Cộng hòa đã thông qua Quyết nghị số 1214-CT/LP Tán 

trợ Quốc sách Ấp chiến lược và Ủng hộ toàn diện sách lược Ấp chiến lược của 

chính phủ Ngô Đình Diệm, từ đó các ấp chiến lược nhanh chóng được triển khai 

trên toàn miền Nam Việt Nam. Ở cấp tỉnh và địa phương, mỗi tỉnh phải tổ chức một 

“Ủy ban xây dựng Ấp chiến lược” do Tỉnh trưởng làm Chủ tịch, chỉ huy trưởng bảo 

an và dân vệ làm phó chủ tịch, các Trưởng Ty Tỉnh là Ủy viên. Mỹ và chính quyền 

Sài Gòn quyết định lấy tỉnh Vĩnh Long (Tây Nam Bộ) và tỉnh Quảng Ngãi (Trung 

Bộ) làm thí điểm cho chương trình lập ấp chiến lược và từ đó nhân rộng ra toàn 

miền Nam. Tháng 2-1962, chính quyền Sài Gòn chọn ấp Phước Ngươn B (xã Phước 

Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) làm mô hình “ấp chiến lược kiểu mẫu”, 

để từ đó lan ra toàn tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh khác trên toàn miền Tây Nam Bộ. 

Thực hiện chương trình ấp chiến lược, bên cạnh việc sử dụng các thủ đoạn 

về chính trị, kinh tế, tâm lý, chiêu hồi thì Mỹ và CQSG còn sử dụng các chiến thuật 

quân sự mới như trực thăng vận, thiết xa vận hòng càn quét tiêu diệt các lực lượng 

cách mạng, các cơ sở cách mạng của ta, dồn dân lập “ấp chiến lược”, tách nhân dân 

ra khỏi cách mạng, thực hện mưu đồ áp đặt chủ nghĩa thực dân mới tại miền Nam. 

Trong Tài liệu Tổng kết bình định của Quân Giải phóng (1974) thì: “Quốc 

sách ấp chiến lược nhằm “tát nước bắt cá”, kiểm soát chặt nông thôn, tách quần 

chúng ra khỏi đảng và lực lượng vũ trang để đánh bại khởi nghĩa và chiến tranh du 

kích” [73]. Theo Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, ACL được định nghĩa là: 

“Khu dồn dân ở nông thôn miền Nam do Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm lập ra 

từ năm 1961 nhằm tách nhân dân ra khỏi cách mạng, “tát nước bắt cá” để thực 

hiện chính sách bình định của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Ấp chiến lược mang tính 

chất cứ điểm phòng vệ của chính quyền Sài Gòn chống phong trào nổi dậy và chiến 

tranh du kích của nhân dân miền Nam trong giai đoạn “chiến tranh đặc biệt”. Ấp 
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chiến lược được xây dựng theo những tiêu chuẩn thống nhất; xếp các hộ thành từng 

nhóm có trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ lẫn nhau (ngũ gia liên bảo); tổ chức 

thanh niên vũ trang bảo vệ ấp; mọi sinh hoạt đều phải tuân theo những quy định 

nghiêm ngặt; bên ngoài có hàng rào bao quanh, cổng ra vào được canh gác ngày 

đêm, có hầm hào chiến đấu để chống các cuộc tấn công của du kích; quản lý bằng 

biện pháp tổng hợp: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, trong đó quân sự là hàng 

đầu. Mỹ - Diệm coi chương trình xây dựng ấp chiến lược là quốc sách, là xương 

sống của chiến tranh đặc biệt” [68, tr. 15]. 

Sau cuộc đảo chính ngày 1-11-1963, chương trình ấp chiến lược tuy không 

còn là “quốc sách” nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong chính sách chiến tranh 

của Mỹ và chính quyền Sài Gòn với tên gọi mới là “ấp tân sinh”. Theo Từ điển bách 

khoa quân sự Việt Nam thì “ấp tân sinh” là: “Bộ phận ưu tiên hàng đầu trong chính 

sách “bình định” của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (trong những năm cuối của “chiến 

tranh đặc biệt”), mục đích vẫn như ấp chiến lược nhưng biện pháp mị dân xảo 

quyệt hơn với hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt kiểu ấp chiến lược được thay thế 

bằng tổ chức tuần tra bên ngoài của lực lượng vũ trang” [68, tr. 15].  

Như vậy có thể nhận thấy ấp chiến lược là một bộ phận của chính sách bình 

định nông thôn của Mỹ và CQSG trong giai đoạn 1961 -1965, được xem là “xương 

sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Trong giai đoạn 1961 – 1963, chính 

sách này được nâng tầm “quốc sách” với mục tiêu tách lực lượng cách mạng ra khỏi 

nhân dân, “tát nước bắt cá”. Tuy nhiên từ khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, 

tên gọi ấp chiến lược đã được đổi thành ấp tân sinh, nhưng thực chất của việc thay 

đổi tên gọi này chỉ là hình thức “bình mới rượu cũ”, do vậy mà trong hoạt động chỉ 

đạo đấu tranh chống phá ấp chiến lược, Đảng bộ các cấp vẫn sử dụng thuật ngữ ấp 

chiến lược trong suốt giai đoạn 1961 – 1965. 

Để đối phó với âm mưu và thủ đoạn của Mỹ - CQSG trong rào dân lập ấp 

chiến lược, Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam đã lãnh đạo và phát động quân 

dân miền Nam đấu tranh chống càn quét, dồn dân và phá ACL với khí thế rất sôi 

nổi và quyết liệt. Phong trào chống phá ACL ở mỗi nơi tuy có quy mô, diễn biến 
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khác nhau nhưng đều đã góp phần quan trọng làm phá sản chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt” với quốc sách ấp chiến lược. Xuất phát từ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 

hội và đặc điểm vùng miền mà phong trào chống phá ACL ở miền Nam đã diễn ra ở 

nhiều nơi với nhiều biện pháp đấu tranh đa dạng, phong phú trong đó có phong trào 

chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ.  

Phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ là một bộ phận của phong 

trào chống phá ACL trên toàn miền Nam Việt Nam, phong trào đấu tranh này đã 

góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ của quân dân cả nước trong 

giai đoạn 1961 – 1965. Tại nơi đây, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối chiến 

tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng, Trung ương Cục miền Nam thì  

Khu ủy miền Tây Nam Bộ và các địa phương miền Tây Nam Bộ đã trực tiếp lãnh 

đạo quân dân nơi đây phát động một phong trào chống phá ACL trên quy mô lớn, 

quyết liệt với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, đa dạng, qua đó giành được 

nhiều thắng lợi quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của phong trào chống phá 

ấp chiến lược trên toàn miền Nam trong giai đoạn 1961 – 1965. 

Miền Tây Nam Bộ với Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Rạch Giá, Cà Mau, 

Sóc Trăng và Bạc Liêu đã hợp thành vựa lúa của cả nước và là vùng nông thôn rộng 

lớn bậc nhất. Chính vì vậy mà phong trào chống phá ACL ở nơi đây đã diễn ra 

quyết liệt, mạnh mẽ và sôi nổi nhằm chống lại chính sách bình định nông thôn, thiết 

lập ACL của Mỹ - CQSG. Cuộc chiến đấu chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” trong đó tiêu biểu nhất là phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây 

Nam Bộ không chỉ góp phần vào thắng lợi chung của phong trào trên toàn miền 

Nam mà còn để lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho cách mạng Việt Nam. 

Bên cạnh những nét tương đồng với các vùng miền khác trên toàn miền Nam thì 

phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ cũng có những đặc điểm 

riêng mang tính đặc thù… Đến hôm nay nhiều nội dung về phong trào chống phá ấp 

chiến lược ở miền Tây Nam Bộ vẫn chưa được nghiên cứu một cách thấu đáo cũng 

như chưa rút ra được các đặc điểm, vai trò cũng như những hạn chế và bài học kinh 
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nghiệm của phong trào này ở miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ năm 1961 đến 

năm 1965. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

1.2.1. Nhóm các công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ có đề 

cập đến phong trào chống phá ấp chiến lược 

1.2.1.1.  Nhóm các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước 

Các công trình nghiên cứu trong nước về lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ 

đều có đề cập đến phong trào chống phá ACL, có thể kể đến một số công trình tiêu 

biểu như: Công trình Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Thắng lợi và 

bài học (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995) của Ban Chỉ đạo tổng kết chiến 

tranh trực thuộc Bộ Chính trị. Công trình này đã trình bày khái quát những nội dung 

cơ bản của đường lối, chiến lược và sách lược do Đảng đề ra trong suốt cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và giai đoạn 1961 - 1965 nói riêng, trong đó 

trọng tâm là những sách lược nhằm chống lại âm mưu thiết lập ACL của Mỹ và 

CQSG ở miền Nam Việt Nam. Công trình đã đề cập những vấn đề cơ bản về phong 

trào chống phá ACL, đã góp phần làm rõ vai trò, ý nghĩa của đấu tranh chống phá 

ACL trên cả ba mũi giáp công, đồng thời chỉ ra những kinh nghiệm không chỉ đối 

với phong trào chống phá ACL mà còn cả cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 

giai đoạn 1954-1975 và chỉ rõ: “Ở miền Nam, chiến tranh nhân dân phát triển sâu 

rộng trên cả 3 vùng chiến lược, các hình thức vũ trang, đấu tranh chính trị, ba mũi 

giáp công trên các chiến trường cũng phát triển mạnh làm cho quốc sách ấp chiến 

lược bị phá sản, các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” giảm hiệu lực… 

Chiến lược tiến công tổng hợp của nhân dân miền Nam đã phát huy được hiệu lực 

rất lớn trong việc chống phá “quốc sách” ấp chiến lược” [14, tr. 55].  

Trong công trình nghiên cứu chuyên sâu về cuộc kháng chiến chống Mỹ ở 

đồng bằng sông Cửu Long có đề cập đến phong trào chống phá ấp chiến lược có thể 

kể đến công trình quan trọng là Khu VIII - Trung Nam Bộ trong kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) (Nxb Chính trị Quốc gia, 2004) do Trung tướng 
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Nguyễn Minh Đường (nguyên Tư lệnh Quân khu 8 - Trung Nam Bộ) chủ biên, đã 

khắc họa rõ nét cuộc chiến tranh đầy gian khổ của quân dân Quân khu 8 - Trung 

Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long trong kháng chiến chống Mỹ. Công trình đã 

cung cấp nhiều tư liệu phong phú về phong trào chống phá ấp chiến lược ở các tỉnh 

thuộc Quân khu 8 - Trung Nam Bộ, bên cạnh đó công trình còn miêu tả một cách 

sinh động cuộc chiến đấu tại đây, nơi có vị trí địa lý, hình thái chiến trường tiếp 

giáp với miền Tây Nam Bộ, qua đó có thể nhận thấy những thắng lợi ở chiến trường 

Khu 8 - Trung Nam Bộ đã có những tác động nhất định đến phong trào chống phá 

ấp chiến lược ở Quân khu 9 – Tây Nam Bộ nhất là sau chiến thắng Ấp Bắc (2-1-

1963) [12]. 

Công trình Miền Nam giữ vững thành đồng của Giáo sư Trần Văn Giàu 

(được in lại trong Tổng tập Trần Văn Giàu (2006) Nxb Quân đội Nhân dân, Hà 

Nội) đã có những phân tích sâu sắc về ấp chiến lược và phong trào chống phá ấp 

chiến lược trên toàn miền Nam, ông chỉ ra rằng: “Đấu tranh chống phá ấp chiến 

lược là một cuộc đấu tranh hết sức phức tạp và hết sức gay go, gồm các hình thức 

quân sự, chính trị và binh vận. Đồng bào miền Nam tổng hợp các hình thức đó lại 

trong khái niệm “ba mũi giáp công”… Một điều đáng chú ý là phong trào chống 

gom dân, phá ấp chiến lược tuy quyết liệt, thường là đẫm máu nhưng không phải vì 

thế mà huy động ít người hơn trước; trái lại, phong trào đã đoàn kết được rộng rãi 

hơn trước, chẳng những huy động được nông dân mà còn lôi cuốn được cả những 

người thuộc tầng lớp trên tham gia, được sự tham gia tích cực của sư sãi người dân 

tộc Khơ-me, các nhà tu hành theo đạo Cao Đài, đạo Phật và cả tín đồ Công giáo 

nữa” [92, tr. 1112 – 1113]. Miền Nam giữ vững thành đồng là công trình tiêu biểu 

viết về cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, trong đó những nội dung về chống phá ấp chiến lược được tác giả đề 

cập súc tích và cho thấy được những nét lớn của phong trào chống phá ấp chiến 

lược trong cuộc đấu tranh chống lại “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và CQSG giai 

đoạn từ năm 1961 đến năm 1965. 
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Về phong trào chống phá bình định, trong một nghiên cứu mang tính tổng 

kết gần đây, Hà Minh Hồng với công trình: Phong trào chống phá bình định nông 

thôn ở Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1969-1975) (Nxb 

Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2000) đã có những khái quát quan trọng về phong trào 

chống phá ACL trong giai đoạn 1961 – 1965 ở miền Nam trong đó có miền Tây 

Nam Bộ [96]. Bên cạnh đó, Hà Minh Hồng với công trình Nam Bộ 1945 - 1975 - 

Những góc nhìn từ lịch sử chiến tranh cách mạng (Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ 

Chí Minh, 2008) cũng đã đưa ra những nhận xét về điểm nổi bật trong phong trào 

chống bình định, lập ACL ở Nam Bộ, ông chỉ rõ: “Phong trào chiến tranh du kích 

phát triển rộng khắp, cách đánh thì vô cùng phong phú sáng tạo, một biểu hiện rõ 

rệt nhất của việc phong trào đã đi vào quần chúng, thật sự là phong trào quần 

chúng. Chống phá ấp chiến lược ở nông thôn còn kết hợp chặt chẽ với đấu tranh ở 

thành thị, phong trào ở đô thị có những cao trào dồn dập diễn ra ngay các sào 

huyệt của địch tạo thuận lợi không nhỏ cho nông thôn chống phá ấp chiến lược hiệu 

quả” [97, tr. 57]. 

Công trình Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2010) của Hội đồng Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Nam Bộ kháng chiến là công 

trình được biên soạn rất công phu và tương đối hoàn chỉnh về các giai đoạn kháng 

chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ ở vùng đất Nam Bộ. Trong công trình 

này, các tác giả đã đề cập đến phong trào chống phá ấp chiến lược trên toàn miền 

Nam Việt Nam với nhiều sự kiện phong phú, trong đó có địa bàn miền Tây Nam 

Bộ. Những sự kiện lịch sử trong công trình này là phương tiện tra cứu quan trọng 

trong nghiên cứu về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam 

trong đó có địa bàn miền Tây Nam Bộ. Bằng nhiều cách tiếp cận và luận giải, tác 

phẩm đã nêu lên nhiều nội dung thuộc về hoặc có liên quan trực tiếp đến phong trào 

chống phá ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam trong đó có địa bàn miền Tây Nam 

Bộ. Đây thật sự là một công trình quý giá mà tác giả tham khảo về cả nội dung, sự 

kiện và phương pháp luận khi thực hiện luận án của mình [100]. 
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Một công trình quan trọng của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Bộ Quốc 

phòng là Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà 

Nội, 2010) gồm 9 tập, trong tập 3 do tác giả Nguyễn Văn Minh chủ biên đã trình 

bày về chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và hoạt động chiến đấu chống lại chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” của quân dân miền Nam, trong đó có phong trào chống 

phá ấp chiến lược. Trong công trình này, các tác giả đã phân tích một số chiến thắng 

quan trọng như chiến thắng Ấp Bắc (1961) ở chiến trường Trung Nam Bộ, chiến 

thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là (1963), chiến thắng Lộc Ninh (1963), chiến 

thắng Vĩnh Thuận (1964) ở chiến trường Tây Nam Bộ để người đọc có thể tiếp cận 

phong trào chống phá ấp chiến lược trên toàn miền một cách bao quát. Đây là một 

công trình nghiên cứu rất quan trọng của những nhà viết sử quân đội với những kiến 

giải sâu sắc trên lĩnh vực đấu tranh quân sự kết hợp với chính trị và binh vận trong 

phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ 

nói riêng [66]. 

Về sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam trong phong trào chống phá ấp 

chiến lược có thể kể đến công trình Lịch sử Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền 

Nam (1954-1975) do Nguyễn Quý chủ biên (Nxb Chính trị Quốc gia, 2010), công 

trình này đã trình bày quá trình lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục 

miền Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong đó các tác giả 

đã cung cấp những tư liệu quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng trong phong trào 

chống phá ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói 

riêng, các tác giả đã nhận xét: “Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải đổi ấp chiến lược 

thành ấp tân sinh thể hiện sự thừa nhận thất bại từng bước trong âm mưu cô lập đi 

đến tiêu diệt Đảng ta của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong quá trình thực hiện 

quốc sách ấp chiến lược” [138, tr. 258] và  khẳng định: “thắng lợi của quân và dân 

miền Nam trong giai đoạn này khẳng định chủ trương thành lập Trung ương Cục 

miền Nam của Trung ương Đảng khi tình thế cách mạng đã thay đổi, trong tình 

hình giao thông liên lạc giữa hai miền còn khó khăn, nhằm tăng cường sự lãnh đạo 

trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng đối với cách mạng miền Nam là hoàn 

toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng” [138, tr. 259]. 
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Nhắc đến vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam trong phong 

trào chống phá ấp chiến lược trên toàn miền Nam có thể kể đến công trình Chung 

một bóng cờ (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1993) do Trần Bạch Đằng chủ biên. 

Công trình đã khắc họa rõ nét sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 

Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nêu rõ tầm quan trọng của phương thức 

đấu tranh “hai chân, ba mũi” trong tiến công tiêu diệt kẻ thù, giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước. Trong công trình này, hai nhà lãnh đạo tiêu biểu của miền Tây 

Nam Bộ là Nguyễn Thành Thơ và Vũ Đình Liệu - nguyên là Bí thư Khu ủy miền 

Tây Nam Bộ đã trình bày những nét chính về cuộc kháng chiến của quân dân Quân 

khu 9- Tây Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) trong 

đó có phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 – 1965) [89]. 

Vào năm 2015, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam xuất bản công trình Lịch sử 

phong trào đấu tranh chống phá bình định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước(1954-1975) gồm 3 tập (Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2015), trong đó tập 2 

tập trung nghiên cứu giai đoạn 1961-1965 do Nguyễn Huy Thục chủ biên đã trình 

bày nhiều khía cạnh liên quan đến phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược. 

Đây là công trình quan trọng của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nghiên cứu 

chuyên sâu về phong trào đấu tranh chống phá bình định ở nông thôn miền Nam, 

công trình đã cung cấp nhiều nội dung quan trọng về phong trào chống phá ấp chiến 

lược ở miền Nam trong đó có địa bàn miền Tây Nam Bộ, các tác giả đã chỉ ra rằng: 

“Tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng luôn giữa quan hệ điều kiện, gắn 

bó, thúc đẩy lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống phá bình định của Mỹ và chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Thắng lợi quân sự càng lớn thì đấu tranh 

chống phá ấp chiến lược và thế kìm kẹp của địch ở các địa phương càng thu được 

nhiều kết quả… và chính từ thực tế chiến đấu cam go, sinh tử đó, phương châm 

“bốn bám”, phương thức kết hợp “hai chân”, “ba mũi” trong đấu tranh chống 

bình định, phá ấp chiến lược, giải phóng dân, giữ vững và mở rộng địa bàn giải 

phóng được hình thành” [67, tr. 267]. 
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Tóm lại, qua các công trình nêu trên, những vấn đề về chính sách “ấp chiến 

lược” của Mỹ và CQSG, những vấn đề về sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung 

ương Cục miền Nam trong phong trào chống phá ấp chiến lược và diễn biến của 

phong trào này trên toàn miền Nam đã được đề cập trên nhiều phương diện và khía 

cạnh khác nhau. Những công trình trên đã giúp cho tác giả luận án có những nhận 

thức cơ bản và những góc nhìn đa chiều về phong trào chống phá ACL trên toàn 

miền Nam. 

1.2.1.2. Nhóm các công trình nghiên cứu của các tác giả ngoài nước 

Về cuộc chiến tranh ở Việt Nam thời kỳ 1954-1975 và giai đoạn 1961-1965 

nói riêng với trọng tâm là “quốc sách ấp chiến lược” do Mỹ và chính quyền Việt 

Nam Cộng hòa thiết lập, đã có rất nhiều nhà khoa học nước ngoài quan tâm nghiên 

cứu, có thể kể đến như sau:  

Công trình của Sir Robert Thompson - người được xem như là lý thuyết gia 

hàng đầu trong chương trình bình định nông thôn của Anh và Mỹ lúc bấy giờ và là 

người trực tiếp thực thi các kế hoạch chống nổi dậy ở nông thôn Malaysia một cách 

hiệu quả đã cho xuất bản hai công trình rất quan trọng về ấp chiến lược có nhan đề: 

Defeating communist insurgency: The lesson of Malaya and Vietnam (Đánh bại sự 

nổi dậy của cộng sản: Bài học của Malaysia và Việt Nam)  (Chatto & Windus, 

London, 1965) [194] và Make for the Hills: Memories of Far Eastern Wars - No 

Exit From Vietnam (Leo Cooper, London, 1989), tạm dịch Nhớ về cuộc chiến tranh 

ở phương Đông - Cuộc chiến không lối thoát tại Việt Nam [195]. Theo đó, tác giả 

đã đi sâu trình bày mục đích, biện pháp và quá trình tiến hành chương trình “ấp 

chiến lược” ở Malaysia và Việt Nam, rút ra những nguyên nhân thất bại của chương 

trình này ở Việt Nam. Tác giả phân tích sự thất bại của chương trình này ở Việt 

Nam chủ yếu là do vai trò của Ngô Đình Nhu, đã “đặt kiểm soát chính trị từ trên 

xuống chứ không phải giành được sự ủng hộ từ dân chúng”, và Ngô Đình Nhu quá 

“đề cao vai trò của tổ chức Thanh niên Cộng hòa nên có sự xung đột giữa hai thế 

hệ già trẻ trong cộng đồng”, mặt khác còn phạm phải sai lầm do “không hiểu được 

nguy cơ ngày càng tăng của cộng sản”. Thêm vào đó, R.Thompson và nhóm 
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BRIAM đã lúng túng khi nhận ra rằng, cuộc đấu tranh của những người cộng sản ở 

Malaya phần lớn là của các nhóm cộng sản người Hoa nên có thể phân biệt với cư 

dân Mã Lai bản địa bên trong ấp chiến lược, trong khi đó ở nông thôn Việt Nam 

hoàn toàn khác hẳn, Mỹ không thể phân biệt đâu là những người cộng sản, đâu là 

những người nông dân đơn thuần.  

Báo cáo của Lầu Năm Góc với nhan đề The Strategic Hamlet Program 1961 

- 1963 (Boston, 1971) có thể được xem là báo cáo khá toàn diện và tương đối đầy 

đủ của chính phủ Mỹ về ấp chiến lược, trong đó đã đề cập đến quá trình tổ chức, 

triển khai và các viện trợ của Mỹ đối với quốc sách ACL. Lầu Năm Góc cho rằng: 

“Chương trình ấp chiến lược có ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều so với việc xây dựng 

các ấp chiến lược cho nông dân gia nhập. Nó có vai trò loại bỏ những phần tử nổi 

dậy (ám chỉ những người cộng sản) từ một khu vực và bảo vệ dân chúng ở nông 

thôn, tiến triển thông qua việc thành lập các cơ sở hạ tầng và từ đó dẫn đến việc 

cung cấp các dịch vụ mà qua đó nông dân xác định sẽ trung thành với chính phủ 

của họ. Các chương trình ấp chiến lược trong ngắn hạn là một nỗ lực của chiến 

lược chống nổi dậy. Mục tiêu là chính trị mặc dù các phương tiện để thực hiện nó là 

một hỗn hợp của quân sự, biện pháp kinh tế và chính trị tâm lý xã hội” [197]. 

Trong luận văn thạc sĩ khoa học quân sự của James M.Higgin với đề tài The 

Misapplication of the Malayan Counterinsurgency Model to the Strategic Hamlet 

Program (Sai lầm của chiến lược chống nổi dậy của người Malaya trong chương 

trình ấp chiến lược) (Đại học Massachusetts, 1989) khi liên hệ với ACL tại Việt 

Nam, tác giả đã nhận xét: “Diệm, người Mỹ và người Anh đã không bao giờ có thể 

giành chiến thắng trong dân cư nông thôn với sự nghiệp này. Điều đó có nghĩa là 

Việt Cộng đã nắm giữ các sáng kiến về xây dựng nông thôn chiến đấu và nông dân 

nông thôn Việt Nam không đứng về phía chính quyền Diệm. Các chương trình ấp 

chiến lược sẽ không dẫn đến việc thiết lập các “vùng trắng” ở Việt Nam như đã xảy 

ra ở Malaya. Diệm không thể cung cấp cho người nông dân của mình với hy vọng 

thực tế về một tương lai tốt đẹp hơn” [192, tr. 82]. 
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Năm 1990, Peter Francis Leahy1 bảo vệ luận văn Thạc sĩ khoa học và nghệ 

thuật quân sự tại Trường Đại học New South Wales (Australia) với đề tài Why did 

the strategic hamlet program fail? (Tại sao chương trình ấp chiến lược thất bại?), 

trong luận văn của mình, ông đã chỉ ra các nguyên nhân khiến cho chương trình ấp 

chiến lược tại Việt Nam thất bại gồm: (1) Thiếu một kế hoạch và chương trình đầy 

đủ, (2) Thiếu tài nguyên và vật lực, (3) Thời gian triển khai không thực tế, (4) Địa 

điểm và vị trí xây dựng, (5) Thiếu đánh giá đầy đủ trong quá trình triển khai, (6) 

Hạn chế ở các địa phương khi thực hiện, (7) Phản ứng của nông dân, (8) Vai trò của 

Ngô Đình Diệm, một con người theo chủ nghĩa quốc gia nhưng đồng thời cũng là 

một vị quan phong kiến, (9) Thiếu sự nỗ lực để đoàn kết vì mục đích chung, (10) Bộ 

máy điều hành không thích hợp, (11) Vai trò của viện trợ Mỹ, (12) Phản ứng của 

Việt Cộng [193, tr. 153 – 171]. Trong luận văn của mình, Peter F.Leahy đã cho rằng 

chính những yếu kém về kế hoạch triển khai và những bất cập trong bộ máy lãnh 

đạo ấp chiến lược của CQSG là nguyên nhân căn bản khiến cho chương trình ACL 

bị thất bại, sự phản ứng của “Việt Cộng” là nguyên nhân sau cùng. Góc nhìn của 

Leahy trong lĩnh vực khoa học quân sự đã đề cao nguyên nhân từ khía cạnh chỉ huy 

và tổ chức quân sự mà đánh giá thấp sự hoạt động hiệu quả của lực lượng cách 

mạng miền Nam khiến cho chương trình ấp chiến lược bị thất bại. 

Stanley Karnow, nhà báo nổi tiếng chuyên viết về chiến tranh Việt Nam, 

người từng có cuộc phỏng vấn với Tổng thống Mỹ L.Johnson về cuộc chiến tranh 

tại Việt Nam trong công trình Vietnam - A History (Việt Nam - Một câu chuyện lịch 

sử) (The Viking Press, New York, 1983) đã chỉ rõ thực trạng của ACL: “Trong thực 

tế, nó là một thảm họa... người nông dân đã bị bứng ra khỏi làng của họ nơi có 

nguồn gốc và phần mộ của tổ tiên, và thế là mô hình xã hội truyền thống của họ bị 

gián đoạn, vì lý do họ không thể hiểu được. Tệ hơn nữa, hai mươi ngàn nông dân 

đã được huy động để xây dựng một dự án mà chỉ có thể phục vụ khoảng sáu ngàn 

                                           
1 Peter Francis Leahy hiện là Giáo sư tại Đại học Canberra, ông nguyên là Trung tướng chỉ huy 

trưởng Quân đội hoàng gia Australia từ năm 2002 đến năm 2008. 
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người. Như vậy, mười bốn ngàn người đàn ông và phụ nữ đã bị buộc phải từ bỏ các 

loại cây trồng và công việc của họ mà không trả công xứng đáng” [196].  

Những công trình nghiên cứu Robert Thompson, Peter Francis Leahy, James 

M.Higgin và Stanley Karnow cùng với Báo cáo của Lầu Năm Góc về ấp chiến lược 

là những nghiên cứu chuyên sâu về ấp chiến lược tại Malaysia và Việt Nam. Các 

nhà nghiên cứu nước ngoài khi nghiên cứu về quốc sách ấp chiến lược của chính 

quyền Ngô Đình Diệm tại Việt Nam đều xem những nghiên cứu trên là những tư 

liệu tham khảo quan trọng. Những nghiên cứu trong các công trình trên đều đi đến 

nhận xét về những sai lầm trong quá trình thực hiện chính sách này tại Việt Nam và 

Malaysia, sự thành công của chương trình ACL của Malaysia đã khiến những chiến 

lược gia của Mỹ vội vàng triển khai tại Việt Nam khi nó không phù hợp với nông 

thôn Việt nam và vấp phải sự chống đối rất quyết liệt. Những công trình này còn 

cho thấy chính sự yếu kém và bộ máy quan liêu của chính quyền Ngô Đình Diệm đã 

góp phần khiến cho quốc sách này tiến nhanh đến bờ vực phá sản. Trong luận án 

của mình tác giả luận án đã chọn lọc và kế thừa một số nội dung nghiên cứu của các 

tác giả nước ngoài để luận án đảm bảo tính khách quan. 

Bên cạnh đó tác phẩm nổi tiếng về cuộc chiến tranh Việt Nam của Gabriel 

Kolko với tựa đề: Anatomy of a War: Vietnam, the United States, and the Modern 

Historical Experience (The New Press, New York, 1985), đã được dịch sang tiếng 

Việt với nhan đề: Giải phẫu một cuộc chiến tranh (Nguyễn Tấn Cưu dịch, Nxb 

Quân đội Nhân dân, 1989). Tác phẩm này đã khắc họa một số vấn đề liên quan đến 

cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và đề cập một cách cụ thể đến giai đoạn Mỹ 

sử dụng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với “xương sống” là “ấp chiến lược”. Về 

ACL, tác giả đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến phong trào chống phá ACL ở 

miền Nam Việt Nam: “Vào thời “ấp chiến lược” ra đời năm 1962, những sự kiện ở 

nông thôn theo sau Hiệp định Giơ-ne-vơ như sự thay đổi quyền sở hữu ruộng đất, 

hệ thống chính quyền mới, bắt bớ và ám sát ào ạt và cuối cùng vấn đề di dân, đã 

làm cho nông dân vô cùng phẫn uất. Chính sách của Diệm đã làm cho một bộ phận 

lớn nông dân bình thường tại đồng bằng sông Cửu Long nổi dậy một cách không 
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cản trở được” [94, tr. 149]. Và ông cho biết: “Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo: “Không 

có bằng chứng của bất kỳ thái độ ương ngạnh nào trong nhân dân nói chung”, 

nhưng cũng không có “sự ủng hộ nào từ cơ sở” đối với Diệm. Rõ ràng là Diệm 

không thể tồn tại nếu không có sự ủng hộ của Mỹ và các mục tiêu của Mỹ ở khu vực 

sẽ không thể giải quyết được nếu không có Diệm” [94, tr. 150]. Công trình của 

Gabriel Kolko đã luận giải rất nhiều các khía cạnh của cuộc chiến tranh bằng nhãn 

quan sâu sắc của một nhà nghiên cứu lịch sử tâm huyết, khách quan. Những nhận 

xét của ông về ACL đã cung cấp cho người đọc những kiến giải mới mẻ, chân thật 

về quốc sách này và chỉ ra được phần nào nguyên nhân thất bại của nó. 

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert.S.McNamara đã cho xuất bản tác 

phẩm: In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam, tác phẩm được Hồ 

Chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thuỷ, Minh Nga dịch sang tiếng Việt với nhan đề: 

Nhìn lại quá khứ, tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam (Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 1995). Trong tác phẩm này, vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã thừa 

nhận giai đoạn chính quyền Kennedy thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là 

một “sai lầm khủng khiếp” và ông cho rằng người Mỹ thất bại trên chiến trường vì 

đã không tôn trọng cũng như không hiểu được văn hóa, truyền thống đấu tranh 

dựng nước và giữ nước bất khuất hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Trong tác 

phẩm này, có thể nhận ra rằng chính yếu tố văn hóa là một trong những nguyên 

nhân khiến chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với “xương sống” là ACL từng bước 

phá sản tại miền Nam Việt Nam [139]. 

Tác phẩm America's Longest War: The United States and Vietnam, 1950-

1975 của George C.Herring (Nxb Mc Graw-Hill, New York) từng được tái bản đến 

4 lần tại Mỹ, riêng tại Việt Nam công trình này được dịch giả Phạm Ngọc Thạch 

dịch với nhan đề Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ 1950 – 1975 (Nxb 

Công an Nhân dân, Hà Nội, 2004) đã thể hiện góc nhìn của tác giả về ấp chiến lược. 

George C.Herring cũng chỉ ra những mâu thuẫn của chính quyền Ngô Đình Diệm 

và Mỹ khi thực hiện quốc sách ấp chiến lược: “Dưới ách cai trị của Diệm và Nhu, 

chương trình này không ràng buộc được dân với chính quyền. Cải cách điền địa 
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không được đưa vào kế hoạch này và nhiều nông dân không có một mảnh đất cắm 

dùi. Mỹ đã chi rất nhiều tiền để tổ chức các dịch vụ tại các ấp chiến lược, nhưng do 

bất lực hoặc tham nhũng, phần lớn số tiền này không đến đúng địa chỉ. Chính 

quyền Việt Nam Cộng hoà thiếu những người có năng lực để làm việc theo chương 

trình và nhiều quan chức bất tài và tham nhũng lại đại diện cho chương trình ở cấp 

xã… Tuy vậy, vào đầu năm 1963, ngay cả đối với những người ủng hộ nhiệt tình 

nhất cho chương trình này cũng thấy rõ nó có những khiếm khuyết cơ bản mà nếu 

không sửa chữa ngay thì sẽ gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, Mặt trận 

Dân tộc Giải phóng miền Nam đã thực hiện một chiến dịch có hệ thống, có hiệu 

quả, đánh vào một số ấp chiến lược then chốt, và xây dựng những đơn vị đặc công 

để tiêu diệt các ấp đó bằng cách tấn công trực diện hoặc thâm nhập” [95, tr. 154]. 

Công trình của George C.Herring đã cung cấp nguồn sử liệu quan trọng trong hoạt 

động thiết lập ACL do Mỹ và CQSG dày công thực hiện, đã cho người đọc nhận ra 

được bản chất của ACL; hay nói cách khác theo ông chính sự chủ quan, độc tài, đi 

ngược lại các giá trị truyền thống Việt Nam của Mỹ và anh em Ngô Đình Diệm – 

Ngô Đình Nhu là nguyên nhân quan trọng khiến quốc sách này thất bại. 

Tác phẩm của Neil Sheehan: A Bright Shining Lie: John Paul Vann and 

America in Vietnam được xuất bản vào năm 1988 ở Mỹ, ở Việt Nam tác phẩm này 

đã được dịch giả Đoàn Duẫn dịch ra tiếng Việt với nhan đề: Sự lừa dối hào nhoáng 

– John Paul Vann và nước Mỹ ở Việt Nam (Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2003) 

đã cho người đọc thấy được một sự thật về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt 

trong giai đoạn 1961-1965. Neil Sheehan bằng thực tế kinh nghiệm chiến trường đã 

có những quan điểm rất rõ ràng về cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam, 

các kế hoạch hành quân vào Ấp Bắc, chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, 

các đồn lũy “ấp chiến lược” được miêu tả trong quyển sách với một thái độ bi quan 

đã thể hiện sự bế tắc của Mỹ trong giai đoạn “chiến tranh đặc biệt”; ông cho rằng dù 

có các kế hoạch bài bản, vũ khí và các phương tiện chiến tranh hiện đại thì người 

Mỹ cũng không thể ngăn được ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam [122]. 
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William Colby, nguyên Giám đốc  CIA, nhân vật được xem như là “người 

đỡ đầu” của kế hoạch thiếp lập “ấp chiến lược” ở Việt Nam với chương trình “ấp 

chiến lược” thí điểm tại Buôn Enao (buôn làng của tộc người Ê Đê), trong quyển 

sách viết về chiến tranh Việt Nam với nhan đề Một chiến thắng bị bỏ lỡ (Nguyễn 

Huy Cầu dịch, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007) đã cung cấp những sử liệu 

quan trọng từ Nhà Trắng, những toan tính của người Mỹ trong quá trình thực thi 

ACL, sự thất bại của Ngô Đình Diệm trong chính sách ACL cùng với các xung đột 

chính trị - tôn giáo đã tác động đến sự khủng hoảng chính trị không chỉ ở miền Nam 

Việt Nam mà còn ngay cả ở nước Mỹ [189]. 

Trong một nỗ lực phân tích những thất bại của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 

1954-1963, Edward Miller đã cho xuất bản công trình Misalliance: Ngo Dinh Diem, 

The United States and the Fate of South Vietnam (The Harvard University Press, 

2013), công trình nghiên cứu này đã được dịch ra tiếng Việt với nhan đề Liên minh 

sai lầm, Ngô Đình Diệm – Mỹ và số phận Nam Việt Nam (Nxb Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội, 2016), trong công trình tác giả E.Miller đã chỉ ra rằng: “Quan điểm của 

Nhu coi ấp chiến lược như một “hệ thống phòng thủ thu nhỏ”là một sự khởi đầu 

quan trọng trong quan điểm chính thức của Việt Nam Cộng hòa về hoạt động chống 

nổi dậy và cải cách điền địa. Bằng việc tổ chức để người dân nông thôn tự bảo vệ 

mình, chương trình ấp chiến lược còn hướng tới các mục tiêu vượt ra ngoài phạm vi 

những biện pháp kiểm soát dân mà chính phủ trước đây vẫn dựa vào… Diệm Nhu 

một mực cho rằng chương trình ấp chiến lược không chỉ là một chiến lược quân sự 

đơn thuần mà còn là phương tiện để đi đến mục tiêu cuối cùng là hiện thực cuộc 

cách mạng nhân vị” [91, tr.318-319]. Trong công trình của mình, tác giả E.Miller đã 

cung cấp nhiều thông tin có giá trị về vai trò của các chuyên gia người Mỹ trong 

quá trình thiết lập ACL, quan điểm của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu về nguồn 

viện trợ của Mỹ đối với chương trình ấp chiến lược, qua đó phản ánh một cách chân 

thật về sự đổ vỡ liên minh giữa chính quyền Ngô Đình Diệm với Mỹ dẫn đến sự sụp 

đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm vào tháng 11-1963. 
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Những công trình này đều là những tác phẩm quan trọng về chiến tranh ở Việt 

Nam, trong đó các mục viết về “ấp chiến lược” của Mỹ tại Việt Nam được nhắc đến 

như một bài học cảnh tỉnh cho người Mỹ về việc phải tôn trọng các điều kiện văn 

hóa của các quốc gia khi âm mưu thống trị toàn cầu cũng như phản ánh sự phi nghĩa 

của một cuộc chiến tranh mà chính người Mỹ đã gây ra. Nhìn chung, hầu hết các 

công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài đã phản ảnh cơ bản chính sách, 

âm mưu và các kế hoạch của Mỹ - chính quyền Sài Gòn trong giai đoạn thực hiện 

quốc sách ACL. Những công trình nghiên cứu này tuy có quan điểm khác nhau, có 

cách nhìn nhận, phân tích riêng trong các đánh giá, thậm chí là dữ kiện và các số 

liệu liên quan nhưng những tư liệu mà các học giả sử dụng gồm cả các nguồn sử 

liệu từ bên ngoài Việt Nam đã cung cấp cho giới nghiên cứu về lịch sử chiến tranh ở 

Việt Nam một cái nhìn khách quan, đầy đủ hơn về giai đoạn quân và dân Việt Nam 

chiến đấu chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với trọng tâm là “quốc sách” 

ấp chiến lược của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 

1.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu có đề cập đến phong trào chống phá ấp 

chiến lược ở miền Tây Nam Bộ 

1.2.2.1. Nhóm  công trình chuyên khảo về phong trào chống phá ấp chiến lược 

Chuyên khảo chuyên sâu về ấp chiến lược có thể kể đến công trình Đảng 

lãnh đạo cuộc đấu tranh chống phá “quốc sách” ấp chiến lược của Mỹ - ngụy ở 

miền Nam Việt Nam (1961-1965) của tác giả Trần Thị Thu Hương (Nxb Chính trị 

Quốc gia, 2003), đây cũng đồng thời là luận án tiến sĩ của tác giả. Trong công trình 

này, tác giả đã dày công sưu tầm các tài liệu quan trọng về công tác chỉ đạo của 

Đảng trong phong trào chống phá ACL ở miền Nam Việt Nam, qua đó cho thấy 

được sự nhạy bén của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam trong tình 

hình mới, những chỉ đạo kịp thời và hiệu quả là sức mạnh to lớn quyết định thắng 

lợi của phong trào chống phá ấp chiến lược trên toàn miền Nam Việt Nam [115].  

Cùng với đó, công trình Phong trào chống phá ấp chiến lược 1963-1964 

(Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006), đây cũng đồng thời là luận án tiến sĩ của 

tác giả Nguyễn Công Thục đã đề cập đến phong trào chống phá ấp chiến lược trên 
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toàn chiến trường miền Nam trong hai năm 1963 và 1964. Tác giả đã cung cấp 

nhiều tư liệu hữu ích và làm sáng tỏ nhiều khía cạnh quan trọng của hoạt động đấu 

tranh chống phá ấp chiến lược, đồng thời cũng đã phân tích nguyên nhân thắng lợi 

cũng như bài học kinh nghiệm trong phong trào chống phá ấp chiến lược trên toàn 

chiến trường miền Nam. Có thể nhận thấy đây là công trình duy nhất nghiên cứu 

chuyên sâu về phong trào chống phá ấp chiến lược trên toàn miền Nam, tuy nhiên 

tác giả chỉ tập trung vào hai năm sôi động nhất là năm 1963 và năm 1964 [147]. 

Trong nghiên cứu về phong trào chống phá ấp chiến lược ở từng vùng miền 

cụ thể có thể kể đến luận án tiến sĩ “Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Đông Nam Bộ (1961-1965)” của tác giả Huỳnh Thị Liêm (Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2006) luận án đã trình bày một cách khoa học về phong trào chống phá 

ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ, đồng thời cung cấp nhiều sử liệu quan trọng 

cũng như tái hiện một cách sinh động về phong trào chống phá ấp chiến lược ở 

chiến trường miền Đông Nam Bộ, nơi có phong trào phát triển rất mạnh mẽ và 

quyết liệt. Luận án đã có những kiến giải chuyên sâu về phong trào đấu tranh chống 

phá ấp chiến lược tại đây trong bối cảnh chung của phong trào chống phá ấp chiến 

lược trên toàn miền Nam [116]. 

Trong nghiên cứu của mình, tác giả luận án đã kế thừa có chọn lọc những 

nghiên cứu quý giá của các tác giả trên trong một số nội dung luận án, những 

nghiên cứu này có thể xem là những viên gạch đầu tiên cho hướng nghiên cứu 

chuyên sâu về phong trào chống phá ACL ở miền Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước. 

Bên cạnh đó, trong thư viện của Học viện Hành chính Quốc gia (cơ sở Tp Hồ 

Chí Minh) còn lưu trữ các luận văn của Học viện Quốc gia Hành chính Việt Nam 

Cộng hòa về quốc sách ấp chiến lược như: Luận văn tốt nghiệp Ban Đốc sự “Quốc 

sách Ấp Chiến lược trong cộng cuộc phát triển kinh tế Quốc gia” [77] của tác giả 

Nguyễn Viết Danh (Học viện Quốc gia Hành chánh, 1963) và Luận văn tốt nghiệp 

Ban Cao học “Thử lượng giá các cuộc cải tổ hành chánh xã ấp từ năm 1964 đến 

nay” [179] của tác giả Nguyễn Văn Tương (Học viện Quốc gia Hành chánh, 1969), 
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đây là những luận văn đầu tiên nghiên cứu về quốc sách ấp chiến lược dưới chế độ 

Việt Nam Cộng hòa, những luận văn trên đã cung cấp góc nhìn đa chiều về ấp chiến 

lược trên các khía cạnh kinh tế, chính trị để từ đó người đọc có thể nhận rõ hơn về 

bản chất của quốc sách này. Các luận văn trên đã giúp cho tác giả luận án những tư 

liệu quan trọng, đồng thời là cơ sở để so sánh đối chiếu, đánh giá khách quan về 

“quốc sách” ấp chiến lược. 

Ngoài ra, còn có một số công trình, bài báo khoa học như: 

Tháng 7-1963, tạp chí Học tập có bài viết “Ấp chiến lược, trại tập trung dân 

và cứ điểm quân sự của Mỹ Diệm (7-1963)” của tác giả Duy Nghĩa đã vạch rõ tính 

chất phản động của kế hoạch xây dựng ACL và lên án những biện pháp rào dân của 

Mỹ và chính quyền Sài Gòn [118]. Tháng 12-1968, tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 

105 đã công bố bài viết: “Chính sách bình định của Mỹ - ngụy trong giai đoạn chiến 

tranh cục bộ - sự thất bại của nó” của Giáo sư Trần Văn Giàu, bài viết đã tổng kết 

phong trào chống phá ACL và những nội dung quan trọng của tiến trình chống phá 

ACL trên địa bàn miền Nam không chỉ trong giai đoạn 1961 – 1965 mà còn cả 

trong giai đoạn thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” [93]. Bài viết “Hậu quả 

của 20 năm bình định tàn bạo và thâm độc của Mỹ - ngụy đối với nông thôn miền 

Nam Việt Nam” (tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 171, tháng 12-1976) của Phạm 

Quang Toàn đã trình bày toàn bộ chính sách bình định nông thôn của Mỹ và chính 

quyền Sài Gòn, trong đó có giai đoạn thực hiện quốc sách ACL [144]… Tạp chí 

Lịch sử quân sự (4-1999) có bài viết của tác giả Nguyễn Công Thục: “Ấp chiến 

lược”một biện pháp bình định chủ yếu trong “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền 

Nam Việt Nam [148]...  Nhóm những công trình, bài báo khoa học trên đều là những 

nghiên cứu quan trọng trong việc làm sáng tỏ nội dung ACL từ chủ trương của Mỹ - 

CQSG đến quá trình “rào dân”, “lập ấp”, cũng như làm sáng tỏ sự lãnh đạo của 

Đảng trong việc đối phó với kế hoạch của kẻ thù, từ đó phát động một phong trào 

rộng lớn nhằm chống phá ACL trên toàn miền Nam Việt Nam, tiến tới làm thất bại 

hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.  
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1.2.2.2. Nhóm các công trình nghiên cứu lịch sử  địa phương ở Tây Nam Bộ 

Trong một cố gắng tập hợp nguồn tư liệu lưu trữ của quân khu và các nhân 

chứng lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Tư lệnh 

Quân khu 9 đã tổ chức biên soạn và cho ra đời bộ công trình Những trận đánh của 

lực lượng vũ trang đồng bằng sông Cửu Long gồm 9 tập. Công trình này đã phác 

họa những trận đánh lớn trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân miền 

Tây Nam Bộ, trong đó có các chiến thắng quan trọng trong phong trào chống phá ấp 

chiến lược được đề cập đến trong các tập 1 (1989), tập 2 (1990) và tập 8 (1997). 

Đây là công trình chuyên khảo đặc sắc về các hoạt động của các lực lượng vũ trang 

miền Tây Nam Bộ trong đó có các trận chiến đấu lớn tác động mạnh mẽ đến phong 

trào chống phá ấp chiến lược ở nơi đây như Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà 

Là, Chiến thắng Sen Trắng, Chiến thắng Tam Sóc, Chiến thắng Lộc Ninh… Công 

trình này mô tả chi tiết các trận đánh một cách sinh động, thể hiện rõ nét nghệ thuật 

chiến tranh nhân dân và sự sáng tạo của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong các 

hoạt động đấu tranh vũ trang chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ trong đó 

có giai đoạn chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với “quốc sách ấp chiến 

lược” [69], [70], [71]. Cùng với đó công trình Quân Khu 9 - 30 năm kháng chiến 

(1995) đã tổng kết 30 năm kháng chiến ở địa bàn miền Tây Nam Bộ do tập thể các 

tác giả thuộc Phòng Nghiên cứu lịch sử Quân khu 9 biên soạn. Trong công trình 

này, các tác giả đã trình bày tương đối đầy đủ các cuộc tiến công của lực lượng vũ 

trang cách mạng trên địa bàn Tây Nam Bộ, phân tích sự hiệp đồng tác chiến, tinh 

thần đoàn kết chiến đấu và quả cảm của những bộ đội cụ Hồ trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Riêng trong giai đoạn quân dân miền Tây Nam Bộ tiến hành 

cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược, các tác giả đã có những nghiên cứu quan 

trọng về hình thức tiến công quân sự của các đơn vị chủ lực Quân khu trong hoạt 

động hỗ trợ nhân dân vùng lên chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ [22].  

 Hai công trình quan trọng liên quan trực tiếp đến phong trào chống phá ấp 

chiến lược ở miền Tây Nam Bộ là công trình Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến 

1954-1975 (TP.HCM, 2000) [10] do Vũ Đình Liệu nguyên Bí thư Khu ủy làm 
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Trưởng ban biên soạn và Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến  (Nxb Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội, 2008) của tập thể các tác giả do Võ Văn Kiệt, Nguyễn Minh Đường, 

Trần Bạch Đằng (chủ biên) [11] đã trình bày một cách có hệ thống về quá trình 

quân và dân miền Tây Nam Bộ kháng chiến chống Pháp tái xâm lược (1945 – 1954) 

và chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). Trong công trình này các tác giả đã phản ánh 

một cách cơ bản phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ 

trên các phương diện chính trị, quân sự và binh vận cũng như cung cấp nhiều nguồn 

nội dung rất quan trọng về giai đoạn đấu tranh kiên cường này. Nhận định về phong 

trào chống phá ấp chiến lược trong giai đoạn 1961-1965 các tác giả của công trình 

Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến đã nhận xét: “Khác với thời kỳ 1959-1960, 

chương trình ấp chiến lược không còn nghĩ đến việc tổ chức lại sản xuất nông 

nghiệp và cải thiện đời sống dân cư để mưu cầu phát triển, phồn vinh. Đối với ấp 

chiến lược, mục đích tự vệ nên nó rất giống các trại tập trung [11, tr.215].  Và khi 

đánh giá về phong trào chống phá ấp chiến lược, các tác giả đã khẳng định: “Tuy lúc 

đầu lực lượng kháng chiến còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc đối phó 

với các chiến thuật, kỹ thuật tân kỳ của đối phương, chủ quan trong chủ trương 

chống phá ấp chiến lược, nhưng quân và dân kháng chiến đã kịp thời ứng phó, 

đánh bại các cuộc gom dân lập ấp chiến lược, làm thất bại các chiến kỹ thuật của 

đối phương, tiến lên cao trào phá ấp chiến lược [11, tr. 415].  Có thể nói công trình 

Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến và Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến 1954-1975 là 

hai tác phẩm quan trọng hàng đầu trong nghiên cứu về phong trào chống phá ấp 

chiến lược ở miền Tây Nam Bộ. Trong những công trình này, các tác giả đã phần 

nào tái hiện những hoạt động chống phá ACL với nhiều biện pháp đấu tranh phong 

phú, đa dạng và rất quyết liệt. Trong luận án của mình tác giả đã có những kế thừa 

nhất định về nguồn tư liệu từ hai công trình nghiên cứu quan trọng  nêu trên. 

Vào năm 2013, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - 

Chà Là, chiến thắng quân sự lớn nhất của quân dân miền Tây Nam Bộ trong phong 

trào chống phá ACL giai đoạn 1961 - 1965, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã phối hợp với 

Tỉnh ủy Cà Mau và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học 

Quốc gia “50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, Ý nghĩa và bài học 
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kinh nghiệm”. Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học trong 

nước, các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử. Một số bài tham luận đã đi sâu 

tìm hiểu hoạt động chống phá ấp chiến lược ở vùng Cà Mau gắn liền với chiến 

thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, tiêu biểu như bài phát biểu trực tiếp tại hội 

thảo của Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Tư lệnh Quân khu 9 và nguyên là Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng về những tác động to lớn của chiến thắng trên đối với địa 

bàn miền Tây Nam Bộ, đối với phong trào chống phá ấp chiến lược; bên cạnh đó 

còn có một số tham luận quan trọng như tham luận của Mai Quang Phấn - Phó Chủ 

nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: “Kết hợp chặt chẽ ba mũi 

giáp công: Quân sự, chính trị, binh vận - Những thành công nổi bật của quân dân 

đồng bằng sông Cửu Long chống phá “Quốc sách” ấp chiến lược trong “chiến 

tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ” [13, tr. 28]; Vũ Quang Đạo với tham luận “Lựa 

chọn mục tiêu Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là năm 1963 ở Cà Mau - Tư duy mang 

tầm chiến lược của Khu ủy Khu 9” [13, tr. 240]; Đinh Quang Hải với tham luận 

“Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là - điểm nhấn trong hoạt động quân sự 

của ta trên chiến trường miền Nam năm 1963” [13, tr. 109]; Hồ Khang và Trần Hữu 

Huy với tham luận “Chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là năm 1963 - động 

lực thúc đẩy phong trào thi đua giết giặc lập công và phá ấp chiến lược ở miền 

Nam năm 1963” [13, tr. 86]; Trần Ngọc Long với tham luận “Chiến thắng Đầm 

Dơi, Cái Nước, Chà Là năm 1963 và một số đóng góp về mặt chiến thuật” [13, tr. 

136]; Hồ Sơn Đài với tham luận “Từ chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là 

nghĩ về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Đông Nam Bộ” [13, tr. 256]; 

Mai Triều Tiên với tham luận “Chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là năm 1963 

- động lực thúc đẩy phong trào thi đua giết giặc lập công và phá ấp chiến lược ở Cà 

Mau” [13, tr. 98]… Trong các tham luận trên, các tác giả đã tập trung phân tích tính 

sáng tạo của quân dân vùng Cà Mau đối với chiến thắng lịch sử Đầm Dơi - Cái 

Nước - Chà Là, qua đó làm sáng tỏ thêm những nhận thức mang tầm chiến lược, 

chiến thuật cũng như tác động mạnh mẽ của chiến thắng này đến sự thất bại của 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” cũng như sự thất bại của quốc sách “ấp chiến 

lược” ở miền Tây Nam Bộ. Đây được xem là một trong những hội thảo lớn nhất liên 
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quan đến phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ từ trước đến nay, tác 

động sâu sắc đến nhận thức cũng như sự quan tâm của các thế hệ người dân miền 

Tây Nam Bộ về một giai đoạn quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 

Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ cũng đã tổ chức biên soạn 

các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu [2], 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ [3], Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hậu Giang [4], Cần Thơ 

30 năm vũ trang chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược 1945 – 1975 [58], 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng [6], Lịch sử tỉnh Trà Vinh [7], Phong trào yêu 

nước của đồng bào Khmer Trà Vinh (1930 – 2010) [8], Lịch sử tỉnh Vĩnh Long [9], 

Minh Hải 30 năm kháng chiến [80], Kiên Giang trong kháng chiến chống Mỹ (1954 

– 1975) [5]. Các công trình này đã phản ánh toàn diện cuộc kháng chiến chống Mỹ 

của nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, 

Trung ương Cục miền Nam, Liên Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ, đã đề cập đến nhiều 

vấn đề quan trọng như chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với từng địa 

phương miền Tây Nam Bộ; những chủ trương, biện pháp đấu tranh của các đảng bộ 

địa phương và một số nét lớn về hoạt động đấu tranh qua các giai đoạn lịch sử từ 

năm 1954 đến năm 1975. Đối với phong trào chống phá ấp chiến lược, các công 

trình trên đã tập hợp nhiều ý kiến của các nhân chứng lịch sử và cung cấp nhiều 

thông tin có giá trị về các sự kiện diễn ra trong thời gian từ năm 1961 đến năm 

1965. Trong luận án của mình, tác giả đã có những trích dẫn quan trọng từ những 

công trình lịch sử này, xem đó là một kênh tham khảo quan trọng để hoàn chỉnh 

những nghiên cứu của luận án. 

Bên cạnh đó, nội dung về phong trào chống phá ấp chiến lược cũng được đề 

cập đến trong các công trình nghiên cứu lịch sử địa phương của các huyện ủy, thành 

ủy như, Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Dơi (Cà Mau) [108], Lịch sử Đảng bộ huyện 

Thốt Nốt [113], Lịch sử Đảng bộ huyện Ô Môn (Cần Thơ) [110] , Lịch sử Đảng bộ 

huyện Châu Thành (Hậu Giang) [106], Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 

và nhân dân huyện Duyên Hải [107], Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Quốc [111], 

Truyền thống huyện Vĩnh Thuận anh hùng (Kiên Giang) [114], Lịch sử Đảng bộ 



 

30 

 

huyện Giồng Riềng [109]… Đây vốn là những huyện có số lượng ACL lớn trên địa 

bàn miền Tây Nam Bộ và có phong trào chống phá ACL sôi nổi, quyết liệt. Những 

công trình nghiên cứu này thật sự là nguồn tư liệu rất phong phú và hữu ích về hoạt 

động chống phá ấp chiến lược trên địa bàn các huyện thuộc miền Tây Nam Bộ. 

Nhìn chung, những công trình trên đây đều chưa thật sự đi sâu vào nghiên 

cứu phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ mà chỉ mới trình bày 

các sự kiện riêng lẻ, tiêu biểu trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-

1975), do đó chưa thể hiện sự kết nối chặt chẽ và cũng chưa đưa ra được những 

nhận xét về vai trò, đặc điểm cũng như bài học kinh nghiệm hết sức quý báu trong 

phong trào chống phá ấp chiến lược ở vùng đất miền Tây Nam Bộ, địa bàn diễn ra 

những hoạt động chống phá ấp chiến lược sôi nổi và nhiều sáng tạo. 

1.2.3 Những vấn đề luận án kế thừa từ các công trình nghiên cứu 

 Kết quả của các nghiên cứu liên quan gián tiếp và trực tiếp đến đề tài của 

luận án là rất quan trọng, đó là những tư liệu quý giá và là những gợi mở bổ ích cho 

tác giả trong quá trình thực hiện luận án nghiên cứu của mình. Trong luận án: 

“Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 – 1965)” tác 

giả đã có sự kế thừa những thành tựu của những nhà nghiên cứu đi trước ở một số 

nội dung sau: 

 Một là, phương pháp luận nghiên cứu vấn đề về phong trào chống phá ấp 

chiến lược ở miền Nam, từ đó nắm vững lý luận về ấp chiến lược, có sự tham chiếu 

thực tế, so sánh giữa các khu vực. 

 Hai là, những vấn đề lý luận về phong trào chống phá ấp chiến lược trong 

chiến tranh giải phóng dân tộc: điều kiện hình thành phong trào chống phá ấp chiến 

lược, việc lựa chọn các địa bàn chống phá các ấp chiến lược điển hình, sự kết hợp 

ba mũi giáp công trong hoạt động chống phá ấp chiến lược ở miền Nam Việt Nam.  

 Ba là, hệ thống tư liệu về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Nam 

để có cái nhìn tổng quan, trên cơ sở đó tiến hành so sánh, đối chiếu, tìm ra những 

đặc điểm riêng của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ, qua 
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đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở khảo cứu nguồn tài liệu từ nhiều phía, phân tích những chính sách 

của Mỹ và CQSG trong quá trình thực hiện “quốc sách ấp chiến lược” và phong 

trào chống phá ACL ở miền Nam trong giai đoạn 1961-1965, nhiều vấn đề cần 

được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ trong luận án như:  

- Nghiên cứu một cách có hệ thống âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền 

Việt Nam Cộng hòa trong thực hiện “quốc sách” ấp chiến lược trong “Chiến tranh 

đặc biệt”ở miền Nam Việt Nam nói chung và ở miền Tây Nam Bộ nói riêng. 

- Luận án nghiên cứu, tái hiện một cách có hệ thống và toàn diện phong trào 

chống phá ấp chiến lược của quân và dân Tây Nam Bộ trong giai đoạn chống chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và CQSG. 

- Luận án làm rõ nghệ thuật kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị 

và binh vận, cũng như việc vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, Trung 

ương Cục miền Nam trong phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam 

Bộ, làm thất bại “quốc sách” ấp chiến lược của Mỹ và CQSG, góp phần quan trọng 

làm sụp đổ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

- Luận án cung cấp một số tư liệu mới, góp phần phục vụ công tác biên soạn 

giáo trình giảng dạy, học tập và giáo dục truyền thống lịch sử Việt Nam, đặc biệt là 

trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

- Luận án phân tích vai trò, đặc điểm của phong trào chống phá ấp chiến lược 

ở miền Tây Nam Bộ đặt trong sự tham chiếu với phong trào chống phá ấp chiến 

lược ở các nơi khác trên toàn miền Nam, đồng thời rút ra những hạn chế cũng như 

một số bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong 

giai đoạn hiện nay. 
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CHƯƠNG 2 

PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN TÂY NAM BỘ  

(1961 – 1963) 

 

 

2.1. Những nhân tố tác động đến phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ 

2.1.1 Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội 

Trong phân vùng địa lý tự nhiên, miền Tây Nam Bộ bao gồm các tỉnh sau: 

Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và 

Cà Mau. Trong giai đoạn 1961 – 1965, theo quyết định của Trung ương Cục miền 

Nam thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long chia thành hai Khu ủy bao gồm Khu ủy 

miền Trung Nam Bộ (tương ứng với địa bàn thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 8) và Khu 

ủy miền Tây Nam Bộ (tương ứng với địa bàn thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9), Khu 

ủy miền Tây Nam Bộ gồm các tỉnh sau: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ (gồm cả 

Hậu Giang), Rạch Giá, Sóc Trăng (gồm phần lớn tỉnh Bạc Liêu) và Cà Mau (gồm 

huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu)2 [10] [11]. 

Về phân chia địa giới hành chính trong quá khứ, vào thời vua Minh Mạng, 

triều Nguyễn thiết lập bộ máy chính quyền chia miền Tây làm 3 tỉnh là: Vĩnh Long, 

An Giang, Hà Tiên (trong tổng số 6 tỉnh của Nam Kỳ, dân gian quen gọi là Nam Kỳ 

lục tỉnh). Sau khi Pháp xâm lược nước ta, từ 1862 đến 1945, Pháp chia Nam Kì làm 

20 tỉnh, trong đó vùng miền Tây Nam Bộ có 9 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Châu 

Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu. 

                                           
2 Từ năm 1957, Liên Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ chia các huyện Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và 

thị xã Bạc Liêu vào tỉnh Sóc Trăng trực thuộc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Sóc Trăng, huyện Giá Rai 

(gồm Đông Hải và Giá Rai) còn lại sát nhập vào tỉnh Cà Mau trực thuộc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy 

Cà Mau. Ngày 8-9-1964, CQSG tái lập tỉnh Bạc Liêu. Tháng 11-1973, Khu ủy miền Tây Nam Bộ 

mới quyết định tái lập lại tỉnh Bạc Liêu. Trong giai đoạn “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965), 

Tỉnh ủy Sóc Trăng chia thành hai phân ban lãnh đạo gồm Phân ban Tỉnh ủy khu vực Bạc Liêu và 

Phân ban Tỉnh ủy khu vực Sóc Trăng.   
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Trong 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mĩ, cả ta và CQSG có nhiều lần 

điều chỉnh địa giới và đổi tên tỉnh. Riêng trong giai đoạn 1961 – 1965 thì Khu ủy 

miền Tây Nam Bộ với mật danh T3 gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ 

(gồm cả Hậu Giang), Rạch Giá, Sóc Trăng (gồm phần lớn tỉnh Bạc Liêu) và Cà 

Mau (gồm huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu) thay cho hình thức tổ chức Liên 

Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ trong các giai đoạn trước đó. 

Về phía chính quyền Ngô Đình Diệm đã gọi tên tỉnh ở Tây Nam Bộ như sau: 

Cần Thơ gọi là Phong Dinh, Sóc Trăng gọi là Ba Xuyên gồm cả một phần tỉnh Bạc 

Liêu cũ là thị xã Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Châu. Tỉnh Bạc Liêu cũ đổi 

lại là tỉnh An Xuyên bao gồm thị xã Cà Mau, huyện Giá Rai và các huyện thuộc 

quận Cà Mau cũ thời chống Pháp như Ngọc Hiển (Đầm Dơi). Tỉnh Trà Vinh gọi là 

tỉnh Vĩnh Bình, tỉnh Rạch Giá lấy tên là tỉnh Kiên Giang… Từ năm 1964, đồng 

bằng sông Cửu Long - vùng IV chiến thuật3 được CQSG chia thành 2 Khu chiến 

thuật đó là Khu chiến thuật 41 gồm 5 tỉnh sông Tiền do Sư đoàn 7 bộ binh phụ 

trách, Khu chiến thuật 42 gồm 8 tỉnh sông Hậu giao cho Sư đoàn 21 bộ binh phụ 

trách gọi chung là vùng miền Tây Nam Phần. Địa bàn Tây Nam Bộ theo cách gọi 

của chính quyền cách mạng nằm trong khu chiến thuật 42 (riêng Vĩnh Long và Vĩnh 

Bình thuộc Khu chiến thuật 41) là địa bàn chiến lược quan trọng. Ngày 21-12-1961, 

Tổng thống Ngô Đình Diệm chính thức ra nghị định thành lập tỉnh Chương Thiện 

(phần lớn tỉnh Hậu Giang ngày nay), tăng cường ổn định bộ máy CQSG ở miền Tây 

Nam Bộ từ các ấp, xã bằng cách tăng cường lực lượng tề điệp. Thành lập mới tỉnh 

Chương Thiện ở Tây Nam Bộ, CQSG âm mưu chia cắt sự chi viện của lực lượng 

cách mạng từ căn cứ kháng chiến U Minh của Khu ủy đến chiến trường Cần Thơ, 

                                           
3 Ngày 13-4-1961, Tổng thống CQSG Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 98/QP thiết lập trên toàn lãnh 

thổ Việt Nam Cộng hòa thành 3 vùng chiến thuật gồm Vùng chiến thuật 1 từ Vĩ tuyến 17 đến hết 

tỉnh Quảng Ngãi, Vùng chiến thuật 2 gồm các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ và Vùng chiến 

thuật 3 gồm các tỉnh còn lại trong đó có miền Tây Nam Bộ. Từ ngày 27-11-1964, CQSG lập Vùng 

4 chiến thuật gồm Khu chiến thuật Định Tường, Khu chiến thuật 41 và Khu chiến thuật 42, Bộ chỉ 

huy đặt tại Cần Thơ. 
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làm vành đai bảo vệ từ xa bộ máy đầu não Vùng IV chiến thuật cùng cơ quan lãnh 

sự Mỹ tại Cần Thơ, đồng thời tạo ra bàn đạp để tiến công căn cứ U Minh, tiêu diệt 

lực lượng cách mạng ta. 

Như vậy, do sự chi phối của điều kiện chiến trường nên sự phân chia về địa 

giới hành chính ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ thường xuyên có sự biến động. Tuy 

nhiên, trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965 có thể xác định miền Tây Nam 

Bộ cơ bản bao gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ (gồm cả Hậu Giang), 

Rạch Giá, Sóc Trăng (gồm phần lớn tỉnh Bạc Liêu) và Cà Mau (gồm huyện Giá Rai 

thuộc tỉnh Bạc Liêu). 

Về điều kiện tự nhiên – kinh tế miền Tây Nam Bộ: Đồng bằng sông Cửu 

Long từ xưa đến nay đã đem lại nguồn phù sa màu mỡ cho miền Tây Nam Bộ, vì 

vậy mà nơi đây rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp 

chế biến, thương nghiệp, dịch vụ… Theo ước tính, miền Tây Nam Bộ đóng góp 

khoảng 40% trữ lượng lúa gạo của cả nước, 45% sản lượng thủy hải sản và là vựa 

trái cây lớn thứ hai của cả nước chỉ sau vùng Trung Nam Bộ. Thêm vào đó ven biển 

miền Tây Nam Bộ có hệ thống rừng ngập mặn, đất liền có rừng tràm ở U Minh 

Thượng và U Minh Hạ (thuộc hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau). Trong rừng đước, 

rừng tràm có nhiều động, thực vật quý hiếm. Bên cạnh đó, miền Tây Nam Bộ còn 

có nhiều hòn và núi chạy từ mũi Cà Mau đến vùng Hà Tiên, từ đất liền đến Phú 

Quốc có nhiều hang động và rừng nguyên sinh. Có thể nhận thấy thiên nhiên đã rất 

ưu đãi cho miền Tây Nam Bộ, nơi được xem là vựa lúa quan trọng của cả nước, góp 

phần lớn xuất khẩu lúa gạo, nông sản và bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam. 

Với vị trí địa lý quan trọng và điều kiện tự nhiên – kinh tế thuận lợi, Tây 

Nam Bộ là khu vực có ý nghĩa chiến lược. Chính vì vậy mà trong cuộc chiến tranh 

xâm lược Việt Nam, Mỹ đã quyết tâm bình định vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ 

hòng kiểm soát vùng đất rất quan trọng đối với nông thôn miền Nam nói riêng và cả 

Việt Nam nói chung. Trong cuộc chiến tranh chống lại cuộc xâm lược của Mỹ, hệ 

thống rừng ngập mặn, rừng tràm ở miền Tây Nam Bộ là chỗ dựa vững chắc cho 

cách mạng nơi đây, những “làng rừng” ở Cà Mau, Căn cứ địa U Minh (Cà Mau), 
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căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng tại Mỹ Phước (huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng), Căn cứ 

Tỉnh ủy Cần Thơ tại Phương Bình … là những căn cứ quan trọng hợp thành hệ 

thống căn cứ địa của miền Tây Nam Bộ, là trung tâm lãnh đạo quân dân nơi đây 

trong cuộc chiến cam go với Mỹ và chính quyền Sài Gòn, trong đó có giai đoạn 

chiến đấu chống lại “chiến tranh đặc biệt” với “quốc sách ấp chiến lược”. Chính 

điều kiện tự nhiên và kinh tế thuận lợi của miền Tây Nam Bộ mà trong phong trào 

chống phá ấp chiến lược, miền Tây Nam Bộ là một trong những địa bàn có phong 

trào chống phá ấp chiến lược diễn ra sớm và quyết liệt trên những địa bàn khác 

nhau, tuy nhiên trọng tâm của phong trào chống phá ACL ở nơi đây thường tập 

trung ở những địa bàn ven sông, dọc các kênh rạch, ven biển và những vùng có 

đông đảo đồng bào Khmer.   

Về mạng lưới giao thông: Miền Tây Nam Bộ có nhiều sông ngòi, kênh rạch 

chằng chịt, thuận tiện cho đi lại và vận chuyển hàng hóa từ Sài Gòn về Mĩ Tho từ 

đó tiếp tục xuôi về các tỉnh miền Tây và ngược lại, những kênh rạch này chuyên 

chở hàng hóa đến cả những vùng ven biển như Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hà 

Tiên… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hành trình của các con tàu không số đến 

các bến tại Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre đã cung cấp nhiều vũ khí quan 

trọng cho quân và dân miền Nam. 

Về đường bộ, có quốc lộ 1 từ Sài Gòn xuống địa phận miền Tây Nam Bộ, bắt 

đầu từ Long An, Tiền Giang đến Vĩnh Long qua Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu đến 

Cà Mau dài 218 km, ngoài ra còn có quốc lộ 91A, 91B (trước là đường liên tỉnh số 

27), quốc lộ 40 (tức là đường liên tỉnh số 31) nối liền các tỉnh An Giang, Kiên 

Giang với Cần Thơ và Sài Gòn, v.v… Sông ngòi, kênh, rạch đã tạo thành mạng lưới 

giao thông thủy thuận lợi, nhưng cũng chia cắt các vùng thành nhiều mảng, có 

thuận lợi cho chiến tranh du kích, hạn chế phần nào xe cơ giới của địch. Trong quá 

trình thiết lập ACL tại miền Tây Nam Bộ, Mỹ và CQSG đã dựa vào hệ thống thủy 

bộ, kênh rạch để thiết lập hệ thống ACL vì phần lớn các làng xóm ở miền Tây Nam 

Bộ đều được xây dựng gần các kênh rạch thuận lợi cho kinh tế nông nghiệp. Do đó, 

các hoạt động chống phá ấp chiến lược cũng diễn ra quyết liệt tại những khu vực tập 



 

36 

 

trung nhiều sông ngòi, kênh rạch. Tại những nơi này, quân dân miền Tây Nam Bộ 

có những điều kiện thuận lợi để tiến công các ACL theo hình thức du kích, nhưng 

cũng có những khó khăn cho lực lượng cách mạng khi phải đối phó với chiến thuật 

“hạm đội nhỏ trên sông” của CQSG với các cuộc hành quân càn quét gây cho lực 

lượng cách mạng nhiều thiệt hại. 

Với điều kiện địa lý, tự nhiên, khí hậu như trên, Tây Nam Bộ là địa bàn có vị 

trí chiến lược quan trọng đối với ta và địch. Đây là vùng đất đai trù phú, màu mỡ, là 

cửa ngõ vào các khu vực Trung Nam Bộ, Đông Nam Bộ, là con đường giao thương 

huyết mạch vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam ở phía Đông, từ Campuchia ở phía 

Tây, mặt khác chính điều kiện tự nhiên trên đã ảnh hưởng đến quá trình thiết lập 

ACL của Mỹ và CQSG ở miền Tây Nam Bộ, đồng thời tác động trực tiếp đến 

phong trào chống phá ACL tại đây.   

Về điều kiện xã hội, dân cư: miền Tây Nam Bộ là địa bàn cư trú của 3 cộng 

đồng dân cư chủ yếu là Việt, Hoa, Khmer với đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau: 

Người Việt là dân tộc có số lượng người đông đảo nhất ở miền Tây Nam Bộ, 

người Việt đã đến nơi đây tự lập, tự quản thôn, xóm từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII 

và đã trở thành cộng đồng dân cư chính ở miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh cộng đồng 

người Việt thì cộng đồng người Hoa di cư từ cuối thế kỷ XVII đến Nam Bộ, ở miền 

Tây Nam Bộ cộng đồng người Hoa chủ yếu sinh sống tập trung ở các đô thị thuộc 

các tỉnh như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá… chính vì vậy mà trong 

phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ vai trò của đồng bào Hoa 

mờ nhạt và không nổi bật. Bên cạnh cộng đồng người Việt và người Hoa thì người 

Khmer ở Nam Bộ chiếm số lượng khá lớn, tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ, 

trong giai đoạn 1961 – 1965, miền Tây Nam Bộ có khoảng hơn 300.000 người 

Khmer, nhiều nhất là ở tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Đồng bào Khmer là những cư 

dân bản địa, đa số là nông dân, sống quanh các xóm làng với chùa chiền, ruộng 

đồng, họ sống nhân hậu và hòa thuận. Người Khmer sinh sống trong các “Sóc” hoặc 

trên các “Giồng” đất cao với trung tâm là ngôi chùa với vị “Sư cả” là người có uy 

tín nhất trong cộng đồng, do vậy mà khi ACL được triển khai, việc tách đồng bào 
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khmer ra khỏi các “Sóc” và ngôi chùa là một điều không thể chấp nhận đối với họ. 

Vì thế mà trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ (1961 – 1965), 

phong trào của đồng bào Khmer đóng vai trò rất quan trọng, là nguồn cổ vũ cho 

phong trào chung của nhân dân miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn này. 

Trong thiết chế xã hội miền Tây Nam Bộ, làng xóm là đơn vị xã hội cơ bản 

quan trọng. Những xóm làng miền Tây Nam Bộ có xu hướng “mở” vì vậy sự chia 

cắt địa lý giữa các xóm làng chỉ mang tính tương đối, do đó trong kế hoạch thiết lập 

ACL, việc Mỹ - CQSG tiến hành rào chắn bằng các hàng rào trong lập ACL là việc 

làm đi ngược lại truyền thống của cư dân nơi đây. Người dân miền Tây Nam Bộ 

xưa nay nổi tiếng yêu tự do, sống thật thà, chất phác, hào sảng do đó khi bị đè nén, 

áp bức họ sẵn sàng đứng lên đấu tranh đánh đuổi quân xâm lược vì vậy mà trong 

giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965, khi quốc sách ACL được triển khai rộng rãi 

đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

2.1.2. Truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân miền Tây Nam Bộ 

Quá trình hình thành và phát triển của miền Tây Nam Bộ đã hun đúc nên 

truyền thống đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân miền Tây Nam Bộ. 

Khi Pháp xâm chiếm 6 tỉnh Nam Kì, triều đình bạc nhược, ra lệnh bãi binh, không 

dám chiến đấu. Trái ngược với hành động của triều đình, nhân dân miền Tây Nam 

Kì tự vũ trang đứng lên chống Pháp, Trong một hoạt động kháng Pháp tiêu biểu, 

Nguyễn Trung Trực đã chỉ huy nghĩa quân diệt đồn, giết tên tỉnh trưởng Rạch Giá, 

lực lượng nghĩa quân hoạt động từ Rạch Giá đến Long Xuyên gây cho Pháp nhiều 

khó khăn. Bị Pháp uy hiếp, Nguyễn Trung Trực rút quân ra đảo Phú Quốc và bị bắt 

tại đây. Pháp đưa ra xử chém tại Rạch Giá, trước khi chết, ông nói thẳng vào mặt kẻ 

thù: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”, 

câu nói đó đã nói lên tinh thần chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta nói chung và 

nhân dân miền Tây Nam Bộ nói riêng. Ở Cần Thơ có cuộc khởi nghĩa của Đinh 

Sâm ở vùng Ba Láng, Trà Niềng, các hoạt động chống Pháp qua ngòi bút của Phan 

Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa. Ở An Giang, quản cơ Trần Văn Thành, thuộc tướng của 
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Nguyễn Trung Trực lập căn cứ ở Láng Linh (Châu Đốc) hoạt động từ Châu Đốc tới 

Long Xuyên, Cần Thơ qua Trà Vinh gây cho Pháp nhiều tổn thất đến năm 1873… 

Đầu thế kỉ XX, phong trào yêu nước của nhân dân tiếp tục phát triển dưới 

hình thức đấu tranh vũ trang như phong trào hội kín, phong trào đấu tranh tự phát 

của nông dân,… Một sự kiện tiêu biểu là vào năm 1928 tại Đồng Nọc Nạng (xã 

Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), gia đình người nông dân Mười Chức đã 

chống lại bọn quan thầy Pháp, địa chủ và lính làng cướp lúa và giật đất do gia đình 

khai khẩn lâu đời, giết chết tên cò Tây Tourrnier, vụ phản kháng này đã gây tiếng 

vang lớn và thể hiện tinh thần yêu nước, chống Pháp của nhân dân miền Tây Nam 

Bộ. Trong giai đoạn đầu thế kỷ XX, phong trào chống Pháp do Phan Bội Châu lãnh 

đạo đã có những tác động đến phong trào yêu nước tại miền Tây Nam Bộ mà tiêu 

biểu nhất là các hoạt động tại chùa Nam Nhã (Cần Thơ) và hoạt động của các chí sĩ 

Vĩnh Long trong phong trào Đông Du. Bên cạnh đó, phong trào Duy Tân cũng hình 

thành với các hoạt động chính là chấn hưng thực nghiệp, gắn liền với tên tuổi như 

Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Khương, Nguyễn Thần Hiến,… 

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 

nhân dân miền Tây Nam Bộ cùng cả nước tiến lên một bước mới trên con đường 

đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ách thống 

trị của thực dân, phong kiến. Phát huy truyền thống của dân tộc trong sự nghiệp 

dựng nước và giữ nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là 

Xứ ủy Nam Kỳ và Liên tỉnh ủy miền Tây, nhân dân miền Tây Nam Bộ đã làm nên 

những thắng lợi vẻ vang qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt đã vùng lên hưởng 

ứng cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (11-1940), mà điển hình là cuộc nổi dậy của nhân 

dân Vũng Liêm, Sóc Trăng… Tuy khởi nghĩa thất bại nhưng đây là những địa 

phương mang tính điển hình và là bài học cho sự chỉ đạo của Đảng sau này trong 

Cách mạng tháng 8 - 1945.  

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Tây Nam Bộ cùng với nhân dân 

cả nước đã làm nên cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giành độc lập, tự do cho 

Tổ quốc. Ngay sau đó, cùng với toàn miền Nam, ngày 23-9-1945, nhân dân miền 
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Tây Nam Bộ bước vào cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, 

quân dân miền Tây Nam Bộ đã góp phần cùng cả nước đánh thắng kẻ thù, buộc 

thực dân Pháp phải rút khỏi lãnh thổ Việt Nam.  

Những truyền thống yêu nước và cách mạng quý báu được hun đúc qua các 

giai đoạn lịch sử trên là cơ sở để nhân dân miền Tây Nam Bộ đứng lên cùng cả 

nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược trong các giai đoạn tiếp theo. 

2.1.3. Phong trào đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Tây 

Nam Bộ từ năm 1954 đến năm 1960 

2.1.3.1. Chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở miền Tây Nam Bộ 

Sau khi thực dân Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam và phải ký 

Hiệp định Genève (7-1954). Mỹ đã thừa cơ hội nhảy vào Đông Dương, từng bước 

lấn dần và hất cẳng Pháp để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới; ngăn chặn làn sóng 

cách mạng đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Ngày 8-8-1954, Hội đồng An 

ninh Quốc gia Mỹ đưa ra bốn chính sách lớn: (1) Mỹ trực tiếp viện trợ cho CQSG, 

(2) Mỹ trực tiếp chỉ huy và huấn luyện quân đội Sài Gòn, (3) Pháp rút hết quân khỏi 

miền Nam, (4) loại bỏ Bảo Đại và những ảnh hưởng của Pháp. Ngày 17-11-1954, 

tướng J.L Collins, Đại sứ Mỹ ở Việt Nam đến Sài Gòn đưa ra kế hoạch 6 điểm của 

Tổng thống Mỹ cho Ngô Đình Diệm để xây dựng chính quyền và quân đội. Ngày 2-

12-1954, Pháp phải ký với Mỹ một hiệp ước về việc rút quân Pháp ra khỏi miền 

Nam Việt Nam. Ngày 22-12-1954, Raffort - Tham mưu trưởng liên quân Mỹ đến 

Sài Gòn vạch ra kế hoạch 5 điểm nhằm thực hiện kế hoạch 6 điểm của Chính phủ 

Mỹ và hứa viện trợ thẳng cho Ngô Đình Diệm 300 triệu USD. Tháng 4-1956, đơn 

vị cuối cùng của quân Pháp rút khỏi miền Nam. Ngày 23-10-1955, Ngô Đình Diệm 

tổ chức cuộc “Trưng cầu dân ý” nhằm truất phế Quốc trưởng Bảo Đại. Ngày 4-3-

1956, Ngô Đình Diệm tổ chức bầu cử Quốc hội riêng rẽ. Ngày 26- 10-1956, Ngô 

Đình Diệm ban hành Hiến pháp của nền “Cộng hòa miền Nam Việt Nam”, lập nên 

nền “Cộng hòa đệ nhất”.  

Đối với nông thôn Nam Bộ nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng, Ngô 

Đình Diệm thực hiện chính sách “cải cách điền địa” cho thi hành đạo dụ số 2 (8-1-
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1955), chỉ dụ số 7 (3-2-1955) bắt buộc nông dân, địa chủ làm khế ước; tiếp theo là 

đạo dụ số 57 (22-10-1956) lấy đất của địa chủ lớn bán lại cho nông dân, gọi là “hữu 

sản hóa nông dân”. Chính quyền Ngô Đình Diệm còn lập ra các căn cứ quân sự 

mạnh ở miền Tây Nam Bộ nhằm khống chế quần chúng và tiêu diệt cách mạng, 

điển hình như Căn cứ Vị Thanh, Căn cứ quân sự thứ 11 (Căn cứ Hiếu Lễ),... dồn 

dân vào các khu dinh điền với mục đích đánh phá các căn cứ cách mạng ở Rạch Giá 

và U Minh. Đặc biệt năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm lập ra khu dinh điền 

Bình Hưng, sau đó nâng lên thành Biệt khu Bình Hưng (xã Tân Hưng Tây – huyện 

Cái Nước – Cà Mau) do Nguyễn Lạc Hóa một cựu binh Quốc dân đảng cầm đầu. 

Tại vùng Tân Hưng Tây này, Nguyễn Lạc Hóa cùng đồng bọn đã giết hại nhiều 

đồng bào và chiến sĩ cách mạng. Khu dinh điền Bình Hưng là biểu tượng của chính 

sách tàn độc dưới thời Ngô Đình Diệm. Bên cạnh đó còn có các khu di cư và 18 khu 

trù mật trên khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Khu di cư Cái Sắn ở Cần Thơ, 

Khu trù mật Cái Trầu, đặc biệt là Khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu (Long Mỹ - Hậu 

Giang) với quy mô 86 ấp và 60.000 dân được xem như là khu trù mật lớn nhất ở 

miền Nam thời bấy giờ. 

Như vậy từ năm 1954-1956, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm đã hoàn 

thành việc xây dựng bộ máy chính quyền thân Mỹ từ trung ương đến cơ sở, ngày 

càng trắng trợn phá hoại Hiệp định Genève, ra sức củng cố thế lực, chuẩn bị tiến 

thêm một bước là tiêu diệt các lực lượng cách mạng để chiếm lấy miền Nam. 

2.1.3.2. Phong trào đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn (1954 – 1960)  

Sau khi Hiệp định Geneve được ký kết, ngày 6-9-1954, Bộ Chính trị ra bản 

chỉ thị riêng cho Đảng bộ miền Nam, chỉ rõ: “Nhiệm vụ chung của miền Nam là 

củng cố hòa bình, đòi tự do dân chủ và cải thiện dân sinh, tiến tới thực hiện thống 

nhất và hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc” [138, tr. 21]. Từ cuối năm 

1959 đến năm 1960, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức đàn áp phong trào 

cách mạng của quần chúng nhân dân, đặc biệt là ban hành sắc luật 10/59 nhằm loại 

bỏ những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Lực lượng cách mạng và phong 

trào cách mạng miền Nam đứng trước nguy cơ bị tổn thất nghiêm trọng. Trước yêu 
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cầu bức xúc của cách mạng miền Nam, tháng 7-1959, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng họp Hội nghị lần thứ 15 (Đợt 2, chỉ có các đồng chí Ủy viên Trung ương dự) 

đã thống nhất ý kiến và thông qua Nghị quyết “Về tăng cường đoàn kết, kiên quyết 

đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà”, Nghị quyết nêu rõ: 

“Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa 

giành chính quyền về tay nhân dân”[138, tr. 115] và “theo tình hình cụ thể và yêu 

cầu hiện nay của cách mạng thì con đường đó là lấy sức mạnh của quần chúng, dựa 

vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang 

để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách 

mạng của nhân dân” [138, tr. 115]. Nghị quyết 15 là một văn kiện có ý nghĩa lịch 

sử, đánh dấu sự chuyển biến về tư tưởng chỉ đạo đấu tranh cách mạng, là sự chuyển 

hướng mạnh mẽ về hình thức và phương pháp đấu tranh. Tháng 11-1959, Hội nghị 

Xứ ủy Nam Bộ nghiên cứu và quán triệt Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Hội nghị đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam là: “Giữ 

vững và đẩy mạnh phong trào quần chúng, ra sức xây dựng và phát triển lực lượng 

cách mạng” [138, tr.124]. Ngay khi có chủ trương của Xứ ủy, cuộc Đồng Khởi ở 

Bến Tre (Trung Nam Bộ) nổ ra. Mở đầu là ngày 17-1-1960, dưới sự lãnh đạo của 

Tỉnh ủy Bến Tre, 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh của huyện Mỏ Cày đã 

tiến hành khởi nghĩa. Đến cuối tháng 1-1960, gần 59 xã của Bến Tre được giải 

phóng, Bến Tre trở thành điển hình tiêu biểu nhất của phong trào Đồng Khởi. 

Từ Bến Tre, phong trào Đồng Khởi nhanh chóng lan ra trên toàn miền Tây 

Nam Bộ. Từ cuối năm 1959, Tỉnh ủy Cà Mau đã chủ trương tấn công và giải phóng 

đảo Hòn Khoai, sau đó bao vây chi khu Đầm Dơi và đầu năm 1960 tấn công vào 

Biệt khu Bình Hưng gây cho đối phương nhiều thiệt hại nặng, buộc chúng phải co 

cụm chống trả. Ở Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh quân dân nơi đây cũng 

đồng loạt tiến công kẻ thù thu được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến tháng 4-

1960 toàn miền Tây Nam Bộ, ta đã giải phóng được trên 59 xã với hơn 500 ấp và 

400.000 dân. Tiếp sau những thành công đó, Liên Tỉnh ủy Miền Tây Nam Bộ chỉ 

đạo tiếp tục tiến công địch trên tất cả các hướng, giải phóng các xã còn đang bị địch 

kiềm kẹp, theo chủ trương này quân dân Cà Mau tiến công địch giải phóng 47 xã 
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với hơn 400 ấp. Quân dân Sóc Trăng – Cần Thơ giải phóng hơn 46 xã, 300 ấp, tấn 

công khu trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu… Vùng Trà Vinh – Vĩnh Long, lực lượng 

cách mạng bức rút hơn 20 đồn bót, giải phóng 20 xã, ta giành được quyền chủ động 

ở phần lớn nông thôn miền Tây Nam Bộ. Cuộc Đồng khởi đã diễn ra thành công và 

thu được nhiều thắng lợi quan trọng, ta đã làm chủ một bộ phận lớn nông thôn miền 

Tây Nam Bộ, tạo thế và lực cho giai đoạn đấu tranh mới. 

Phong trào đấu tranh ở nông thôn miền Tây Nam Bộ, tiêu biểu nhất là các 

cuộc tấn công vào Biệt khu Bình Hưng, Khu Trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu giai 

đoạn 1959 – 1960 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó kinh 

nghiệm tập hợp lực lượng quần chúng đấu tranh chống rào dân, lập khu dinh điền, 

khu trù mật là yếu tố quan trọng để Khu ủy miền Tây Nam Bộ và các Đảng bộ địa 

phương tiếp tục đề ra các chủ trương, kế hoạch đối phó với chính sách bình định 

nông thôn của Mỹ và CQSG mà tiêu biểu nhất là “quốc sách” ấp chiến lược được 

triển khai trong giai đoạn tiếp theo 1961 – 1965. 

2.2. Mỹ và chính quyền Sài Gòn triển khai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” 

và thực hiện “quốc sách ấp chiến lược” ở miền Tây Nam Bộ 

2.2.1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và sự ra đời của “quốc sách ấp chiến lược” 

Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) của hàng triệu quần chúng nhân dân 

miền Nam đã làm cho chính quyền Ngô Đình Diệm rơi vào khủng hoảng, buộc Mỹ 

- CQSG phải tìm cách đối phó, bởi vì: “một bộ phận có ý nghĩa nhân dân đã ủng hộ 

những người cộng sản. Những sự kiện cuối năm 1959 và đầu năm 1960 là không 

thể đảo ngược được và chỉ bộc lộ những điểm yếu cơ bản của trật tự do Mỹ ủng hộ” 

[94, tr. 132]. Đầu năm 1961, J.F.Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ đã thông qua 

chiến lược quân sự toàn cầu mới gọi là “phản ứng linh hoạt” chủ trương tiến hành 

các cuộc “Chiến tranh hạn chế” để dễ dàng giành thắng lợi trong các cuộc chiến 

tranh mà Mỹ lựa chọn, “Chiến tranh hạn chế” được chia thành 2 hình thức là “Chiến 

tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”. 
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Từ năm 1961 – 1965, Mỹ áp dụng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” vào 

miền Nam Việt Nam hòng dập tắt phong trào cách mạng, cứu nguy cho CQSG. 

“Chiến tranh đặc biệt” (còn gọi là Chiến tranh chống lật đổ”) lấy lực lượng CQSG 

làm lực lượng chủ yếu, dưới sự lãnh đạo và chi viện của Mỹ, dùng biện pháp quân 

sự kết hợp với chính trị, tình báo, cảnh sát và chiến tranh tâm lý nhằm tiêu diệt lực 

lượng vũ trang cách mạng, tiêu diệt cơ sở Đảng giành lại trận địa nông thôn, kết hợp 

ngăn chặn biên giới, phong tỏa vùng biển, cắt nguồn chi viện từ miền Bắc để cuối 

cùng đánh bại chiến tranh cách mạng, bóp chết phong trào quần chúng cách mạng 

hòng giành thắng lợi trong thời gian ngắn. 

Để thực hiện chiến lược này, Mỹ - CQSG chủ trương: 

- Tăng cường cố vấn và viện trợ, từ năm 1954, phái bộ cố vấn MAAG4 có 

342 người đã được tăng thêm 350 sĩ quan, từ ngày 8-2-1962 tổ chức MAAG chuyển 

thành MCAV5 do tướng Paul Harkins làm Tư lệnh, số cố vấn quân sự Mỹ tăng lên 

nhanh chóng từ 1.077 người năm 1960 lên 22.000 người năm 1963 và trong năm 

1964 là 26.200 người. 

- Mở rộng quyền hạn của phái đoàn cố vấn và viện trợ quân sự, bao gồm cả 

quyền hạn cho cố vấn và chi viện cho lực lượng bảo an, dân vệ.  

- Tăng quân chính quy QĐSG lên 20 vạn, trong đó thành lập thêm 2 Sư đoàn 

bộ binh, phát triển thêm lực lượng không quân và hải quân nhằm đủ sức bình định 

nội địa, kiểm soát biên giới, giới tuyến, vùng biển, lục quân QĐSG 136.000 quân 

(1960) đã nhanh chóng tăng lên 196.357 quân (1963), không quân 5.817 quân 

(1963), hải quân 6.595 quân (1963)…với trang bị ngày càng hiện đại. 

Chiến lược chiến tranh đặc biệt được tiến hành ở miền Nam mở đầu bằng 

việc triển khai thực hiện kế hoạch Staley6 - Taylor7, theo đó kế hoạch này chia làm 

3 giai đoạn [147, tr.22 - 23]: 

                                           
4 Military Assistance and Advisory Group - phái đoàn cố vấn, viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam. 

5 Military Assistance command, Vietnam – Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Mỹ ở Việt Nam. 

6 Eugene Staley – Tiến sĩ kinh tế học – Đại học Stanford – Bang California, Mỹ. 



 

44 

 

Giai đoạn 1: Là giai đoạn cơ bản nhất của kế hoạch, nhằm bình định miền 

Nam trong 18 tháng (6-1961 đến cuối 1962) bằng nhiều biện pháp, chủ yếu nhất là 

biện pháp gom dân lập "ấp chiến lược" (mục tiêu 16.000 ấp chiến lược được thiết 

lập) hòng "tát nước bắt cá", đánh phá cơ sở cách mạng của ta ở nông thôn. Tăng 

cường lực lượng quân đội Sài Gòn và lực lượng yểm trợ Mỹ nhằm tiêu diệt lực 

lượng vũ trang còn non trẻ của ta. Lập hệ thống cứ điểm dọc biên giới, giới tuyến 

ngăn chặn sự xâm nhập từ ngoài vào, tăng cường hoạt động tình báo, gián điệp. 

Giai đoạn 2: Trong năm 1963 sẽ tiếp tục hoàn tất chương trình bình định, 

tăng cường viện trợ cho quân đội Sài Gòn và tiếp tục phá hoại miền Bắc. 

Giai đoạn 3: Trong hai năm 1964 – 1965 sẽ hoàn tất các mục tiêu của “Chiến 

tranh đặc biệt”, chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế. 

Mỹ - Chính quyền Sài Gòn hy vọng với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", 

mà nội dung chủ yếu là kế hoạch Staley – Taylor sẽ từng bước đánh bại cao trào 

Đồng Khởi. Thực chất việc thực hiện kế hoạch Staley-Taylor là bước can thiệp sâu 

của Mỹ vào Nam Việt Nam, với ý đồ muốn đánh nhanh thắng nhanh, bình định 

miền Nam trong 18 tháng (6-1961 – 12-1962). Chúng cho rằng kế hoạch trên hoàn 

toàn có khả năng giành thắng lợi, với kế hoạch đó sẽ rút dần quân Mỹ về nước vào 

cuối 1962 và chiến tranh chống nổi dậy sẽ kết thúc thắng lợi vào cuối năm 1965.  

Ngày 17-9-1961, R.Thompson8 và phái bộ BRIAM được mời đến Sài Gòn, 

theo R.Thompson, đại diện của phái bộ BRIAM9 (tổ chức tư vấn cho quốc sách 

ACL) một chuyên gia chống chiến tranh du kích thì: "Ý đồ chiến lược của Mỹ từ 

năm 1960 trở về trước là giữ Nam Việt Nam, kìm chế Trung Quốc, ngăn chặn chủ 

nghĩa xã hội ở Đông Nam Á, và từ 1961 trở đi là răn đe xâm lược bằng thắng lợi 

                                                                                                                                
7 Maxwell.D. Taylor – Tướng 3 sao quân đội Mỹ – Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. 

8 Sir Robert Thompson (1916-1992), là một sĩ quan không quân và là chuyên gia chống nổi dậy 

người Anh, ông được xem là người có công lớn nhất trong thực hiện chương trình “tái định cư xóm 

làng” hay còn gọi là ấp chiến lược tại Mã Lai. 

9 British Advisory Mission – Briam một tổ chức được thành lập vào tháng 9/1961 để tư vấn cho 

chính phủ Ngô Đình Diệm về một chiến lược chống nổi dậy, đứng đầu là Sir Robert Thompson. 
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quân sự" [194, tr. 121]. R. Thompson thừa nhận: “Khác với Việt Nam, ở Malaya sự 

nổi dậy chủ yếu của người Hoa với khoảng 600 làng, gồm hơn nửa triệu người… 

còn ở Việt Nam thì phong trào nổi dậy đã lan rộng ở tất cả các vùng nông thôn. 

Điều này có nghĩa là trong các ấp chiến lược, thậm chí những vùng được gọi là “an 

toàn” cũng cần phải có sự tổ chức chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ các ấp chiến lược 

hơn là các kampongmalay hay là các làng mới của Malaya” [194, tr. 122]. Tiến 

hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt", Mỹ đã đúc rút từ những kinh nghiệm trong 

các cuộc đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ở Malaysia, Philippin... và qua việc 

nghiên cứu những đặc điểm của chiến tranh du kích ở một số nước thuộc địa và nửa 

thuộc địa. Mỹ cho rằng sức mạnh của lực lượng du kích ở các nước nông nghiệp lạc 

hậu chủ yếu là xuất phát từ phong trào nông dân, du kích nằm trong nhân dân chẳng 

khác như cá lội trong nước. Từ đó, Mỹ - CQSG đi đến kết luận rằng muốn thắng 

được du kích thì phải: "tát nước để bắt cá". Biện pháp chính của "chiến tranh đặc 

biệt" là hành quân càn quét kết hợp với bình định gom dân lập ACL.  

Sau khi tiếp nhận những ý kiến của các chuyên gia Anh, Mỹ đứng đầu là R. 

Thompson, chính quyền Sài Gòn đã bắt tay vào các kế hoạch xây dựng ấp chiến 

lược, trong Đại cương về Quốc sách Ấp chiến lược, CQSG đã chỉ rõ mục đích, 

phương thức tiến hành của quốc sách này: “Việt Nam Cộng hòa đã sáng tạo ra một 

giải pháp nhằm một mặt đưa quốc gia thoát khỏi vòng chậm tiến, mặt khác vẫn thực 

hiện nền dân chủ thực sự. Giải pháp đó là ấp chiến lược; Quốc sách ấp chiến lược 

là một chính sách của Quốc gia, lấy ấp làm căn bản để vãn hồi an ninh trật tự , 

thực thi dân chủ và bao trùm lên mọi kế hoạch chính trị, quân sự, kinh tế cũng như 

xã hội. Nếu chiến thuật thắng một trận thì chiến lược thắng cuộc chiến tranh. Ấp 

chiến lược theo ý niệm đó sẽ giúp ta chiến thắng trong cuộc chiến tranh hiện nay. Ý 

nghĩa chiến lược đó bao trùm lên ba lĩnh vực: An ninh quân sự, chính trị, kinh tế xã 

hội… Quốc sách ấp chiến lược là một chiến lược trường kỳ và trọng đại của Việt 

Nam Cộng hòa, là một trách nhiệm của dân tộc trước lịch sử, đòi hỏi những công 

dân mới, những cán bộ mới, những chiến sĩ mới. Quốc sách ấp chiến lược đã cụ thể 

hóa đường lối nhân vị, cộng đồng và đồng tiến của Việt Nam cộng hòa một cách rõ 

rệt và hữu hiệu nhằm mục đích: Vãn hồi an ninh ở nông thôn và thực thi dân 
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chủ…” [126, tr. 3]. Bên cạnh đó “Về quân sự, ấp chiến lược sẽ tách được cộng sản 

ra khỏi nhân dân, xây dựng được hạ tầng cơ sở của Việt Nam Cộng hòa làm cho 

cộng sản mất lợi thế về chiến tranh không tuyến và ấp chiến lược chính là điểm tựa 

của lực lượng vũ trang Việt Nam Cộng hòa… quốc sách ấp chiến lược được mang 

tính toàn diện nhưng vẫn nặng về quân sự, phải dựa vào lực lượng vũ trang” [133]. 

Ấp chiến lược được phân loại gồm ấp chiến lược và ấp chiến đấu10 tại nông thôn, 

khóm chiến lược11 tại đô thị. Những xã được ưu tiên trong thiết lập ấp chiến lược 

được xác định: 

- Nằm ở vị trí trục giao thông quan trọng hoặc chặn cửa ngõ xâm nhập của 

cộng sản vào quận 

- Có dân cư đông đúc và tinh thần quốc gia cao 

- Có mức sản xuất kinh tế dồi dào để cung ứng cho xây dựng khi cần thiết 

Bên cạnh đó, CQSG còn phân ra bốn loại ấp chiến lược: 

- Loại 1: Ở chung quanh thị trấn, thị xã, cơ quan đầu não hành chính, căn 

cứ quân sự, sân bay, bến cảng, kho tàng. 

- Loại 2: Nằm ở các trục lộ giao thong thủy, bộ, vùng đông dân, nhiều của, 

vùng tôn giáo, dân tộc. 

- Loại 3: Nằm trong vùng căn cứ kháng chiến. 

- Loại 4: Ở cửa khẩu, biên giới. 

Để gom dân vào ACL, CQSG chia thành 3 vùng để tiến hành gom dân: 

- Vùng trắng: là vùng do CQSG kiểm soát. 

- Vùng vàng: là vùng tranh chấp giữa CQSG và lực lượng cách mạng. 

- Vùng đỏ: Là vùng do Việt Cộng kiểm soát (vùng giải phóng). 

                                           
10 ấp chiến đấu là ấp được tổ chức trong vùng bị tạm chiếm…  

11 Khóm chiến lược được tổ chức tại các vùng đô thị có an ninh tốt như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… 
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Để triển khai ấp chiến lược, vấn đề tập huấn kỹ thuật thiết lập ấp chiến lược 

được tập huấn rộng rãi trên toàn miền Nam. Trong nội dung đã chỉ rõ: “Công cuộc 

tổ chức quân sự trong ấp chiến lược gồm có nhiều công tác cần thi hành theo một 

kế hoạch và thực hiện theo những kỹ thuật có thể đạt được hiệu quả đến mức tối đa. 

Công cuộc ấy kéo dài khoảng hai tuần lễ và gồm nhiều vấn đề quân sự như: Rào 

chiến lược, canh phòng ấp chiến lược và liên lạc truyền tin, công sự tác chiến, hào 

giao thông, tổ chức địa thế bí mật, bẫy mìn” và “Rào địch để cho địch không thể 

liên lạc được với với dân và như vậy là để cô lập địch, tách địch ra khỏi dân để có 

thể hành quân đánh tan địch. Rào địch không cho địch địch sống được trong rừng 

dân mà phải bỏ rừng dân vào sống trong rừng tà là nơi địch sẽ không thức ăn thức 

uống để chiến đấu, phải quy vị hay tan rã hàng ngũ” [130]. “Ấp chiến lược” được 

xem là mô hình tiêu biểu của chiến lược chống Cộng sản nên Mỹ và CQSG đã tập 

trung mọi nỗ lực cần thiết để triển khai bộ máy này ở tất cả các cấp từ trung ương 

đến địa phương. Trong công văn số 07682-BNV/CTI8M của Bộ Nội vụ Việt Nam 

Cộng hòa ngày 15-12-1961 về việc dùng danh từ “ấp chiến lược” đã đề cập: “Danh 

từ “ấp chiến lược” bao gồm nhiều phương diện: quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, 

văn hóa. Người dân ở ấp chống sự chia rẽ, chống sự chậm tiến, chống cộng sản, 

hấp thụ nền văn minh mới. Vai trò của “ấp chiến lược” là làm thế nào cho người 

dân ý thức được sự tự bảo vệ lấy họ và thống nhất ý chí kiến quốc” [63].  

Ngày 3-2-1962, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh số 11-TTP thiết lập Ủy Ban liên 

Bộ đặc trách Ấp chiến lược [125]. Ngày 19-4-1962, Quốc hội Việt Nam Cộng hòa 

đã thông qua Quyết nghị số 1214-CT/LP Tán trợ Quốc sách Ấp chiến lược và Ủng 

hộ toàn diện sách lược ấp chiến lược của chính phủ Ngô Đình Diệm, từ đó các 

chính sách của ấp chiến lược nhanh chóng được triển khai trên toàn Nam Việt Nam 

và trở thành quốc sách [128]. Theo Lê Xuân Nhuận thì: “Cùng với chính sách Dinh 

Điền bắt đầu thực hiện từ năm 1957, Khu Trù mật bắt đầu thực hiện vào năm 1960 

và ấp chiến lược bắt đầu thực hiện từ nửa cuối năm 1961, cả ba chương trình này 

đều có di dân, cho nên từ năm 1962 trở đi, dân chúng gọi chung là ấp chiến 

lược…thật ra tổng thống Ngô Đình Diệm, nhất là cố vấn Ngô Đình Nhu dù chính 

thức công bố vào năm 1962 nhưng đã âm thầm bắt đầu khởi công ấp chiến lược từ 
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cuối năm 1961, và xem nó là quốc sách, công cụ chủ chốt của ý thức hệ và uy tín 

của chế độ nhà họ Ngô…” [121] 

Về nguồn kinh phí để thực hiện quốc sách ấp chiến lược, theo Nguyễn Bá 

Cẩn: “Ngân sách ấp chiến lược là ngân khoản bằng tiền mặt hoàn toàn của viện trợ 

Hoa Kỳ, xài trước, chứng minh sau, để yểm trợ các ấp. Bên cạnh còn có một cái 

kho cai quản vật dụng do viện trợ Hoa Kỳ yểm trợ từ kẽm gai, cọc sắt, xi măng, bột 

mì, đường cát,… hàng trăm mặt hàng trị giá bạc triệu” [75, tr.147]. Có thể nhận 

thấy qua bảng 2.1, viện trợ của Mỹ đã chiếm hơn 50% trong nguồn ngân khoản xây 

dựng ACL, nếu cộng với 10% của Tây Đức và Úc là những đồng minh của Mỹ thì 

nguồn viện trợ nước ngoài để xây dựng ACL là hơn 60%. Trong kinh phí thực hiện 

quốc sách ACL, viện trợ của Mỹ đóng vai trò rất quan trọng, trong bảng thống kê 

2.1 thể hiện: 

Bảng 2.1: Thống kê ngân khoản xây dựng ấp chiến lược 1962 - 1963 

Đơn vị tính: Tiền đồng VNCH 

Nguồn ngân khoản Sô tiền 

Ngân sách Quốc gia (tài khóa 1961 – 1962) 100.000.000 đồng 

Các đoàn thể tư nhân tự nguyện đóng góp quỹ ACL 

Trung ương 

44.716.192 đồng 

Viện trợ Hoa Kỳ (tài khóa 1961 – 1962): 730.000.000 đồng 

Ngân sách Quốc gia (tài khóa 1962 - 1963) 300.000.000 đồng 

Quỹ cấp cho các chiến dịch Bình Minh và Hải Yến 

và những ACL, ACĐ thuộc các tỉnh bị thiệt hại do 

bão lụt: 

58.353.470 đồng. 

Viện trợ Úc: 40.000.000 đồng 

Viện trợ Đức 131.250.000 đồng 

Tổng 1.404.439.662 đồng 

Nguồn: Ủy ban liên bộ đặc trách ấp chiến lược (1963), Tình hình công tác xây dựng ấp chiến lược 

đến trung tuần tháng 10/1963, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, Hồ sơ số 116. 
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Với vị trí là quốc sách “Ủy ban liên bộ đặc trách ấp chiến lược” được thành 

lập do Ngô Đình Nhu đứng đầu với ủy viên là các Bộ trưởng trong chính phủ Ngô 

Đình Diệm và lực lượng cảnh sát bảo an. Về phía Mỹ, cơ quan USOM có vị trí 

quan trọng trong vai trò cố vấn tài chính và chính sách. Ở cấp tỉnh và địa phương, 

mỗi tỉnh phải tổ chức một “Ủy ban xây dựng ấp chiến lược” do Tỉnh trưởng làm 

Chủ tịch, chỉ huy trưởng bảo an và dân vệ làm phó chủ tịch, các Trưởng Ty Tỉnh là 

ủy viên, cụ thể hơn chúng đã sử dụng 7 loại lực lượng gồm: chủ lực, bảo an, dân vệ, 

phòng vệ dân sự, cảnh sát, thám sát và cán bộ xây dựng nông thôn. Mỗi ACL có 

một Ban trị sự đứng đầu là các ấp trưởng, ấp phó và lực lượng thanh niên chiến đấu, 

cảnh sát, mật vụ… [147, tr. 31]. Chính quyền Sài Gòn chia nhân dân trong ACL ra 

làm 3 loại: loại một là gia đình cách mạng hoặc có cảm tình với cách mạng để dễ 

theo dõi và bắt bớ nếu liên hệ với cách mạng; loại hai là những người lưng chừng 

dễ mua chuộc, ly gián và dụ dỗ; loại ba là các gia đình binh sỹ QĐSG, có công với 

chế độ để theo dõi giám sát dân trong ACL.  

Bảng 2.2: Tổng kết công tác lập ấp chiến lược đến trung tuần tháng 4-1963 

Tổng số dân chúng 14.076.336 người 

Số ACL dự trù 11.287 ấp 

Số ACL đã hoàn thành 6.151 ấp (54,5%) 

Số dân đã vào ấp 8.190.010 người (58,5%) 

Số ACL đang thực hiện 2.172 ấp (19%) 

Số dân đang vào ấp 1.607.154 ấp (11,5%) 

Nguồn: Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 45 phiên họp ngày 

19/4/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 311 

Đánh giá về ACL, Trần Văn Giàu nhận xét: “Quy mô làm ấp chiên lược thì 

lo lớn như thế, nhưng mỗi ấp chiến lược thì lại nhỏ. Mỹ Diệm rút kinh nghiệm rằng, 

lập khu trù mật lớn thì hầu hết nông dân ở trong đó bị buộc phải bỏ nhà, bỏ vườn 

của mình, phải đi làm đồng xa, v.v… cho nên khu trù mặt bị nông dân kịch liệt phản 

đối… Mỹ Diệm định làm 100 cái rồi sẽ làm thêm, nhưng rồi chỉ làm được gần 20 
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cái mà cuối cùng phải bỏ đi hoặc bị tan dần. Bây giờ thì không dồn nhiều xã vào 

một, dân ở ấp nào vào ấp chiến lược ở đó, rào ở chỗ đông người nhiều nhà, chỉ dồn 

những nhà ở lẻ tẻ thôi, như thế để một mặt có thể đỡ bớt sự phản kháng của nông 

dân, mặt khác có thể đưa toàn thể nông dân vào trong bốn phía rào được. "Ấp 

chiên lược" là khu trù mật loại nhỏ nhưng được thực hiện với quy mô lớn và bằng 

các biện pháp đẫm máu hơn. Nói như thể là đúng và cũng cần thêm rằng mỗi ấp 

chiến lược hồi 1962 - 1963, bị quây bằng rào tre, rào cây gai, hào, chông, mìn, 

tường thành, dây kẽm gai và lô cốt, mấy lần nghiêm ngặt hơn khu trù mật hồi 1959-

1960. Nhiều ấp chiến lược ở gần nhau lại được rào chung với nhau nữa, thành ra 

trong cái rào lớn này, số dân nhiều khi cũng bằng hay đông hơn số dân của một 

"khu trù mật" [92, tr. 1098]. Và theo Nguyễn Thị Định thì: “Ấp chiến lược là những 

trại tập trung có rào dây kẽm gai, gày mìn dày đặc bốn bề và chỗ ra vào có lô cốt 

canh gác… Mỗi nhà có danh sách ghi tên những người trong họ để chúng dễ kiểm 

soát. Mỗi người dân trong ấp đi phải thưa, về phải trình với trưởng ấp và bọn lính 

tề. Ban đêm, nhà ai nấy ở, không được đi lại. Cuộc sống ở đấy như trong nhà tù”  

[89, tr. 250].  

Trong những năm 1961 – 1962, Mỹ - CQSG quyết định lấy tỉnh Vĩnh Long 

(Tây Nam Bộ) và tỉnh Quảng Ngãi (Trung Bộ) làm thí điểm cho chương trình lập ấp 

chiến lược và từ đó nhân rộng ra toàn miền Nam. 

2.2.2. Quá trình triển khai “quốc sách” ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ 

Ở miền Tây Nam Bộ, trên cơ sở các khu Dinh điền, khu Trù mật đã được xây 

dựng trước đây, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu triển khai kế hoạch lập 

“ấp chiến lược” từ tháng 7-1961 với mục đích xây dựng những nơi này thành những 

“ấp chiến lược đặc biệt”, chúng tổ chức nhiều cuộc hành quân càn quét để củng cố 

những “ấp chiến lược đặc biệt” này. Đến tháng 2-1962, chính quyền Sài Gòn chọn 

ấp Phước Ngươn B12 (xã Phước Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) làm mô 

                                           
12 Ấp chiến lược Phước Ngươn B nằm dọc theo liên tỉnh lộ 7 (nay là quốc lộ 53) Vĩnh Long đi Trà 

Vinh, gần thị xã Vĩnh Long, nằm ở trung tâm giữa thị xã Vĩnh Long và huyện Châu Thành (Long 
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hình “ấp chiến lược kiểu mẫu”, để từ đó lan ra toàn tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh khác 

ở miền Tây Nam Bộ [11, tr. 219]. 

Ở miền Tây Nam Bộ, mỗi tỉnh đều có trọng điểm lập “ấp chiến lược” với yêu 

cầu bảo vệ cơ quan đầu não, căn cứ quân sự, đường giao thông chiến lược, vừa để 

bao vây vùng căn cứ kháng chiến cách mạng, vừa để vơ vét người và của trong 

những vùng đông dân, nhiều của, nhiều tôn giáo và dân tộc. CQSG chia ra ba giai 

đoạn (từ tháng 6-1961 đến tháng 12 – 1962) để bình định lập ACL [11. Tr. 222]: 

Giai đoạn 1: Lập “ấp chiến lược” ở ven thị xã, thị trấn và chuyển các khu 

trù mật, khu dinh điền còn lại thành ấp chiến lược. 

- Giai đoạn 2: Lập “ấp chiến lược” ở những vùng tranh chấp. 

- Giai đoạn 3: Càn quét và lập “ấp chiến lược” tại những vùng cách mạng đã 

giải phóng 

Trong chính sách thực hiện thiết lập ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ, Ngô 

Đình Nhu đã chỉ rõ: “Trong giai đoạn đầu, ta phải nỗ lực để nắm vững các tỉnh 

Vĩnh Bình, Vĩnh Long, An Giang và Kiên Giang, lưu ý đặc biệt thiết lập một hàng 

rào kiên cố (bằng ACL và Biệt cách) theo đường Rạch Giá, Long Xuyên cho đến 

sông Hậu Giang, đồng thời tảo thanh đảo Phú Quốc. 

Giai đoạn lùa địch xuống vùng Cà Mau thi hành qua hai nỗ lực: 

a. Nỗ lực thứ nhất từ trục Rạch Giá, Long Xuyên hướng xuống Chương 

Thiện, Cần Thơ. 

                                                                                                                                
Hồ). Đây là vành đai chiến lược để bảo vệ cơ quan đầu não của tiểu khu Vĩnh Long là vùng tranh 

chấp giữa ta và địch. Tỉnh trưởng Vĩnh Long - Lê Văn Phước đã trực tiếp đứng ra chỉ huy, đôn đốc 

thực hiện việc xây dựng ấp chiến lược thí điểm này. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ấp chiến lược 

Phước Ngươn B trên cơ bản được hình thành. Ngô Đình Diệm đến khoe khoang dự khánh thành ấp 

chiến lược Phước Ngươn B có một hệ thống vành đai kiên cố, có dây kẽm gai bao bọc và cứ 100m 

bờ đai có 1 ụ canh gác. Ngoài lực lượng dân vệ, cảnh sát còn có 2 trung đội biệt kích túc trực 

thường xuyên để phòng thủ, chúng thiết lập một "vành đai trắng" tử các xã An Đức, Phước Hậu, 

Lộc Hòa, Phú Quới đến Tân Hạnh, Tân Ngãi... 
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b. Nỗ lực thứ hai xuất phát từ Đông Bắc tỉnh Ba Xuyên theo hướng Long 

Mỹ, Thạnh Trị và Vĩnh Lợi. 

Kế hoạch thực hiện nhằm tiêu diệt địch càng nhiều càng hay nhưng then chốt 

là phải đạt được những điều kiện thuận lợi phong tỏa kinh tế, cô lập quân sự chặt 

chẽ vùng Cà Mau, để sau này tiện cho sự tiêu diệt hoặc bức địch bó giáo quy hàng” 

[30]. 

Cũng theo Ngô Đình Nhu: “Tỉnh An Xuyên (Cà Mau – Bạc Liêu) là tỉnh 

nặng nề nhất về phương diện an ninh, vì vậy phải cố gắng lập Ấp chiến lược theo 

thế liên hoàn, đừng lập ấp lẻ tẻ. Về đường xá thì phải tu bổ con đường từ Quản 

Long (An Xuyên), Kiên Long (Chương Thiện) tới Rạch Giá (Kiên Giang) và từ 

Quản Long đi Năm Căn. Về chiến thuật, tỉnh này phải liên kết với Kiên Giang, 

Chương Thiện, Ba Xuyên vì 3 tỉnh này có vững thì An Xuyên mới vững” [30]. 

Ở miền Tây Nam Bộ, khởi đầu các lực lượng bảo an, dân vệ ở các tiểu khu 

chiến thuật tổ chức hành quân tảo thanh, nhằm tiêu diệt và đánh bật du kích của ta 

ra khỏi địa bàn nông thôn. Sau đó, đoàn cán bộ xây dựng ấp chiến lược sẽ kết hợp 

với cảnh sát, mật vụ tổ chức thanh lọc quần chúng, phát hiện triệt hạ các cơ sở du 

kích nằm vùng của cách mạng. Đồng thời bộ máy tâm lý chiến ráo riết tuyên truyền 

lôi kéo nhân dân xây dựng ấp chiến lược. Sau khi xây dựng cơ bản các rào chắn, 

nhà cửa bên trong ấp chiến lược, chúng tổ chức bầu cử, lập trạm y tế, phân phát 

thuốc, đoàn hóa đội ngũ trong ấp, tổ chức huấn luyện thanh niên chiến đấu và thiết 

lập hương ước… 

Qua Bảng Thống kê 2.3, có thể nhận ra quy mô của ấp chiến lược trên địa 

bàn miền Tây Nam Bộ: 
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Bảng 2.3: Thống kê ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ tính đến 11-1962 

STT ĐÔ THỊ VÀ 

TỈNH 

Số ấp 

chiến 

lược phải 

thực hiện 

Số ấp 

chiến 

lược đã 

thực hiện 

Số ấp 

chiến lược 

đang thực 

hiện 

Số dân 

toàn tỉnh 

Số dân 

trong ấp 

chiến lược 

1 Vĩnh Bình 570 367 15 537.677 372.027 

2 Vĩnh Long 247 161 24 536.671 360.533 

3 Phong Dinh 324 54 55 348.000 120.643 

4 Ba Xuyên 646 162 154 659.242 198.758 

5 Kiên Giang 246 66 56 354.476 65.620 

6 An Xuyên 48 40 7 276.650 51.947 

7 Chương 

Thiện 

54 26 17 284.500 24.579 

Tổng 2.135 876 328 2.997.216 1.194.107 

Nguồn: Ủy ban liên bộ đặc trách ấp chiến lược (1962), Biên bản phiên họp ngày 14/12/1962 về ấp 

chiến lược, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, hồ sơ số 208. 

Để bảo đảm cho sự thành công của ACL, ở địa bàn miền Tây Nam Bộ, 

CQSG còn tổ chức các chiến dịch lớn đánh vào các cơ sở cách mạng của ta như 

thực hiện kế hoạch “bạch hóa”ở hai tỉnh Vĩnh Long và Vĩnh Bình, vừa để làm thí 

điểm khuôn mẫu cho các nơi khác, vừa lấy khu vực Cần Thơ – Vĩnh Long làm 

trọng tâm của “vết dầu loang” tiến tới “bạch hóa” toàn bộ miền Tây Nam Bộ, bóp 

nghẹt lực lượng và phong trào cách mạng ở hai vùng căn cứ địa quan trọng là Căn 

cứ Đồng Tháp Mười ở phía Bắc và Căn cứ U Minh ở phía Nam, đồng thời đảm bảo 

an ninh cho quốc lộ 4, thủy lộ Măng Thít ở Vĩnh Long nhằm bảo đảm con đường 

cung cấp lúa gạo cho Đô thành Sài Gòn và miền Đông Nam Bộ. Trong kế hoạch 

hành quân “bạch hóa” của Bộ Tư lệnh vùng 4 chiến thuật đệ trình lên Ngô Đình 

Nhu vào tháng 4-1963 đã chỉ rõ: “Vĩnh Long – Vĩnh Bình là 1 vuông đất chia 2 Tiền 

Giang và Hậu Giang, cho nên nếu chúng ta bạch hóa được 2 tỉnh này thì nhất định 

chúng ta sẽ bạch hóa được cả miền Tây. Chúng tôi xin tăng cường 1 Trung đoàn bộ 

binh cho khu chiến thuật Tiền Giang để yểm trợ Vĩnh Long, Vĩnh Bình trong 3 



 

54 

 

tháng (tháng 5,6,7) và 1 trung đội giang thuyền cho Vĩnh Bình, và cũng xin khai 

quang một diện tích lối 12 cây số ven biển Long Toàn, Long Vĩnh” [38]. 

Đối với từng địa phương cụ thể: 

Ở Vĩnh Long, ngày 6-1-1961, Tỉnh trưởng Vĩnh Long Lê Văn Phước đã ký 

lệnh đặc biệt số 4-VOP/2/M về kế hoạch mùa khô gồm hai điểm chính: “Hoàn tất 

gấp việc xây cất tháp canh tại các yếu điểm trên trục giao thông, nhất là tại các cầu 

quan trọng. Cho phá các lùm bụi, lau sậy, cỏ đế, các bờ đê chiến lược, chặt cây tỉa 

nhánh... dọn dẹp cho trống trải có thể quan sát được tầm xa 100 thước mỗi bên 

đường. Đặt hệ thống liên lạc liên tục và hệ thống báo động trên các trục giao thông 

bằng cách sử dụng: cảnh sát, nhân viên tình báo đặc biệt, báo động chuyền. Huấn 

luyện gia đình binh sĩ, bảo an, dân vệ, dạy họ sử dụng vũ khí, tiếp tế đạn dược. Ban 

đêm 2/3 quân số giữ đồn còn 1/3 phải đi phục kích bên ngoài.... 

Thành lập trạm kiểm soát lưu động tại mỗi quận mỗi xã để chặn bắt những 

xe cộ, ghe xuồng chuyên chở hàng cấm hay vật liệu quân sự không có giấy phép. 

Bắt dân chúng phải kê khai nhân khẩu, số lúa dự trữ và cho mở cuộc kiểm soát điển 

hình để trừng trị. Triệt để cấm dân chúng không được đóng góp tiền hoặc tiếp tế 

thực phẩm  heo, gà, vịt... cho Việt Cộng...” [133]. Sang đến tháng 2-1962, tỉnh Vĩnh 

Long thiết lập ấp chiến lược kiểu mẫu Phước Ngươn B (huyện Châu Thành), khi 

ACL này hoàn thành, đích thân Ngô Đình Diệm đã về để khánh thành và thị sát trực 

tiếp. Tiếp sau đó vào tháng 4-1962, ấp Phú Tiên thuộc Trung Ngãi – Vũng Liêm 

được chọn làm “ấp chiến lược kiểu mẫu” thứ hai trên địa bàn Vĩnh Long. Đến tháng 

8-1962, chỉ riêng Vũng Liêm thì CQSG đã xây dựng được 35 ACL với dân số 

10.000 người. Trong năm 1962 – 1963, bên cạnh Vũng Liêm thì trọng điểm thiết 

lập ACL ở Vĩnh Long còn có các huyện Tam Bình và thị xã Vĩnh Long… 

Ở địa bàn Cần Thơ – Hậu Giang, Mỹ - Diệm xây dựng khu căn cứ quân sự 

Vị Thanh, mở rộng sân bay Lộ Tẻ (phi trường 31), nâng cấp sân bay Trà Nóc, mở 

rộng quân cảng Bình Thủy, củng cố thành lập các chi khu, xây dựng và củng cố 239 

đồn bốt. Trong giai đoạn đầu, Mỹ và CQSG chọn Cần Thơ làm trọng điểm bình 

định ở miền Tây Nam Bộ, sử dụng đồng loạt 3 biện pháp [4, tr. 293]: 
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- Dùng QĐSG được tăng cường có cố vấn Mỹ chỉ huy, yểm trợ hỏa lực mạnh, 

nhanh chóng tiêu diệt lực lượng cách mạng còn non trẻ. 

- Đàn áp phong trào đấu tranh chính trị ở thành thị và dập tắt phong trào cách 

mạng ở nông thôn, bằng kế hoạch, "bình định", "ấp chiến lược". 

- Cô lập toàn bộ Cần Thơ bằng cách khóa tuyến bờ biển từ Sóc Trăng để cắt 

đứt mọi nguồn chi viện, tiếp tế của lực lượng cách mạng từ ngoài vào. 

Theo kế hoạch này, trong 6 tháng cuối năm 1961, CQSG đã tập trung đưa cố 

vấn quân sự về từng tiểu khu và tiểu đoàn, tăng cường cố vấn chính trị và kinh tế, 

tăng cường máy máy bay trực thăng, xe thiết giáp tàu chiến, pháo binh cho Cần 

Thơ. Mỹ trực tiếp lập ra "Bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt 04/301", xây dựng 185 đội 

biệt kích. Ngoài ra còn tăng cường lực lượng hạm đội nhỏ trên sông của Mỹ kết hợp 

với hải quân QĐSG ngày đêm tuần tra trên các trục sông chính. Từ đầu năm 1962, 

các ACL được triển khai rộng rãi tại Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thuận, đối với địa bàn 

Hậu Giang (tỉnh Chương Thiện) thì huyện Long Mỹ, Châu Thành và Phụng Hiệp là 

trọng điểm thiết lập ACL trong giai đoạn 1962 – 1963. 

Ở Sóc Trăng – Bạc Liêu: CQSG tập trung lập ACL ở những vùng xung yếu 

như trục lộ giao thông (thủy, bộ), vùng ven thị xã, thị trấn như Thị xã Bạc Liêu, 

Vĩnh Lợi, đặc biệt chú ý vùng có đông đồng bào Khmer nhất là vùng ven biển 2 

huyện Long Phú và Vĩnh Châu. Do đặc thù là tỉnh có đồng bào Khmer chiếm số 

lượng lớn hơn người Việt nên tại mỗi khu ACL thiết lập một hệ thống hàng rào kẽm 

gai, đào hầm, gài chông, mìn, lựu đạn dày đặc… bên cạnh đó chúng còn cho xây 

dựng công sự, tạo thành vành đai bao bọc, tại những ACL có đông đồng bào khmer, 

CQSG tổ chức lực lượng “Thanh niên chiến đấu” người Khmer (riêng vùng Khmer 

ở xã Lạc Hòa, Lai Hòa có tổ chức “Khmer Sơ-rây”, những lực lượng này được 

trang bị một số vũ khí để tổ chức canh gác tuần tra đêm ngày để bảo vệ ACL). 

Trong quá trình triển khai ACL tại Sóc Trăng – Bạc Liêu, CQSG xem việc thiết lập 

các ACL của đồng bào Khmer là nhân tố sống còn tại các địa phương như Vĩnh 

Châu, thị xã Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, những nơi này trở thành trọng điểm của quá 
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trình xây dựng ACL tại Sóc Trăng – Bạc Liêu, tính đến ngày 20-19-1963, toàn tỉnh 

Sóc Trăng đã có 280 ACL được hoàn thành với 301.876 dân. 

Tại Trà Vinh, từ nửa cuối năm 1961, Mỹ - CQSG triển khai chương trình 

ACL tại tỉnh Trà Vinh, cũng như Sóc Trăng, Mỹ - CQSG chọn những địa bàn có 

đông người Khmer để lập ACL thí điểm như ở các xã Long Hiệp, Phước Hưng, Tập 

Sơn (huyện Trà Cú), Nhị Trường (huyện Cầu Ngang)… rồi từ đó mở rộng đến các 

xã, các huyện khác. Ở một số nơi,QĐSG cho máy bay rải chất độc hóa học triệt phá 

ruộng đồng, hoa màu, cây rừng như ở các xã Long Hữu, Hiệp Thạnh (huyện Duyên 

Hải)… Tháng 11-1961, QĐSG mở các cuộc hành quân lớn là “Đống Đa 1” và 

“Đống Đa 2” để đánh phá vào vùng ven biển Trà Vinh, thực hiện ý đồ “tát dân” vào 

các ACL. Riêng các ACL tại Cầu Ngang, do là địa bàn có đông đồng bào Khmer 

điển hình, các ACL tại Cầu Ngang được xây dựng rất kiên cố và canh phòng cẩn 

mật, trong giai đoạn hình thành, đích thân Ngô Đình Diệm đã đến thị sát việc xây 

dựng các ACL tại huyện Cầu Ngang vào tháng 7-1961. Tại Trà Cú, QĐSG sử dụng 

tên Danh Đô với nhiều thủ đoạn nham hiểm như: cho tiền sửa chùa, làm trường học 

để lấy lòng người Khmer, đặc biệt: “Danh Đô sử dụng Kim Vọng và Crụ Hom là 

những tên đầu sỏ phản động, đội lốt chư tăng, lập ra tổ chức Khmer Sê Rây gọi là 

“Soong khụm”, lấy 2 ấp Bà Tây và Đồn Điền (xã Tập Sơn) để xây dựng điểm 

“Soong khụm”. Có thể nói, đây là những ấp chiến lược đầu tiên ở Trà Cú. Chúng 

lập ấp chiến lược đến đâu là xây dựng đồn bốt đến đó, cưỡng bức nhân dân, nhất là 

thanh niên Khmer gia nhập “Soong khụm”, tổ chức “Soong khụm” từng bước lan 

rộng các địa bàn khác của huyện Trà Cú” [8, tr. 146]. 

Tại Kiên Giang (theo cách gọi của CQSG), CQSG dự kiến thiết lập 448 ACL 

trong giai đoạn 1962-1965, riêng trong năm 1962 – 1963 là 246 ACL. Trước tiên, 

chính quyền tỉnh Kiên Giang đã cho cải tạo 4 khu dinh điền tại xã Nam Thái Sơn 

(Kiên Thành) thành các khu ấp chiến lược, ở Tân Hiệp khu dinh điền Cái Sắn được 

xem như là một “ACL đặc biệt”, một pháo đài tiểu cộng chủ chốt ở Rạch Giá – 

Kiên Giang, tại đây chúng phong tỏa quốc lộ 80 khiến lực lượng cách mạng rất khó 

tiếp cận được thị xã Rạch Giá, chia cắt chiến trường Rạch Giá thành 2 khu vực 
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riêng biệt gồm khu vực duyên hải các huyện Kiên Lương, An Biên, Kiên Thành và 

khu vực nông thôn mà phần lớn là đồng bào Công giáo gồm các huyện Tân Hiệp, 

Vĩnh Thuận. Riêng tại tại Phú Quốc có “3 ACL được xây dựng gồm ACL Hàm Ninh, 

ACL Cửa Cạn và ACL Dương Đông trên tổng số 9 ACL theo dự kiến” [111, tr. 153]. 

Ở Cà Mau là địa bàn có số lượng ACL thấp nhất ở miền Tây Nam Bộ, các 

ACL ở Cà Mau chủ yếu tập trung ở những huyện có vị trí chiến lược như Châu 

Thành, Đầm Dơi, Cái Nước, đây là những địa bàn có tầm quan trọng trong việc bảo 

vệ căn cứ khu ủy, trong hệ thống ACL đó, chính quyền tỉnh An Xuyên đã chọn xây 

dựng ACL kiểu mẫu tại Tân Thành13 (Châu Thành), đây được xem là ACL quan 

trọng nhất trong hệ thống ACL tại vùng Cà Mau. Chúng tin rằng cô lập các vùng 

nông thôn nơi đây bằng hệ thống ACL sẽ tác động đến sự tồn tại của hệ thống căn 

cứ Khu ủy U Minh, dù liên tục mở các chiến dịch lớn ở vùng Cà Mau như “Chiến 

dịch Bình Tây”, “Sóng Tình Thương” hỗ trợ cho việc xây dựng và bảo vệ ACL tuy 

nhiên trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ, quân dân Cà Mau đã 

có những chiến thắng oanh liệt hàng đầu, góp phần quan trọng vào phong trào 

chống phá ấp chiến lược trên địa bàn miền Tây Nam Bộ, góp phần quyết định bảo 

vệ vững chắc khu căn cứ Khu ủy Tây Nam Bộ. 

Ở vùng Thiên Chúa giáo trên địa bàn thị xã Sóc Trăng, thị xã Bạc Liêu, Giá 

Rai, Thốt Nốt, Ô Môn, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), Tân Hiệp (Kiên Giang), việc lập “ấp 

chiến lược” tổ chức theo từng họ đạo, theo khu vực nhà thờ, lấy nhà thờ làm nơi ăn 

                                           
13 Tân Thành là một xã ven thị xã Cà Mau về phía đông, giáp với sân bay Cà Mau, chiều dài trên 

10 km, chiều ngang 9 km, nhỏ nhất là 3 km. diện tích khoảng 70 km2, dân số 7.706 nghìn người. 

Nơi đây được Mỹ - Diệm thí điểm để xây dựng ACL trong giai đoạn cuối năm 1961 đầu năm 1962, 

QĐSG đã điều động đến 2 tiểu đoàn chà xát liên tục cả 2 tháng, 2 lần đổ quân bằng trực thăng, 34 

trận càn cấp tiểu đoàn…  Chúng lập đồn Lộ Tẻ, đồn Vàm Cái Nhúc, lập ra 4 ACL gom được 458 

gia đình, 3.447 người dân. Đồn Lộ Tẻ khống chế ấp 7, đồn Vàm Cái Nhúc khống chế ấp 2,3,4. Bộ 

máy kềm kẹp có 11 tên trong ban trị sự và 7 tề xã, 16 mật vụ và 42 tên bảo an, mỗi ACL có 3 tháp 

canh, 1 cơ quan ban trị sự, có bồ rào kẽm gai dài 800m và có 1 cửa ra vào, 6 giờ tối đóng, 6 giờ 

sáng mở cửa [83, tr. 174 – 175]. 
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chốn ở. Mặt khác, CQSG còn mua chuộc dụ dỗ linh mục và giáo dân để chống phá 

cách mạng, thành lập tổ chức “Thanh niên thánh nghiệp”, đây được xem là lực 

lượng thanh niên bảo an quan trọng trong các ACL. 

Như vậy, với việc triển khai quốc sách ACL lấy các biện pháp quân sự là chủ 

yếu, đàn áp và buộc người nông dân miền Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói 

riêng phải rời bỏ ruộng vườn của mình nhằm đàn áp phong trào cách mạng đang 

dâng cao thì quốc sách ACL là một mối đe dọa lớn đến cách mạng miền Nam. Tuy 

nhiên, cho dù kế hoạch này được trù tính kỹ lưỡng như thế nào thì bản thân nó cũng 

chứa đựng những mâu thuẫn to lớn, có nhiều điểm yếu và trở thành một nhược điểm 

để cách mạng miền Nam có thể khai thác, phong trào chống phá ACL diễn ra sau đó 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam mà trực tiếp là Trung ương Cục 

miền Nam đã từng bước phát triển cả về lượng và chất, tiến lên đánh bại từng mảng 

lớn ACL của Mỹ và CQSG, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

2.3. Quân và dân miền Tây Nam Bộ chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam 

Bộ từ năm 1961 đến năm 1963 

2.3.1. Chủ trương của Đảng về chống phá ấp chiến lược từ năm 1961 đến năm 

1963 

Trước tình hình Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam, 

tháng 1-1961, Bộ Chính trị TW Đảng đã họp và ra chỉ thị “Về phương hướng và 

nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam”, trong Chỉ thị đã đánh giá: 

"Thời kỳ tạm ổn định của chế độ Mỹ - Diệm đã qua và thời kỳ khủng hoảng liên 

tiếp, suy sụp nghiêm trọng đã bắt đầu” [81, tr. 153]. Bộ Chính trị đã đề ra phương 

hướng phát triển của phong trào cách mạng miền Nam cụ thể: “Nhiệm vụ công tác 

trước mắt của cách mạng miền Nam là ra sức xây dựng mau chóng lực lượng của 

ta cả về hai mặt chính trị và quân sự, tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng trong 

Mặt trận dân tộc giải phóng, phát động một phong trào đấu tranh chính trị mạnh 

mẽ của quần chúng, tích cực tiêu diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển lực lượng 

ta, làm tan rã chính quyền và lực lượng địch trên một phạm vi ngày càng rộng lớn; 

tiến lên làm chủ vùng rừng núi, giành lại toàn bộ đồng bằng, ra sức xây dựng cơ sở 
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và đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị; tạo điều kiện và nắm mọi thời cơ thuận 

lợi để đánh độ chính quyền Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam” [81, tr. 158 – 159]. 

Trong vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang, Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Việc thay đổi 

phương châm đấu tranh, đưa đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính 

trị, đấu tranh vũ trang trước đây cốt để tự vệ nay cần nâng lên nhiệm vụ tấn công 

và tiêu diệt sinh lực địch” [81, tr. 162]. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 

tranh ở miền Nam, tại Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 3, Bộ Chính trị quyết định 

giải thể Xứ ủy, thành lập Trung ương Cục miền Nam14.  

Tháng 10-1961, Trung ương Cục miền Nam đã họp hội nghị lần thứ nhất mở 

rộng, ra nghị quyết khẳng định quyết tâm chiến lược nhằm đánh bại chiến lược 

CTĐB của Mỹ và CQSG: “Ra sức xây dựng nhanh chóng lực lượng của ta về cả 

hai mặt chính trị và quân sự, tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng trong Mặt 

trận Dân tộc giải phóng, phát động một phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ 

của quần chúng, tích cực tiêu diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển lực lượng của 

ta, làm tan rã chính quyền và lực lượng địch trên phạm vi ngày càng rộng lớn, tiến 

lên làm chủ rừng núi, giành lại toàn bộ đồng bằng, ra sức xây d75ng cơ sở và đẩy 

mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị; tạo mọi điều kiện và nắm mọi thời cơ thuận lợi 

để đánh đổ chính quyền Mỹ - Diệm, giải phóng miền Nam. Đẩy mạnh hơn nữa đấu 

tranh chính trị, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh võ trang lên song song với đấu tranh 

chính trị, tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự ” [81, tr. 687].  

Trong đấu tranh chống phá ACL, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng ấp, 

TW Cục đề ra 4 mức phá ACL khác nhau gồm [11, tr. 255]:  

                                           
14 Ngày 14-3-1961, TW Đảng gửi “điện mật” số 28/ĐM cho Xứ ủy Nam Bộ. Ngày 27-3-

1961, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ định nhân sự TW Cục miền Nam như sau: 

1. Nguyễn Văn Linh – Ủy viên BCH TW Đảng - Bí thư TW Cục 

2. Phan Văn Đáng – Ủy viên BCH TW Đảng - Phó Bí thư TW Cục 

3. Phạm Văn Xô – Ủy viên 

4. Phạm Thái Bường – Ủy viên 

5. Võ Văn Kiệt – Ủy viên 

6. Trần Lương – Ủy viên 

7. Nguyễn Đôn – Ủy viên 
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- Mức thấp nhất là phá lỏng, tức là đấu tranh để nhân dân trong ấp có thể đi 

ra đi vào dễ dàng, mặc dầu vẫn còn hàng rào, đồn bốt.  

- Mức cao hơn là phá banh, tức là phá ngầm các hàng rào, tuy vẫn còn đồn 

bốt nhưng tạo điều kiện cho nhân dân và lực lượng cách mạng có thể bí mật đi về.  

- Mức thứ ba là phá dứt điểm, bao gồm diệt tề, giải tán dân vệ, nhổ đồn bốt 

mà thực chất là phá hoàn toàn ấp đó.  

- Mức cao nhất là giữ nguyên ấp nhưng tiêu diệt các lực lượng kìm kẹp của 

đối phương, biến ấp chiến lược thành ấp chiến đấu  

Sau khi TW Cục miền Nam xác định đường lối đấu tranh thì Đảng ủy các 

khu vực, các địa phương ở miền Nam đã nghiên cứu tình hình thực tế, đề ra những 

biện pháp đấu tranh cụ thể cho từng khu vực và địa phương trong đấu tranh chống 

lại chiến lược CTĐB với quốc sách ACL. Ở miền Tây Nam Bộ, tháng 1-1961, Liên 

Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ họp mở rộng tại ấp Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thuận, Rạch 

Giá), có sự tham gia của các Bí thư Tỉnh ủy để sơ kết phong trào Đồng Khởi, đề ra 

nhiệm vụ cho năm 1961, trong đó có nhiệm vụ mở đường biển nhận vũ khí của 

Trung ương chi viện cho miền Nam. Tháng 2-1961, Liên Tỉnh ủy miền Tây Nam 

Bộ quyết định thành lập Ban Quân sự Liên Tỉnh do Nguyễn Thành Thơ (Mười 

Khẩn), Bí thư Liên Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đến tháng 3-1961, Tây Nam Bộ tổ 

chức Hội nghị cán bộ quân sự các tỉnh về phát triển lực lượng vũ trang tại ngã năm 

Bình Minh (Vĩnh Thuận - Rạch Giá) do đồng chí Nguyễn Đệ chủ trì. Hội nghị phổ 

biến việc thành lập Ban Quân sự Khu và các tổ chức Phòng Tham mưu, Chính trị, 

Hậu cần, hội nghị quyết định xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân gồm: quân 

chủ lực khu (rút một phần quân của các tỉnh lên), các tiểu đoàn cơ động cấp tỉnh; 

các đại đội cấp huyện và  các tổ chức dân quân du kích và đội quân tóc dài ở xã ấp. 

Hội nghị khuyến khích các địa phương tùy theo khả năng của mình ra sức xây dựng, 

phát triển lực lượng vũ trang tại chỗ. Hội nghị chủ trương phát động quần chúng 

tiếp tục phát triển đấu tranh chống kẻ thù với mọi vũ khí nhằm bao vây, bức rút, bức 

hàng đồn địch, giải phóng nông thôn.  
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Cuối năm 1961, Liên Tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ họp Hội nghị đánh giá tình 

hình, nhận thấy: “Mỹ thực hiện chiến lược Chiến tranh đặc biệt với việc tăng cường 

quân đội, đưa thêm nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện dại, nhiều cố vấn và 

chuyên gia quân sự vào miền Nam. Chiến tranh chắc chắn sẽ lâu dài, cách mạng 

không thể giành thắng lợi trong thời gian ngắn được. Đối với miền Tây Nam Bộ, tuy 

Mỹ - Diệm phản kích mạnh, nhưng vùng giải phóng và tranh chấp của cách mạng 

đang tiếp tục được mở rộng” [11, tr. 255]. Để chuẩn bị cho lâu dài, đáp ứng tình 

hình mới, Liên Tỉnh ủy quyết định chuyển căn cứ từ Hồng Dân - Vĩnh Thuận về 

Đầm Dơi (phía Nam tỉnh Cà Mau). Tháng 3-1962, theo quyết định của Trung ương 

Cục miền Nam, Liên tỉnh ủy miền Tây Nam Bộ chuyển thành Khu ủy miền Tây 

Nam Bộ (T3), Khu ủy được tăng cường đội ngũ cán bộ gồm 10 người, cụ thể Ban 

Thường vụ Khu ủy miền Tây Nam Bộ có 4 người là Nguyễn Thành Thơ - Bí thư 

Khu ủy, Trần Văn Bỉnh - Phó Bí thư Khu ủy, Lâm Văn Thê và Vũ Đình Liệu là 2 

Ủy viên Thường vụ Khu ủy, có 6 Khu ủy viên gồm: Trần Văn Long (Bí thư Tỉnh ủy 

Trà Vinh), Phan Công Cương (Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ), Nguyễn Việt Châu (Bí thư 

Tỉnh ủy Vĩnh Long), Dương Minh Cảnh (Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng), Phan Ngọc 

Sến (Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau), La Lâm Gia (Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh) [11, tr. 

256]. 

Ngày 26, 27-2-1962, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp và ra nghị quyết 

“Về công tác cách mạng miền Nam” nêu rõ: “Kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh chính 

trị, quân sự giành và giữ vững thế chủ động, đẩy địch vào thế bị động hơn nữa, tích 

cực xây dựng lực lượng về mọi mặt, ra sức phá kế hoạch Staley-Taylor, mở rộng 

hơn nữa phong trào giải phóng dân tộc, tăng cường chặt chẽ hơn nữa khối đoàn kết 

toàn dân, khơi sâu hơn nữa mâu thuẫn nội bộ của địch, tranh thủ mạnh mẽ sự ủng 

hộ và đồng tình của lực lượng hoà bình, dân chủ, độc lập, dân tộc và xã hội chủ 

nghĩa trên thế giới để chống sự can thiệp võ trang quy mô của đế quốc Mỹ vào miền 

Nam Việt Nam, tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa” [82, tr. 146]. Quán 

triệt nghị quyết của Bộ Chính trị, từ ngày 20-4 đến ngày 5-5-1962, Trung ương Cục 

miền Nam đã họp và ra biên bản “Về công tác trước mắt của cách mạng miền 
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Nam”15 đã chỉ rõ: “Để phá âm mưu của địch đánh phá xây dựng khu ấp chiến lược 

và bao vây tấn công căn cứ của ta và để đẩy mạnh việc củng cố xây dựng phát triển 

lực lượng ta, cần đặc biệt chú ý nắm vững ba công tác trọng tâm sau đây: (1) Tích 

cực đẩy mạnh một phong trào đấu tranh toàn diện rộng lớn kháp nông thôn và đô 

thị, kiên quyết chống và phá kế hoạch khu ấp chiến lược và gom dân của địch, (2) 

Ra sức xây dựng và mở rộng căn cứ địa cho vững mạnh toàn diện và tăng cường 

công tác quản lý nông thôn, (3) Khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang kể cả ba 

loại quân, mau lớn mạnh để đủ sức chặn đứng và đánh lùi địch giành thắng lợi” 

[82, tr. 880]. Tiếp sau đó vào tháng 5-1962, Ban thường vụ Trung ương Cục miền 

Nam đã họp hội nghị mở rộng và ra Nghị quyết “Về nhiệm vụ quân sự” xác định rõ 

tầm quan trọng của đấu tranh vũ trang trong phong trào chống phá ấp chiến 

lược:“Làm cho toàn thể nhân dân ở khắp nông thôn, rừng núi, đô thị đứng lên 

chống địch, đánh địch, tiêp tục đẩy địch vào thế bị động bằng mọi khả năng và hình 

thức đấu tranh… cụ thể: ở vùng rừng núi và nông thôn rộng rãi đã phá thế kìm kẹp, 

nhiệm vụ đấu tranh vũ trang là phải giữ vững củng cố và mở rộng khu giải phóng 

chống địch càn quét, chống địch dồn dân lập ấp chiến lược, bảo vệ tính mạng tài 

sản của nhân dân, góp phần xây dựng căn cứ cách mạng” [82, tr. 911].  

Ngày 18-7-1962, Bí thư thứ nhất BCH TW Đảng Lê Duẩn gửi thư cho Trung 

ương Cục miền Nam góp ý chỉ đạo chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và 

“quốc sách” ấp chiến lược chỉ rõ: “một mặt phải phá cho được ấp chiến lược của 

địch, một mặt phải biết xây dựng lực lượng ngày càng mạnh, đặc biệt là lực lượng 

quân sự” [78, tr. 67], bên cạnh đó ông nhấn mạnh: “Chống lại ấp chiến lược của 

địch là lực lượng của quần chúng, lực lượng chính trị và quân sự. Nếu không lấy 

lực lượng quần chúng là chính để chống lại việc lập ấp chiến lược của địch thì nhất 

định không thể phá được ấp chiến lược. Nhưng phải biết tạo cho quần chúng những 

phương tiện, những thời cơ để chống địch, để phá ấp chiến lược. Phương tiện quan 

                                           
15 Hay còn được gọi là Biên bản Hội nghị anh Trọng tháng 4 năm 1962 nghiên cứu và đặt kế hoạch thực hiện 

nghị quyết anh Tư Về công tác trước mắt của cách mạng miền Nam (Biên bản này có giá trị như một Nghị 

quyết của anh Trọng (anh Tư: Trung ương Cục miền Nam, anh trọng: Trung ương Đảng Lao động Việt Nam) 
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trọng nhất là tư tưởng của quần chúng, tức là sự đồng tâm, ý chí và lòng tin tưởng 

của quần chúng quyết tâm thắng địch” [78, tr. 67]. 

Thực hiện sự chỉ đạo trên, ngày 8-8-1962, Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ 

thị 21 nhằm uốn nắn những khuyết điểm và hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở chỉ đạo 

phong trào đấu tranh chống, phá gom dân lập ấp chiến lược của Mỹ và CQSG. Đây 

là chủ trương mang tính toàn diện của Trung ương Cục về chống phá ấp chiến lược, 

cụ thể gồm những nội dung chính sau đây [119, tr. 392 – 393]: 

- Các cấp uỷ Đảng cần rà soát lại khu, ấp chiến lược trong địa phương từ đó 

có kế hoạch phân từng loại, từng khu, để chống phá một cách hiệu quả. 

- Từng khu, tỉnh, huyện cần chọn điểm cho mỗi loại để chỉ đạo đấu tranh và 

kịp thời rút kinh nghiệm. Mỗi huyện cần chọn điểm yếu nhất tập trung phá cho 

bằng được để kích động phong trào chung. 

- Cần có kế hoạch vận động và tổ chức quần chúng ở trong các ấp chiến 

lược cho thích hợp sao cho các tầng lớp, các giai cấp tin tưởng và theo cách 

mạng. 

- Cần sử dụng lực lượng tập trung đánh những trận quan trọng tiêu diệt sinh 

lực địch, tạo điều kiện cho phong trào quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược. 

- Kết hợp chặt chẽ chống gom dân, phá ấp chiến lược với xây dựng ấp xã 

chiến đấu, xây dựng căn cứ địa cách mạng. 

- Đấu tranh chống gom dân lập ACL là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ cần 

kết hợp chặt chẽ các mặt quân sự, kinh tế, chính trị kể cả các hình thức hợp pháp 

nửa hợp pháp... 

Chủ trương uốn nắn của Trung ương Cục miền Nam đã kịp thời giúp cho các 

địa phương vận dụng linh hoạt phương châm đấu tranh 3 mũi, đấu tranh trên 3 vùng 

chiến lược có kết quả, giảm bớt tổn thất do chống phá của địch, bảo đảm được thế 

hợp pháp trong đấu tranh của quần chúng ở những vùng đông dân. Kể cả vùng giải 

phóng do ta làm chủ cũng cần nâng cao cảnh giác chuẩn bị kế hoạch bảo vệ dân xây 

dựng làng chiến đấu sẵn sàng đánh thắng địch. 
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Ngày 20-11-1962, Trung ương Cục miền Nam tiếp tục ra chỉ thị tích cực đấu 

tranh chống gom dân lập ấp chiến lược, chỉ thị đã chỉ đạo cụ thể các địa phương cần 

chia ấp chiến lược ra làm 3 loại và có kế hoạch chống phá hiệu quả: 

- Loại 1: Các ACL ở các vị trí quan trọng nên phương hướng là phải chống 

phá lâu dài, phó lỏng bên trong, diệt ác trừ gian, phát huy dân chủ. 

- Loại 2: Các ACL nằm ven đường lớn và các đô thị, chủ trương phá đi phá lại 

nhiều lần, nếu có điều kiện lợi dụng luôn hàng rào địch xây dựng xã chiến đấu. 

- Loại 3: các ACL nằm sâu trong nông thôn thì phải phá banh, không cho lập 

lại, phá xong xây dựng ngay làng chiến đấu. 

Tháng 7-1963, Trung ương Cục miền Nam ra “Nghị quyết về công tác 

chống, phá khu ấp chiến lược, gom dân của địch” đây là Nghị quyết quan trọng 

nhất của Trung ương Cục miền Nam trong những ngày phong trào chống, phá ACL 

diễn ra sôi nổi trên địa bàn miền Nam, Nghị quyết nêu rõ: “Ra sức đẩy mạnh phong 

trào đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào 

nhân dân du kích chiến tranh, ra sức chống càn quét mạnh mẽ, chống, phá khu, ấp 

chiến lược; tiêu hao, tiêu diệt, làm tan rã sinh lực địch đi đôi với khẩn trương xây 

dựng, củng cố và phát triển thực lực chính trị và vũ trang bên ngoài, cũng như bên 

trong khu, ấp chiến lược, tập trung và kết hợp chặt chẽ mọi lực lượng, mọi mặt 

công tác nhằm tấn công địch để chặn đứng, đẩy lùi, làm thất bại từng bước, tiến lên 

làm thất bại hoàn toàn âm mưu xây dựng khu,ấp chiến lược của chúng” [83, tr. 

865]. 

Phương châm và hình thức chống phá được xác định: “Kết hợp chặt chẽ giữa 

lực lượng bên trong và bên ngoài, bên trên và bên dưới, địa phương này với địa 

phương khác. Kết hợp chặt chẽ ba mũi giáp công để chống phá khu, ấp chiến lược. 

cần nhận rõ lực lượng quần chúng là cơ bản, lực lượng vũ trang kết hợp là đòn bẩy 

đặc biệt quan trọng, lực lượng và phong trào đấu tranh chính trị, vũ trang của quần 

chúng tại chỗ là cơ bản, nhưng lực lượng bên trên kết hợp là đặc biệt quan trọng” 

[83, tr. 876]. Nghị quyết cũng nêu rõ: “Phải kết hợp chặt chẽ và đẩy mạnh cả hai 
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mặt chống và phá, phá rồi lại tiếp tục chống. Kết hợp chống lấn chiếm gom dân với 

mở rộng căn cứ, phá ấp chiến lược với mở rộng vùng giải phóng… cần nhận rõ phá 

lẻ tẻ thường xuyên, phá thế kìm kẹp, gây tình trạng không ổn định trong các khu, ấp 

chiến lược là phổ biến, là quá trình tạo điều kiện để phá rã, phá dứt điểm khu, ấp 

chiến lược, giải phóng hoàn toàn quần chúng” [83, tr. 876] 

Sau khi có nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam, tháng 8-1963, Khu ủy 

miền Tây Nam Bộ họp bàn về kế hoạch chống, phá ACL trên địa bàn miền Tây 

Nam Bộ, hội nghị Khu ủy chỉ rõ muốn đánh bại kế hoạch gom dân lập ấp chiến 

lược phải đập tan các cuộc hành quân càn quét, đánh phá của Mỹ – Diệm, tiêu hao, 

tiêu diệt nhều sinh lực đối phương, tạo điều kiện phát động quần chúng kiên trì đấu 

tranh “một tấc không đi, một ly không rời”. Khu ủy xác định: “Khi nhà cầm quyền 

gom dân vào ấp chiến lược thì chúng tiếp tục dùng mọi lực lượng, mọi thủ đoạn để 

kìm kẹp nhân dân, nhất là đồn bót, công an chìm, nổi. Muốn phá ấp chiến lược, 

cách mạng phải kết hợp được hai lực lượng chính trị và quân sự, sử dụng ba mũi 

giáp công, phát động nhân dân tại chỗ nổi dậy với sự yểm trợ của lực lượng bên 

ngoài, tạo thành sức mạnh tổng hợp phá kìm kẹp, tiêu diệt đồn bốt đối phương, diệt 

bọn ác ôn, bọn chỉ huy ngoan cố và đánh bại quân cứu viện… cách mạng phải tùy 

tương quan lực lượng hai bên ở từng nơi, từng lúc để đề ra mức độ phá ấp cho 

thích hợp, từ phá lỏng kìm đến phá rã. Tại những nơi có phong trào khá, có lực 

lượng mạnh, nhất là quân sự, từ phá lỏng tiến lên phá rã từng ấp, rồi năm, bảy ấp 

một lượt” [10, tr. 258]. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Khu 

ủy miền Tây Nam Bộ, Đảng bộ các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ triển khai kế hoạch 

đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với “quốc sách” ấp chiến lược 

của Mỹ và CQSG, theo đó: 

Tháng 3-1962, Hội nghị Tỉnh ủy Cần Thơ (gồm Cần Thơ – Hậu Giang) quán 

triệt ý định, nhiệm vụ của Khu ủy miền Tây Nam Bộ, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt 

dộng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh. Hội nghị đã nhấn mạnh nhiệm vụ Phát huy 

vai trò đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân kết hợp với đấu tranh vũ trang ở 
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mọi nơi. Kiện toàn xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và các đội du kích của 

xã, ấp. Bên cạnh đó củng cố, tổ chức lại các đoàn thể quần chúng như: Hội Phụ nữ 

giải phóng, Thanh niên giải phóng, Nông dân giải phóng và các tổ chức nghiệp 

đoàn ở thành thị, phong trào học sinh, sinh viên... Đặc biệt “lấy chiến tranh du kích 

làm nòng cốt, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy, chống gom dân, lập ấp chiến 

lược, diệt bọn ác ôn, phá ấp chiến lược, lãnh đạo nhân dân kiên quyết bám trụ, ủng 

hộ vật chất, tinh thần cho cách mạng, xây dựng làng, xã chiến đấu, tạo ra thế trận 

chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc” [4, tr. 25]. 

Tháng 2-1962, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã vạch ra hai nhiệm vụ trọng tâm trong 

thời kỳ này là: (1) Phát huy sức mạnh tổng hợp ba mũi giáp công, đánh rã bộ máy tề 

ngụy, lực lượng quân sự, phá ấp chiến lược của địch. (2) Ra sức xây dựng chính 

quyền và các đoàn thể cách mạng, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế ở vùng 

nông thôn giải phóng, xây dựng lực lượng vũ trang, xã ấp chiến đấu, dồn sức tấn 

công đánh bại "quốc sách" ấp chiến lược của địch [9, tr. 335]. 

Ở Trà Vinh, tháng 12-1962, Hội nghị Tỉnh ủy Trà Vinh được triệu tập, hội 

nghị đã xác định nhiệm vụ trung tâm là phá ACL với trọng điểm là vùng dân tộc 

Khmer, vùng tôn giáo và các tuyến hành lang giao thông. Cần thiết tập trung phá 

các ACL tại huyện Duyên hải và huyện Cầu Ngang làm thế tiến công vào các ACL 

còn lại trên địa bàn… phương thức phá ACL lấy phá nội dung làm chủ yếu (khống 

chế địch, diệt đồn bốt…) và hình thức là quan trọng (phá hàng rào, đạp đổ các pa 

nô, biểu ngữ…) biến ACL thành ấp chiến đấu, phương châm phá ACL là “phá có 

điểm và có diện, tiến hành thường xuyên… chuẩn bị tốt kết hợp ngoài tiến công, 

trong nổi dậy…” [7, tr. 125]. 

Ở Cà Mau, tháng 12-1962, Tỉnh ủy Cà Mau họp và ra chỉ thị: “nhân dân 

không phân biệt già trẻ, dân tộc, đảng phái và tôn giáo, quy tụ dưới cờ mặt trận, 

phát huy truyền thống yêu nước ra sức đánh giặc cứu nước, phá tan ấp chiến lược” 

[80, tr. 157]. Đến tháng 1-1963, Tỉnh ủy đề ra chủ trương đấu tranh theo đó, đẩy 

mạnh tiến độ phá ấp chiến lược song song với việc đẩy mạnh phát triển du kích 

chiến tranh xây dựng xã, ấp chiến đấu, chống càn quét, chống phi pháo, bảo vệ tính 
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mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ vùng nông thôn giải phóng, , đồng thời nhanh 

chóng phát triển lực lượng vũ trang tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt địch và 

phương tiện chiến tranh. 

Ở Sóc Trăng, tháng 6-1962, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã họp đánh giá tình hình 

chung những tháng đầu năm, tiếp thu nghị quyết của cấp trên và đề ra phương 

hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đề ra nhiệm vụ: Phát 

động phong trào chiến tranh nhân dân rộng khắp, đẩy mạnh tiến công chính trị và 

vũ trang, kết họp đấu tranh chính trị, vũ trang và binh vận, tập trung chống, phá ấp 

chiến lược, chống càn quét lấn chiếm, tăng cường xây dực lực lượng vũ trang và lực 

lượng chính trị, xây dựng vùng nông thôn giải phóng thành vùng hậu phương vững 

chắc làm chỗ dựa cho cuộc chiến tranh nhân dân. Nhiệm vụ chống, phá ấp chiến 

lược được xem là nhiệm vụ trung tâm trong thời gian này [6, tr. 53]. 

Tháng 4-1962, Tỉnh ủy Rạch Giá đã nhanh chóng chỉ đạo các huyện ủy lãnh 

đạo các chi bộ xã thôn tích cực tuyên truyền, giáo dục nhân dân, làm cho nhân dân 

hiểu rõ sự nguy hại của ấp chiến lược trên cơ sở đó có kế hoạch và hướng dẫn nhân 

dân đấu tranh chống địch gom dân, lập ấp chiến lược. Bên cạnh đó “Tỉnh ủy giao 

nhiệm vụ trực tiếp cho lực lượng chủ lực tỉnh là Tiểu đoàn U Minh 10 cùng với địa 

phương quân các huyện phối hợp tổ chức chặt chẽ giữa đấu tranh vũ trang, chính 

trị và binh vận, diệt cho kỳ được những đơn vị, đồn bót và bọ đầu sỏ ác ôn của địch, 

hỗ trợ, chuyển mạnh phong trào của quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, mở 

rộng vùng giải phóng” [5, tr. 81 - 84]. 

Như vậy, có thể thấy rằng chủ trương của Trung ương Cục miền Nam, Khu 

ủy miền Tây Nam Bộ và của Đảng bộ các tỉnh miền Tây đã thể hiện sự quán triệt 

kịp thời những chủ trương và biện pháp chống, phá ACL của Bộ Chính trị, Ban 

Chấp hành TW Đảng, đồng thời đã đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của cuộc 

kháng chiến đang dần chuyển từ đấu tranh, khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh 

cách mạng với trọng tâm là đấu tranh chống, phá ấp chiến lược. Từ cuối năm 1962 

đến năm 1963 và đặc biệt với Nghị quyết tháng 7-1963 và Chỉ thị tháng 8-1963 của 

Khu ủy miền Tây Nam Bộ thì phong trào chống phá ACL đã trở thành nhiệm vụ 
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trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân miền Tây Nam Bộ, tạo nền tảng đề 

quân dân miền Tây Nam Bộ tiến lên đánh bại các kế hoạch xây dựng, thiết lập ACL 

của Mỹ và CQSG. 

2.3.2. Bước đầu của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ 

(1961 - 1962) 

Trong giai đoạn đầu của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ 

(1961 – 1962), phong trào chủ yếu đánh trả các cuộc hành quân càn quét của địch 

với âm mưu hỗ trợ cho hoạt động thiết lập ACL và củng cố hệ thống ACL trên địa 

bàn miền Tây Nam Bộ. Do đó, phong trào chống phá ACL trong giai đoạn từ cuối 

năm 1961 đến cuối năm 1962 chủ yếu sử dụng lực lượng từ bên ngoài tấn công vào 

các ACL và các cuộc hành quân của QĐSG chứ chưa chú trọng đến yếu tố phối hợp 

tấn công từ bên ngoài kết hợp với nổi dậy phá ACL từ bên trong, do đó hiệu quả 

của phong trào chống phá ACL trong giai đoạn đầu chưa thật sự hiệu quả. Riêng ở 

Trà Vinh và Sóc Trăng, do đặc thù là hai tỉnh có đông đảo đồng bào Khmer nên 

phong trào bước đầu có sự kết hợp giữa tấn công từ bên ngoài kết hợp với nổi dậy 

từ bên trong, những kinh nghiệm từ phong trào chống phá ACL tại hai tỉnh này là 

bài học cho các địa phương khác trong các giai đoạn chống phá ACL tiếp sau đó. 

Trà Vinh là địa bàn có phong trào chống phá ACL diễn ra quyết liệt từ khá 

sớm. Do đặc thù là tỉnh có gần 60% dân số là đồng bào các dân tộc Khmer nên các 

đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh huyện và du kích xã có rất đông đồng bào Khmer 

tham gia chiến đấu bảo vệ xóm làng, chống phá ACL. Các ACL ở Trà Vinh được 

xây dựng rất sớm ở những nơi có đông đảo đồng bào Khmer, thường tập trung 

quanh các chùa vì vậy mà phong trào chống phá ACL ở Trà Vinh trong giai đoạn 

này có những đặc thù với sự tham gia của đông đảo đồng bào khmer và các vị sư cả 

trong các ngôi chùa. Tiêu biểu là vào cuối tháng 6-1961, trên 1.000 đồng bào 

Khmer và các sư sãi ở các chùa Châu Điền, Tam Ngãi, Hòa Ân, Phong Phú vùng 

lên đấu tranh, kéo về tỉnh lỵ Vĩnh Bình đòi thả sư cả Thạch Som trụ trì chùa Ô Mịt 

đang bị giam giữ vì bị khép tội chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Dưới sức 

ép của quần chúng, chính quyền Vĩnh Bình buộc phải thả sư cả Thạch Som nhưng 
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cho quân bao vây chùa Ô Mịt nơi ông trụ trì. Các sư sãi lập tức huy động đồng bào 

Khmer “tản cư tượng Phật” ra khỏi chùa Ô Mịt mang về các chùa ở xã Phong Phú, 

Hòa Ân cất giữ, sau đó dùng dầu hỏa đốt nhà trong ACL, đồng thanh hô lớn “phá 

bỏ ấp chiến lược” buộc QĐSG phải can thiệp mạnh, chiếm giữ chùa Ô Mịt để bảo 

vệ ACL vùng ven thị xã Trà Vinh. Tiếp theo đó “ngày 29-9-1961, quân dân Trà 

Vinh tấn công vào chùa Ô Mịt tiêu diệt 40 tên, QĐSG dùng máy bay yểm trợ, tiếp 

tục chiếm giữ chùa Ô Mịt. Biệt động thị xã Trà Vinh đột nhập trụ sở đồn tề thị xã 

giết tên đồn trưởng, khiến lính tại nơi đây hoang mang bỏ đồn chạy trốn, lực lượng 

đang chiếm đóng chùa Ô Mịt cũng rút chạy [7, tr. 116 - 117]. Sư cả Thạch Som trụ 

trì chùa Ô Mịt sau đó được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng tỉnh Trà Vinh. 

Tháng 7-1961, đại đội 501 tỉnh Trà Vinh cùng quân dân huyện Cầu Ngang 

và du kích xã Hiệp Mỹ chặn đánh đoàn xe của QĐSG chuẩn bị dọn đường cho 

chuyến thăm của Ngô Đình Diệm đến thị sát việc xây dựng các ACL tại Cầu 

Ngang. Trận phục kích diễn ra tại ấp Lồ Ô đã phá hủy 3 xe GMC, thu trên 30 súng. 

Cuối tháng 7-1961, du kích hỗ trợ đồng bào nổi dậy phá kìm kẹp tại ACL Căn Nom 

buộc chúng phải “mở 8 cổng ra vào ACL thay vì 2 cửa như trước, phá lỏng ACL 

Căn Nom tạo điều kiện cho lực lượng ta dễ dàng ra vào khu vực này” [7, tr. 118].  

Trong đấu tranh chính trị, tháng 11-1961, đông đảo đồng bào Khmer và 

người Việt trên các xã thuộc địa bàn hai huyện là Tiểu Cần và Cầu Kè kéo về huyện 

lỵ biểu tình chống lại hành động càn quét thiết lập ACL. CQSG ở hai huyện này 

cho người bắn vào đoàn người biểu tình, khiến một số người chết và bị thương, 

nhân dân tiếp tục kéo lên tỉnh lỵ buộc chính quyền tỉnh Vĩnh Bình phải bồi thường, 

giải quyết các yêu sách, trả lại công bằng. Cuộc biểu tình đã buộc chính quyền Vĩnh 

Bình phải bồi thường và cam kết xem xét hoãn kế hoạch lập ACL tại những xã này. 

Tháng 2-1962, nhân dân xã Tân An Luông (Vũng Liêm) biểu tình chặn đầu 

đoàn xe M113 tiến hành càn quét xây dựng ACL. Tại chùa Vĩnh Lạc, hơn 2.000 tín 

đồ người Khmer thuộc hệ phái Nam Tông biểu tình chống gom dân lập ACL… Đến 

tháng 11-1962, riêng tại địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện Vũng Liêm và Cầu Ngang, 
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quân dân nơi đây đã “phá lỏng được 32/35 ACL mà CQSG xây dựng trong 2 năm 

chỉ còn lại 3 ACL là ACL Giồng Ké, ACL Phú Tiên và ACL Trường Hội được xem 

là kiên cố” [9, tr. 293]. Ngày 4-4-1962, QĐSG hành quân càn quét vào cù lao Long 

Hòa, phá hủy 7 điểm vựa lúa và khủng bố quần chúng, gây cho ta nhiều thiệt hại. 

Ngày 3-9-1962, du kích xã Đức Mỹ tiêu diệt đồn Rạch Bàng, diệt 12 tên địch, phá 

ACL Rạch Bàng… Tháng 11-1962, du kích xã An Phú Tân (Cầu Kè) đào hầm tấn 

công đồn Vàm, bức rút đồn Bến Cát tạo điều kiện cho nhân dân phá lỏng các ACL 

tại đây. Ngày 1-12-1962, bộ đội tỉnh Trà Vinh và du kích xã tấn công đồn Mé Láng 

và cây Xoài (Ngũ Lạc – Cầu Ngang) tạo điều kiện cho đồng bào Khmer tại đây nổi 

dậy phá kìm, phá ACL, buộc QĐSG phải rút khỏi các chùa. Ngày 25-12-1963, bộ 

đội huyện Trà Cú tấn công vào ACL Hàm Giang, tuy nhiên bị thiệt hại nặng khi 14 

người hy sinh, đợt tấn công vào ACL này bị thất bại.  

Trong đấu tranh binh vận, tháng 12-1962, tại xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn), 

bốn cơ sở nội tuyến người Khmer trong dân vệ xã làm nội ứng cho địa phương quân 

tấn công tiêu diệt đồn tề xã Tân Mỹ “lúc này đồng chỉ Thạch Nhân cũng một số chư 

tăng kêu gọi một đồn (có 14 lính Khmer) quy hàng giao nộp vũ khí cho cách mạng. 

Tiếp theo du kích xã đã tiêu diệt và bức hàng ba đồn còn lại, đồng bàoKhmer ở xã 

Tân Mỹ phối hợp với du kích xã san bằng đồn bốt, phá dứt điểm ấp chiến lược Tân 

Mỹ và giải phóng hoàn toàn xã Tân Mỹ, mở màn phong trào phá ấp chiến lược của 

quân dân huyện Trà Ôn” [8, tr. 143] 

Những sự kiện trên cho thấy sự phát triển của chiến tranh du kích trên chiến 

trường Trà Vinh phối hợp với hoạt động của bộ đội địa phương và phong trào đấu 

tranh chính trị của quần chúng đã diễn ra liên tục, quyết liệt. Nhiều nơi ta đã phá 

lỏng nhiều ACL, tuy nhiên do lực lượng ta ở Trà Vinh lúc này còn mỏng nên CQSG 

nhanh chóng thiết lập lại các ACL, đến cuối năm 1962 CQSG đã lập và tái lập được 

gần 400 ACL trên toàn tỉnh Trà Vinh, chúng ra sức củng cố hệ thống ACL theo 

chiều sâu. Xuất phát từ tình hình trên, tháng 12-1962, Hội nghị Tỉnh ủy Trà Vinh 

được triệu tập, hội nghị đã xác định nhiệm vụ và phương châm phá ấp chiến lược 

trong thời gian tới, cụ thể trong năm 1963 là: “Xác định phá ACL với nhiệm vụ 
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trung tâm, trọng điểm là vùng dân tộc Khmer, vùng tôn giáo và các tuyến hành lang 

giao thông. Yêu cầu cấp thiết là các ACL tại Duyên hải và Cầu Ngang làm thế tiến 

công vào các ACL còn lại trên đại bàn… phương thức phá ACL lấy phá nội dung 

làm chủ yếu (khống chế địch, diệt đồn bốt…) và hình thức là quan trọng (phá hàng 

rào, đạp đổ các pa nô, biểu ngữ…) biến ACL thành ấp chiến đấu. Phương châm 

phá ACL có điểm và có diện, tiến hành thường xuyên… chuẩn bị tốt kết hợp ngoài 

tiến công, trong nổi dậy…” [7, tr. 125]. 

Tại Sóc Trăng – Bạc Liêu vào đầu năm 1962, QĐSG đã tập trung lực lượng 

liên tục tổ chức càn quét để thiết lập ACL, chúng đã mở hàng trăm cuộc hành quân 

đánh phá gây nên nhiều tổn thất cho nhân dân nhất là ở 4 huyện Thạnh Trị, huyện 

Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành, huyện Vĩnh Châu để nhanh chóng thiết lập các 

ACL tại đây. Vào tháng 5-1962, quân dân Sóc Trăng cùng với chủ lực Quân khu 9 

tiêu diệt chi khu Ngã Năm, đây là lần đầu tiên ở miền Tây Nam Bộ, quân dân tỉnh, 

huyện, du kích xã phối hợp lực lượng vũ trang chính quy tiêu diệt được một chi 

khu. Trong phong trào chống phá ACL tại Sóc Trăng, đông đảo đồng bào Khmer 

được lực lượng vũ trang, binh vận hỗ trợ đã vùng lên phá banh các ACL, tiêu biểu 

như “phá ấp chiến lược Trà É (xã Lâm Kiết), một ACL với 90% dân số là đồng bào 

Khmer, ấp Nước Mặn 1,2 (xã Đại Ân), Bào Biển (xã Long Đức), các ấp chiến lược 

trên sông ven các xã Phú Hữu huyện Long Phú; ấp chiến lược trên lộ 4 xã Hồ Đắc 

Kiện huyện Châu Thành (nay là huyện Mỹ Tú); các ấp chiến lược trên lộ 16, khu ấp 

chiến lược ở Ngã Năm, các ấp chiến lược từ cầu Nàng Rền, Cầu Trâu, đến đoạn 

đường dọc quốc lộ 4, ấp chiến lược nhà thờ Nàng Rền huyện Thạnh Trị” [6, tr. 

123]. Ở huyện Mỹ Xuyên, ta đã phá banh các ACL trong đó hầu hết là các thôn ấp 

của đồng bào Khmer như: Sóc Soài, Sô La, Tà Mẹt, Bưng Chụm, Tắc Gồng, Sài Ca 

Nã… Đây là những nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống từ lâu đời vì vậy phong 

trào chống phá diễn ra rất quyết liệt, có những ACL ta phá đi sau đó được xây dựng 

lại, ta lại tiếp tục phá nhiều lần đến tan rã hoàn toàn. Trên địa bàn Tây Nam Bộ, 

trong giai đoạn 1961 – 1962 chỉ riêng Sóc Trăng là hình thành được phong trào 

chống phá ACL dựa trên sự phối hợp của các đợt tiến công quân sự từ bên ngoài, 

kết hợp với nổi dậy từ bên trong của đồng bào Khmer. Đây là điển hình rất quan 



 

72 

 

trọng tạo nên những kinh nghiệm cho phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam 

Bộ trong các giai đoạn tiếp theo. 

Trong phong trào đấu tranh chính trị, binh vận chống dồn dân lập ấp chiến 

lược, Sóc Trăng và Bạc Liêu có phong trào diễn ra sôi nổi, tiêu biểu vào tháng 7-

1962 trên 3.000 chị em đồng bào Kinh, Khmer thuộc các huyện Long Phú, Châu 

Thành, Mỹ Xuyên và nhân dân thị xã Sóc Trăng đã đấu tranh chính trị trực diện với 

chính quyền tỉnh Ba Xuyên, với các yêu cầu chống bắt lính, bắt sâu, chống dồn dân 

vào ấp chiến lược,chống càn quét, bắn phá, giết người…  tỉnh trưởng tỉnh Ba Xuyên 

buộc phải hứa hẹn thực hiện các yêu sách này. Bên cạnh phong trào đấu tranh chính 

trị trực diện của nhân dân thường gắn liền với công tác binh vận, vận động binh sĩ 

đồng tình ủng hộ các cuộc biểu tình. Trong đấu tranh chính trị luôn có nêu khẩu 

hiệu để tranh thủ binh lính như chống bắt lính, đôn quân, chống đi càn quét.  

Ở Bạc Liêu thì phong trào đấu tranh chính trị, binh vận trong chống phá 

ACL được chú trọng hơn so với các hoạt động đấu tranh quân sự. Sáng ngày 17-8-

1962 đông đảo quần chúng các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Thạnh Trị cùng với thị 

xã Bạc Liêu mở đợt tiến công chính trị quy mô vào thị xã Bạc Liêu. Sáng sớm, từ 

khắp các ngã đường, đoàn người trương băng cờ, khẩu hiệu kéo vào thị xã với yêu 

cầu: chống bắt lính, chống gom dân vào ấp chiến lược, chống càn quét, bắn phá 

xóm làng. Cuộc đấu tranh diễn ra gay go, quần chúng bị bắt đi hàng trăm người, ta 

phải tổ chức lực lượng ở lại tiếp tục đấu tranh, đến các ngày sau mới thả ra và chấp 

nhận yêu sách hứa bồi thường cho nạn nhân, theo đánh giá thì “đây là cuộc đấu 

tranh quyết liệt nhất từ trước đến bấy giờ ở Bạc Liêu, nói lên tinh thần kiên cường, 

bất khuất của nhân dân ta và sức mạnh đấu tranh của “đội quân tóc dài” [2, tr. 

272].  Bên cạnh đó, công tác binh vận được đẩy mạnh, ở thị xã Bạc Liêu, một lính 

của đồn Nhà Mát bảo vệ ACL Nhà Mát bỏ hàng ngũ về với cách mạng, mang ra 2 

khẩu súng (gồm 1 trung liên, 1 súng trường tự động). Lực lượng cách mạng tích cực 

vận động con em từ bỏ hàng ngũ, tham gia vào cuộc đấu tranh trực diện bao vây 

đồn bốt, phá ACL; đồng thời còn tham gia các phong trào du kích chiến tranh. 
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Có thể nhận thấy phong trào chống phá ACL tại Trà Vinh và Sóc Trăng diễn 

ra tương đối mạnh, đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong phong trào chống 

phá ACL trên địa bàn miền Tây Nam Bộ. Trong giai đoạn tiếp theo, những kinh 

nghiệm của phong trào chống phá ACL tại Trà Vinh, Sóc Trăng đã giúp Khu ủy 

điều chỉnh đường lối đấu tranh, kịp thời chỉ đạo phong trào chống phá ACL, góp 

phần quan trọng cho thắng lợi của phong trào này trong năm 1963. 

Tại Cần Thơ – Hậu Giang: mở đầu phong trào chống phá ACL tại Cần Thơ, 

ngày 31-8-1961, một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 21 QĐSG kết hợp với bảo an, dân vệ 

tiến vào ấp Bà Đầm tại Ô Môn nhằm củng cố việc xây dựng ACL Bà Đầm. Khoảng 

hơn 9 giờ sáng, pháo 105 ly của QĐSG bắt đầu bắn vào vàm kinh số 4 và kinh Cái 

Túc dọn đường tiến vào ACL, QĐSG cử 1 máy bay trinh sát L19 đến quần thảo. 

Đúng 11 giờ 40 phút ngày 31-8-1961, trong thế trận bao vây, các đơn vị vũ trang 

cách mạng chủ lực tỉnh Cần Thơ xung phong tiến công địch, buộc chúng phải rút 

khỏi ấp Bà Đầm, rời khỏi kinh Cái Túc; Kết quả “ta diệt 1 đại đội, đánh tan tác 1 

tiểu đoàn, diệt và làm bị thương khoảng 100 tên, trong đó có một cố vấn Mỹ, thu 

hơn 50 súng các loại. Về phía ta có 3 đồng chí hy sinh, sau chiến thắng Bà Đầm - 

Cái Túc, Ban Quân sự tỉnh Cần Thơ thành lập 1 đại đội hoàn chỉnh, đặt tên là Đại 

đội 318 (lấy ngày chiến thắng Bà Đầm - Cái Túc làm tên gọi), gọi tắt là Đại đội 31 

- C31” [24. Tr. 93]. Chiến thắng Bà Đầm – Cái Túc được xem là chiến công đầu 

tiên của quân dân Cần Thơ trong phong trào chống phá ACL.  

Cuối năm 1961, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm tăng cường viện trợ cho 

QĐSG tại Cần Thơ các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại cùng thêm 

nhiều cố vấn Mỹ, nâng tổng số cố vấn Mỹ ở Cần Thơ lên 188 tên, đồng thời củng 

cố và xây dựng thêm hệ thống đồn bốt, nâng tổng số đồn bốt lên 315 đồn và củng 

cố 122 ACL trọng điểm của 43 xã trong tỉnh, Cần Thơ trở thành đầu não của QĐSG 

ở miền Tây Nam Bộ và cả đồng bằng Sông Cửu long. 

Đầu năm 1962, CQSG tổ chức nhiều đợt hành quân vào Ô Môn hòng thiết 

lập, củng cố hệ thống đồn bốt hỗ trợ việc bảo vệ các ACL đang xây dựng. Để đối 

phó, ngày 18-2-1962, đại đội 20 phục kích diệt gọn đại đội bảo an hành quân càn 
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quét vào Kinh Dậy, xã Trường Long (Ô Môn), tiêu diệt nhiều sinh lực địch thu toàn 

bộ vũ khí. Ngày 25-3-1962, đại đội 20 kết hợp với đại đội C31 và đoàn quân tăng 

cường cho Trung ương (C.112) đánh trực thăng đổ quân tại Chệt Thợ - xã Trường 

Long (Ô Môn), tiêu diệt và bắn bị thương 150 tên, bắn rơi 3 máy bay HU1B, đây là 

trận đánh “trực thăng vận” đầu tiên với số lượng nhiều máy bay và xung quanh khu 

vực có nhiều đồn bót như: đồn Kinh Mới, đồn Đông Pháp, đồn Cai Càng, đồn Chệt 

Xồi. Tuy nhiên với lực lượng áp đảo, QĐSG nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, các 

lực lượng ta thiệt hại nặng buộc phải rút lui nhằm bảo toàn lực lượng, CQSG tăng 

cường lập các ACL tại Ô Môn [110, tr. 123]. 

Ngày 24-8-1962, địa phương quân huyện Ô Môn đã tấn công 1 tiểu đoàn 

QĐSG có cố vấn Mỹ chỉ huy tại ACL Rạch Trái Bầu thuộc xã Trường Lạc (Ô 

Môn), trong trận này QĐSG tổ chức phản công khiến lực lượng vũ trang huyện Ô 

Môn bị sát thương nhiều, ta phải rút lui khỏi ACL Rạch Trái Bầu [116, tr.126]. 

Ngày 30 và 31-10-1962, Tiểu đoàn 96 - Quân khu 9 tấn công đồn Trà Lồng thuộc 

xã Long Phú (Long Mỹ) hòng tạo điều kiện phá dứt điểm ACL Trà Lồng, tuy nhiên 

do CQSG huy động trực thăng vận và tổ chức phản công quyết liệt, Tiểu đoàn 96 bị 

thiệt hại nặng. Theo báo cáo Nguyệt để của tỉnh Chương Thiện thì: “Đặc biệt trong 

đêm 30 rạng 31-10-1962, địch đã huy động chủ lực tấn công ồ ạt vào Giáo khu Trà 

Lồng thuộc quận Long Mỹ, nhưng trước sức kháng cự anh dũng của lực lượng đồn 

trú và nhờ có phi cơ can thiệp kịp thời và hữu hiệu, Việt Cộng đã phải rút lui bỏ lại 

chiến trường 39 xác chết và một số vũ khí, chưa kể một số lớn bị thương và chết 

được đồng đội mang đi” [160].  

Ngày 9-12-1963, ta tấn công vào các ACL tại Phú Hữu nhưng bị chống trả 

quyết liệt, 29 chiến sĩ hy sinh, 1 bị bắt sống, đáng chú ý là công binh xưởng của 

Châu Thành bị phá hủy, QĐSG thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu của ta [176, tr. 17]. 

Tình hình này cũng diễn ra ở nhiều nơi khác trên địa bàn Cần Thơ – Hậu Giang ở 

các huyện Thốt Nốt, Ngã Bảy… Sau các đợt tấn công vào ACL, lực lượng cách 

mạng bị phản công quyết liệt, thiệt hại và  buộc phải rút đi thì QĐSG nhanh chóng 

thiết lập lại ACL, nhân dân trong ACL bị chúng huy động để sửa sang các ACL bị 
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ta đánh phá, phong trào chống phá ACL ở Cần Thơ – Hậu Giang trong giai đoạn 

này chưa thật sự hiệu quả, gặp nhiều tổn thất. 

Ở Rạch Giá – Hà Tiên, phong trào chống phá ACL diễn ra từ đầu năm 1962. 

Ngày 8-2-1962, Tiểu đoàn U Minh 10 tổ chức diệt một đại đội bảo an cơ động của 

Tiểu khu Kiên Giang càn quét vào khu vực lộ Cái Sắn lập ACL, ngày 24-5-1962, 

tiểu đoàn U Minh 10 tiếp tục đánh bại địch tại Kè Một (huyện An Biên), trong trận 

Kè Một lần đầu tiên quân dân miền Tây Nam Bộ bắn rơi trực thăng của QĐSG hỗ 

trợ các cuộc hành quân lập ACL. Phong trào chống phá ACL ở Rạch Giá diễn ra từ 

sớm, tuy nhiên CQSG vẫn thiết lập được hệ thống ACL dày đặc tại khu vực ven thị 

xã Rạch Giá, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận gây thiệt hại cho cách mạng, nhiều tổ chức cơ 

sở đảng bị uy hiếp và tổn thất. Ở Hà Tiên, Gò Quao thì “nhân dân chủ yếu đấu 

tranh chính trị đòi địch phải cho ở lại trên nền đất cũ, trên cơ sở đó dần phá lỏng 

các ACL này” [5, tr. 82]. Ở đảo Phú Quốc, trong hai năm 1962 – 1963, CQSG chỉ 

thiết lập được 3 ACL trong tổng số 9 ACL dự kiến là ACL Hàm Ninh, ACL Cửa 

Cạn và ACL Dương Đông [111, tr. 164], những ACL này liên tục bị địa phương 

quân huyện tập kích, buộc địch phải co cụm trong các đồn bốt, tuy nhiên “do địa 

bàn ở đảo xa nên các ACL tại Phú Quốc không chặt chẽ như các nơi khác, sự lỏng 

lẻo của các ACL tại đây tạo điều kiện cho nhân dân Phú Quốc nhanh chóng nổi dậy 

phá rã các ACL trên đảo vào đầu năm 1963” [5, tr. 83]. Trong giai đoạn từ cuối 

năm 1961 đến cuối năm 1962, CQSG tại Rạch Giá chiếm ưu thế trong các hoạt 

động dồn dân lập ACL tại đây. 

Ở Vĩnh Long: Phong trào chống phá ACL bắt đầu diễn ra từ đầu năm 1962, 

khi quân đội Sài Gòn hành quân càn quét nhằm thiết lập các ACL, một số ACL bị 

phá hủy ngay từ lúc mới thành lập hoặc bị phá đi phá lại nhiều lần. Tiêu biểu vào 

đầu năm 1962, quân dân xã Ngãi Tứ (huyện Tam Bình) phát động phong trào toàn 

dân làm vật cản cắm cọc ngăn tàu giặc trên sông Sóc Tro, ngăn địch từ Trà Ôn về 

xã Ngãi Tứ xây dựng ACL. Huyện ủy Tam Bình chủ trương diệt các đồn địch trong 

vùng sâu, trước hết là đồn Giáo Mẹo. Du kích xã Ngãi Tứ vận dụng chiến thuật 

"bao vây bắn tỉa", làm cho chúng không dám ra khỏi đồn, làm bè trấu, ớt khô đốt rồi 
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thả bè theo chiều gió cho trôi đến gần đồn để xông khói, khói cay mù mịt tràn vào 

đồn. Tận dụng tình hình trên, bộ đội huyện cùng du kích xã phục kích tại ấp Nhất, 

kết hợp với bố trí hầm chông lựu đạn gài đánh địch từ Tam Bình kéo vào tiếp viện, 

khi địch lọt vào khu vực phục kích, ta đồng loạt nổ súng diệt một số tên, số khác 

hoang mang bỏ chạy, sa hầm chông, vướng lựu đạn, trong trận này ta tiêu diệt 50 

tên, số còn lại chạy về Tam Bình, đồn Giáo Mẹo bị phá. Tháng 2-1962, quân dân xã 

Ngãi Tứ tiếp tục bao vây, bắn tỉa các đốn Bình Phú, đồn Ngã ba Sóc Tro,“bị bao 

vây dài ngày, lại không được tiếp tế, bọn lính đóng ở các đồn phải bỏ chạy, xã Ngãi 

Tứ được giải phóng, đây là xã đầu tiên ta phá rã hoàn toàn các ACL vừa được xây 

dựng ở Vĩnh Long” [9, tr. 332].  

Ngày 26-6-1962, QĐSG đưa nhiều tiểu đoàn xuất phát từ Cần Thơ đi càn 

quét ở xã Tân Quới (Bình Minh) rồi lên Xẻo Mát (Vũng Liêm) để gom dân lập 

ACL. Địa phương quân Bình Minh kết hợp du kích xã Tân Quới đánh bại cuộc càn 

quét bình định của địch, làm thất bại âm mưu thiết lập ACL tại Tân Quới, tuy nhiên 

địch vẫn thiết lập được hệ thống ACL dày đặc tại các xã khác thuộc huyện Bình 

Minh như Tân Lược, Đông Bình… những địa bàn chiến lược nằm ven bờ sông Hậu, 

đối diện với thị xã Cần Thơ [9, tr. 338]. Cuối năm 1962, mặc dù CQSG xây dựng hệ 

thống ACL khá quy mô trên toàn tỉnh Vĩnh Long nhưng phong trào cách mạng của 

nhân dân Vĩnh Long khá vững (chỉ có các huyện Châu Thành, Bình Minh thì phong 

trào cách mạng gặp khó khăn do CQSG xây dựng hệ thống ấp chiến lược dày đặc 

dọc theo bờ sông Hậu được yểm trợ bởi Hải quân VNCH đóng bên bờ Cần Thơ)… 

Ở các huyện như Tam Bình, Trà Ôn, bộ đội du kích và nhân dân tiếp tục chống phá 

ACL trên cả ba mặt: chính trị, quân sự, binh vận gây cho CQSG nhiều thiệt hại, đẩy 

lùi một bước chương trình lập ấp chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng 

lực lượng du kích, tạo cơ sở vững chắc để quân và dân Vĩnh Long vượt qua những 

khó khăn thử thách, tiến lên giành thắng lợi trong những năm tiếp theo. 

Ở Cà Mau, phong trào chống phá ACL diễn ra trễ hơn so với các tỉnh lân 

cận. Mỹ và CQSG chú trọng tảo thanh vùng Cà Mau bằng các cuộc hành quân lớn 

vào các vị trí hiểm yếu, do đó tuy diễn ra muộn nhưng phong trào chống phá ACL ở 



 

77 

 

Cà Mau có quy mô lớn và rất quyết liệt, không chỉ trong năm 1962 mà còn trong 

năm 1963. Ngày 18-2-1962, QĐSG huy động chín tiểu đoàn chủ lực đánh vào vùng 

U Minh Hạ nhằm dồn 60.000 dân vào các ACL. Chúng dùng bom đạn phá nát 

những cánh rừng tràm, làng mạc. Để đối phó, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo kết hợp đấu 

tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, theo đó hằng ngày huy động từ 300 đến 500 

dân kéo đến trụ sở, đồn bốt của chúng để biểu tình đòi chúng phải rút khỏi U Minh 

Hạ. Song song với đó, lực lượng vũ trang tại Đầm Dơi và Cái Nước tiến công vào 

các hệ thống đồn bốt này, chỉ sau 2 tuần QĐSG cho dừng cuộc tấn công này và rút 

dần khỏi U Minh Hạ, các ACL dự định thiết lập tại đây cũng bị trì hoãn. 

Ngày 15-8-1962, Mỹ - CQSG mở chiến dịch Bình Tây nhằm tiêu diệt các lực 

lượng cách mạng sau cuộc tiến công bất thành tháng 2-1962 nhằm tiến hành rộng 

khắp việc dồn dân vào các ấp chiến lược trên toàn địa bàn tỉnh. Chúng  huy động 

lực lượng vào chiến dịch này gồm Sư đoàn 21, tám tiểu đoàn bộ binh, hai tiểu đoàn 

pháo, 130 xuồng chiến đấu, 40 trực thăng.... Tướng Mỹ P.Harkin và Tướng Lê Văn 

Tỵ đích thân chỉ huy chiến dịch. Chiến dịch Bình Tây chia làm hai giai đoạn: giai 

đoạn thứ nhất từ 15,18-8-1962, đánh vào các vùng Cái Nước, sông Ông Đốc, U 

Minh Hạ. Giai đoạn thứ hai từ 21, 30-8-1962, đánh vào quận Giá Rai, vùng duyên 

hải tỉnh Sóc Trăng và quận Long Mỹ. Thực hiện phương châm “Địch tiến, ta tránh; 

địch lui, ta đánh”, lực lượng vũ trang ta chặn đánh quyết liệt, nổi bật là tấm gương 

chiến đấu dũng cảm của trung đội du kích xã Tân Hưng Tây (Cà Mau) do Nguyễn 

Việt Khái chỉ huy, đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi bốn chiếc trực thăng H47 (2 

chiếc rơi tại chỗ, 2 chiếc rơi dọc đường). Việc dùng súng trường bắn rơi máy bay 

trực thăng của du kích xã Tân Hưng Tây đã cổ vũ phong trào thi đua săn, diệt máy 

bay địch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tiểu đoàn U Minh 1 và tiểu đoàn U 

Minh 2 chủ lực tỉnh Cà Mau kiên cường đánh địch trên sông Ông Đốc làm chìm 

hơn 10 tàu chiến địch, để phân tán sức mạnh của địch, Tiểu đoàn U Minh 2 nhanh 

chóng di chuyển về Châu Thành (Cà Mau) đánh vào căn cứ Dinh Điền và Hòa 

Thành, QĐSG buộc phải chia nhỏ lực lượng ứng cứu Châu Thành. Tại Châu Thành, 

tiểu đoàn U Minh 2 thừa dịp tấn công phá vỡ hàng chục ACL tại đây [80, tr. 144-

145]… Chiến dịch Bình Tây phá sản, QĐSG không thể tiêu diệt được chủ lực tỉnh 
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và cũng không thể thiết lập toàn bộ ACL như chúng mong muốn, vùng căn cứ Khu 

ủy Tây Nam Bộ vẫn an toàn, các lực lượng kháng chiến không những không bị tiêu 

diệt mà ngày càng lớn mạnh. Chiến thắng trong chiến dịch Bình Tây là một trong 

những thắng lợi vẻ vang nhất của quân dân miền Tây Nam Bộ trong năm 1962. 

Chiến dịch Bình Tây thất bại, CQSG thay đổi cách thức thiết lập ACL tại Cà 

Mau, theo đó chúng tăng cường mở rộng các đồn bốt cũ như Đầm Dơi, Cái Nước, 

Chà Là, Huyện Sử với lực lượng mạnh… Từ đó làm bàn đạp thiết lập các ACL, tập 

trung lực lượng bảo vệ ACL kiểu mẫu Tân Thành và hỗ trợ cho ACL “đặc biệt” hay 

còn gọi là Biệt khu Bình Hưng do Nguyễn Lạc Hóa cầm đầu với chủ trương tiêu 

diệt các chiến sĩ cộng sản theo những hình thức dã man, tàn bạo… Trong phong 

trào đấu tranh chính trị chống phá ấp chiến lược, Hội phụ nữ tỉnh Cà Mau đã nhiều 

lần mang xác chồng con bị binh lính Biệt khu Bình Hưng giết hại ra thị xã Cà Mau 

biểu tình, tranh thủ sự đồng tình của binh lính và viên chức CQSG ở thị xã Cà Mau, 

đấu tranh đòi xóa bỏ Biệt khu này. 

Trong phong trào chống phá ACL kiểu mẫu Tân Thành, Tỉnh ủy Cà Mau đã 

xác định cuộc chiến đấu chống lập ấp, phá ấp ở Tân Thành phải kết hợp với chính 

trị, quân sự và binh vận, kết hợp lực lượng bên trong với bên ngoài. Tháng 5-1962 

du kích xã Tân Thành cùng tiểu đoàn U Minh tập kích bất ngờ bao vây đồn bốt tại 

Lộ Tẻ, Vàm Cái Nhúc, đồng thời đánh tiêu diệt 1 Trung đội bảo an từ chi khu Tắc 

Vân đến phản kích khiến cho ACL Tân Thành bị bao vây. Lực lượng du kích và cán 

bộ bất hợp pháp luồn vào ấp vũ trang tuyên truyền, kêu gọi quần chúng phá ACL. 

Thực hiện công tác binh vận, chi bộ Tân thành vận động vận động thanh niên chiến 

đấu trong ACL trả súng cho quận trưởng, hơn 20 thanh niên tham gia khiến quận 

trưởng phải ép họ ký biên bản đào ngũ bắt bỏ tù nhưng họ vẫn quyết tâm trả súng 

khiến tên Quận trưởng phải nhượng bộ, tuy nhiên do địch nhanh chóng củng cố hệ 

thống đồn bót nên trong năm 1961 – 1962 ta vẫn chưa phá được ACL Tân Thành 

[83, tr.153]. Từ năm 1963, phong trào chống, phá ACL ở Cà Mau sẽ tập trung vào 

những cứ điểm quân sự bảo vệ hệ thống ACL ven sông Cà Mau và tập trung đánh 
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phá ACL Tân Thành cùng với tiến công xóa sổ Biệt khu Bình Hưng, nơi có nhiều 

nợ máu với cách mạng miền Tây Nam Bộ. 

Trong năm 1962, phong trào chống phá ACL tại Cà Mau diễn ra quyết liệt 

tuy nhiên, tại Cà Mau, QĐSG huy động nhiều lượt trực thăng vận do Sư đoàn 21 bộ 

binh thực hiện khiến lực lượng cách mạng ta cũng chịu nhiều tổn thất, theo thống kê 

trong năm 1962 của Tỉnh An Xuyên trong Tờ trình cuối niên 1962 lên phủ Tổng 

Thống VNCH thì lực lượng cách mạng hy sinh 1.289 người, bị thương 274 người, 

bị bắt 390 người và bị chiêu hồi 18 người [149], các ACL ta phá nhưng nhanh 

chóng được tái lập, rất nhiều ấp ta phải phá đi phá lại nhiều lần. 

Có thể nhận thấy bước đầu của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam 

Bộ, vai trò của các lực lượng vũ trang là rất quan trọng kết hợp với đấu tranh chính 

trị, binh vận khiến cho các cuộc hành quân càn quét lập ACL của CQSG gặp nhiều 

khó khăn. Tuy nhiên trong giai đoạn này, quân dân miền Tây Nam Bộ đã quá chú 

trọng vào việc sử dụng các lực lượng vũ trang đánh từ bên ngoài vào bên trong các 

ACL và tiêu diệt các đồn bốt mà chưa chú trọng đánh từ bên trong kết hợp với bên 

ngoài, do đó khi các lực lượng của ta rút đi, CQSG lại ép nhân dân phải dựng lại các 

ACL đã bị tấn công, phá rã, trong những trận càn quét, phản công của QĐSG ta 

cũng đã gặp nhiều thiệt hại nặng nề nhất là tại Cà Mau và Cần Thơ, đấu tranh chính 

trị và binh vận chưa tạo được tiếng vang mà chủ yếu là đấu tranh vũ trang. Trong 

năm 1962, toàn miền Tây Nam Bộ, số ACL phá được là 182 ACL, trong đó xây 

dựng được 52 ấp chiến đấu [66, tr. 200].  

Trong báo cáo của Tòa Đại biểu chánh phủ tại miền Tây Nam Phần cuối niên 

1962 đã ghi rõ: “Trong chiến dịch Đông Xuân của chúng, Việt Cộng dự định tập 

trung lực lượng để chẻ nhỏ lực lượng của ta, tấn công mạnh các đồn bót, tháp canh 

dân vệ và bảo an lẻ loi hầu thu đoạt vũ khí và làm lung lạc tinh thần của binh sĩ đồn 

trú, hoặc phá hủy đồng loạt và toàn diện các ấp chiến lược của ta…  Chúng chỉ 

dùng chủ lực miền hoặc du kích địa phương để bao vây tấn công chớp nhoáng, lẻ tẻ 

(tiêu biểu nhất là tại Chương Thiện, Kiên Giang, Phong Dinh và Vĩnh Bình), khuấy 

phá ấp chiến lược (nhiều nhứt là ở Chương Thiện, Phong Dinh và Vĩnh Bình”, tổ 
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chức phục kích trên trục giao thông, đắp cản kinh rạch (Chương Thiện, An Xuyên)” 

[175]. Đối với đấu tranh chính trị của ta trong chống phá ACL, Tòa đại biểu chính 

phủ miền Tây Nam Phần ghi nhận: “Địch không có chủ trương gì mới lạ, vẫn áp 

dụng đường lối cũ rích, tuyên truyền xuyên tạc quốc sách ấp chiến lược, không gây 

được ảnh hưởng gì trong quần chúng…  Dường như Việt cộng chỉ chủ trương hoạt 

động mạnh về quân sự, cố gắng tạo thành tích để dễ bề tuyên truyền, tranh thủ nhân 

tâm” [175].  

Như vậy dù có những hạn chế nhất định nhưng những thắng lợi bước đầu của 

phong trào chống phá ACL của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ 

cuối năm 1961 đến cuối năm 1962 đã tạo nên nền tảng để phong trào chống phá 

ACL tiếp tục phát triển trong năm 1963.  

2.3.3. Hưởng ứng phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”, đẩy mạnh 

phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ trong năm 1963 

Ngày 2-1-1963, chiến thắng Ấp Bắc ở miền Trung Nam Bộ gây tiếng vang 

lớn ở toàn miền Nam và trên cả nước. Đây là chiến thắng quan trọng, là dấu mốc 

lịch sử đánh dấu sự phát triển của phong trào chống phá ACL trên chiến trường 

miền Nam, là kết quả của sự vận dụng tốt ba mũi giáp công, mở ra một thời kỳ mới 

cho cách mạng miền Nam tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” cùng quốc sách ACL của Mỹ và CQSG. Bí thư thứ nhất BCH TW Đảng Lê 

Duẩn nhận định: “Sau Ấp Bắc, Mỹ thấy không thắng được ta trong Chiến tranh đặc 

biệt” [78, tr. 69]. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, hưởng ứng phong trào “thi đua Ấp 

Bắc, giết giặc lập công” tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” của Mỹ, bước vào năm 1963, Khu ủy miền Tây Nam Bộ đã xác định đấu tranh 

quân sự là biện pháp then chốt trong phong trào chống phá ấp chiến lược. Khu ủy 

cũng xác định chiến trường phía Nam Cà Mau là chiến trường trọng điểm trong 

hoạt động chống lại kế hoạch đánh phá, bình định và phá ấp chiến lược ở miền Tây 

Nam Bộ. Thực hiện chủ trương được Khu ủy giao phó, Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo 

hoạt động chống phá ACL kiểu mẫu Tân Thành, xem đây là một nhiệm vụ quan 
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trọng trong phong trào chống phá ACL trên địa bàn tỉnh. Tháng 3-1963, địa phương 

quân Châu Thành cùng du kích xã tấn công vào ACL Tân Thành, phát động nhân 

dân phá lỏng ACL, theo đó “đêm 21-7-1963, du kích xã và địa phương quân huyện 

Châu Thành tập kích tiêu diệt đồn Lộ Tẻ, Vàm Cái Nhúc. Ngày 19-9-1963 du kích 

xã tập kích tiêu diệt tên Biện Xương cầm đầu ban trị sự ACL Tân Thành, nhân dân 

nổi dậy phá rã ACL Tân Thành, buộc chúng phải tăng cường bảo vệ các ACL còn 

lại ở Cà Mau” [80, tr. 176]. 

 Cùng với phong trào chống phá ACL kiểu mẫu Tân Thành, tháng 3-1963, 

Khu ủy miền Tây Nam Bộ và Tỉnh ủy Cà Mau đã quyết định đưa Tiểu đoàn 306 

chủ lực Khu, Tiểu đoàn U Minh 1 (Tiểu đoàn chủ lực Tỉnh), bộ đội đặc công, pháo 

binh, bộ đội địa phương huyện Năm Căn kết hợp với lực lượng du kích các xã cùng 

với các trang thiết bị vũ khí mới như súng B40, B41, súng không giật DKZ16... 

quyết tâm giáng trả lại các cuộc bình định càn quét của Mỹ và CQSG với cuộc hành 

quân lớn mang tên “Sóng Tình thương” tấn công vào các khu vực khác trên địa bàn 

Cà Mau mà trọng điểm là huyện Năm Căn, “mở đầu là trận phục kích ở rạch Cây 

Me, quân cách mạng diệt gọn một đoàn tàu 12 chiếc (loại PCF và LCM) cùng một 

tiểu đoàn thủy quân lục chiến, thu trên 100 súng” [80, tr. 178]. Tiếp sau đó, Tiểu 

đoàn 306 (đơn vị chủ lực Khu 9) kiên quyết bám đánh địch liên tục 10 trận gây cho 

chúng những tổn thất nghiêm trọng đồng thời phối hợp với quân chủ lực địa 

phương, du kích xã tấn công, bám đánh địch trên sông Cái Tàu, sông Trẹm, sông 

Ông Đốc, sông Bảy Háp và các kinh xáng Mương Điều, Bà Kẹo, Thọ Mai... đánh 

chìm và gọi hàng 35 tàu chiến của đối phương (trong đó ta đã đánh chìm 3 tàu 

Giang Đỉnh loại lớn). Về phía lực lượng cách mạng có 36 chiến sĩ hy sinh, 30 bị bắt 

sống. Trong Bản Tường trình (Mật) của Hải quân QĐSG trước Ủy ban Liên Bộ đặc 

trách ấp chiến lược ngày 15-3-1963 do Ngô Đình Nhu đứng đầu đã cay đắng thừa 

nhận: “Chiến dịch Sóng Tình Thương đã bị thất bại mà lý do chính là vì hải quân 

không quen về hành quân mà chỉ biết chuyển vận” [35]. Thất bại trong Chiến dịch 

                                           
16 Lúc này Trung ương đã chi viện vũ khí bằng đường biển vào miền Nam. Trung ương Cục miền 

Nam đã phân phát ngay cho miền Tây Nam Bộ để đánh tàu đối phương. 
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Sóng Tình Thương đã làm sụp đổ chuỗi kế hoạch Bình Tây của Mỹ và chính quyền 

Sài Gòn ở bán đảo Cà Mau khiến chúng phải tăng cường thiết lập một hệ thống đồn 

bốt vững chắc hơn  nhằm bảo vệ các ACL của chúng dọc sông Bảy Háp và trên toàn 

chiến trường Cà Mau bằng cách củng cố các chi khu Đầm Dơi, chi khu Cái Nước và 

cứ điểm phòng thủ Chà Là thành những trung tâm án ngữ, giữ những vị trí hết sức 

quan trọng nhằm tăng cường lực lượng để thực hiện ý đồ chiến lược trên chiến 

trường Cà Mau – U Minh, vốn là căn cứ kháng chiến rất quan trọng của quân dân 

miền Tây Nam Bộ. 

Nhận thức được âm mưu của CQSG trên chiến trường Cà Mau, Khu uỷ 

miền Tây, Bộ Tư lệnh Khu 9, Tỉnh uỷ Cà Mau đã chủ trương tập trung lực lượng 

tiêu diệt các chi khu này nhằm tạo thế diệt viện phá ấp chiến lược từ đó giải phóng, 

mở rộng vùng căn cứ tại U Minh, phá thế kìm kẹp của địch, góp phần đập tan “quốc 

sách ấp chiến lược” của chúng ở vùng Cà Mau và trên địa bàn miền Tây Nam Bộ. 

Thực hiện chủ trương của Khu uỷ và của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các lực lượng bộ 

đội chủ lực của Quân khu, của tỉnh cùng bộ đội địa phương và du kích các huyện 

Đầm Dơi, Cái Nước tập trung tiêu diệt các chi khu Đầm Dơi, Cái Nước. 

 Đêm ngày 9 rạng ngày 10-9-1963, ta mở màn trận tập kích vào chi khu Cái 

Nước, theo đó Tiểu đoàn 306 kết hợp với đơn vị vũ trang tỉnh, huyện của Cà Mau 

nổ súng tiến công trong hơn 2 giờ đồng hồ diệt gọn chi khu Cái Nước. Cũng trong 

thời gian đó, Tiểu đoàn 306 kết hợp với Tiểu đoàn U Minh 2 tiếp cận cách chi khu 

Đầm Dơi 500m, bọn địch trong chi khu báo động, bám công hòng phản công... 

Nhưng quân ta án binh bất động, chờ đến 3 giờ sáng ngày 10-9, khi tiếng súng ở chi 

khu Cái Nước im bặt thì bọn địch ở chi khu Đầm Dơi trở lại trạng thái bình thường 

vì cho rằng ta không tấn công nữa và chi khu Cái Nước vẫn an toàn. Khi thời cơ đến 

vào lúc 4 giờ sáng, quân ta nổ súng tấn công chi khu Đầm Dơi, vào lúc 6 giờ sáng 

quân ta làm chủ chi khu Đầm Dơi, loại khỏi vòng chiến đấu 200 tên địch, thu toàn 

bộ vũ khí. Đến 14 giờ ngày 10-9-1963, QĐSG cho trực thăng đến đổ quân cứu viện, 

lọt vào trận địa phục kích của Tiểu đoàn U Minh, ta chủ động nổ súng khi chúng 

chưa tiếp đất, bắm rơi 5 trực thăng và bắn bị thương một số chiếc trực thăng khác 
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[80, tr. 179]; Trong báo cáo của Tòa đại biểu chính phủ tại miền Tây Nam Phần đã 

buộc phải thừa nhận: “Trong cuộc tấn công của địch, đáng kể nhất là cuộc tấn công 

vào ngày 10-9-1963 vào quận lỵ Đầm Dơi và Cái Nước, đã gây cho ta tổn thất nặng 

nề với 86 tử thương, 44 bị thương và 80 mất tích” [176]. Lịch sử Minh Hải 30 năm 

kháng chiến ghi nhận, chiến thắng Cái Nước – Đầm Dơi là: “trận tiêu diệt lớn lần 

đầu tiên trong 1 ngày tiêu diệt được hai chi khu quận lỵ của địch ở miền Nam, đánh 

dấu bước trưởng thành của bộ đội tỉnh và Quân khu, có ý nghĩa trực tiếp mở rộng 

vùng giải phóng ở huyện Ngọc Hiển và huyện Cái Nước” [80, tr. 181]. 

 Sau thất bại tại Đầm Dơi và Cái Nước, nhằm phản công lực lượng của ta 

đang chiếm giữ chi khu Cái Nước và chi khu Đầm Dơi, QĐSG mở cuộc tiến công 

vào xã Lộc Ninh, rạng sáng ngày 19-10-1963 từ sân bay Sóc Trăng, QĐSG chia 

thành hai hướng đổ bộ bằng trực thăng xuống Ngan Dừa (địa phận thuộc Bạc Liêu 

ngày nay) và ACL Bà Ai (xã Lộc Ninh) tuy nhiên chưa đầy 30 phút hai toán đổ bộ 

này đã bị quân ta bắn đạn cối 82 ly buộc chúng phải rút lui. Sau khi đổ bộ thất bại, 

QĐSG tiếp tục sử dụng máy bay cường kích oanh tạc dữ dội đồng thời huy động 

thêm 17 trực thăng đổ quân tăng viện. Đối phó lại ta bắn rơi 3 chiếc khiến tinh thần 

quân địch hoảng loạn, đến 11 giờ trưa, QĐSG tiếp tục đổ quân bằng trực thăng, liên 

tiếp ta bắn rơi 3 chiếc trực thăng khiến chúng phải tháo chạy. Vào lúc 17 giờ chiều 

ngày 19-10-1963, QĐSG tiếp tục cho 2 trực thăng đổ thêm 30 biệt động quân nhằm 

lật ngược tình thế, ta phục kích tiêu diệt phần lớn nhóm đổ bộ này, QĐSG buộc phải 

tháo chạy về Sóc Trăng. Chiến thắng Lộc Ninh là một trong những chiến thắng vẻ 

vang nhất của quân dân Cà Mau trong cuộc đấu tranh chống lại quốc sách ACL, đây 

được xem như một “Chiến thắng Ấp Bắc” trên chiến trường miền Tây Nam Bộ. Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đã đánh giá: “Chiến thắng 

Lộc Ninh là một trong những chiến thắng lớn nhất của quân dân miền Nam từ đầu 

năm đến nay… Chiến thắng to lớn đó một lần nữa chứng minh rằng: mọi ưu thế của 

địch về không quân, cơ giới, hỏa lực, quân số, nhất là chiến thuật “trực thăng vận” 

quyết không thể ngăn cản được quân dân miền Nam đánh bại chúng” [92, tr. 1240]. 
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 Sau hai trận đánh tiêu diệt hai chi khu Cái Nước, Đầm Dơi và chiến thắng 

vang dội tại Lộc Ninh, lực lượng vũ trang quân khu 9 kết hợp với Tỉnh đội Cà Mau 

tập trung một lực lượng lớn gồm Tiểu đoàn U Minh, Tiểu đoàn 306, Tiểu đoàn 

Pháo cao xạ (18 khẩu 12,7 ly) và bộ đội địa phương, lực lượng du kích sở tại tiến 

đánh cụm đồn căn cứ Chà Là – Giá Ngựa, vào lúc 0 giờ ngày 23-11-1963, đồng chí 

Trần Văn Niên cùng đồng chí Ngụy Phạn dùng súng cối 82 mm bắn vào đồn chỉ 

huy Chà Là, diệt đồn chỉ huy17, tiếp sau đó chủ lực ta nổ súng và nhanh chóng tiêu 

diệt hoàn toàn cứ điểm Chà Là, tiêu diệt và bắt sống trên 300 tên, thu toàn bộ vũ 

khí. Vào 10 giờ trưa cùng ngày, QĐSG cho 20 chiếc trực thăng đổ quân liên tục vào 

trận địa, gồm hai trung đoàn 31 và 32 thuộc Sư đoàn 21 QĐSG. Các tiểu đoàn của 

ta gồm tiểu đoàn U Minh, tiểu đoàn 306 và tiểu đoàn pháo cao xạ cùng các lực 

lượng địa phương quân, du kích xã tập trung nổ súng, nhằm mục tiêu là các đàn trực 

thăng đổ quân, làm 10 chiếc trực thăng rơi tại chỗ, nhiều chiếc khác bị thương... 

Chiến thuật "Trực thăng vận" của QĐSG bị thảm bại ở Chà Là. Đến 17 giờ cùng 

ngày, Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn điều đến mặt trận Chà Là 19 chiếc máy bay vận 

tải C47 và Dakota, chở Lữ đoàn dù quân Tổng dự bị Trung ương đến nhảy dù cứu 

viện Sư đoàn 21, nhưng bị ta đánh bại phái rút khỏi trận địa, kết quả trong trận Chà 

Là ta đã: “tiêu diệt trên 600 tên địch, bắn rơi 19 chiếc trực thăng và 1 máy bay 

Dakota, thu hàng trăm khẩu súng và 500 chiếc dù, địch tháo chạy khỏi khu vực Chà 

Là” [16, tr. 4]. Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà đã từng chia sẻ: “Sau 

chiến thắng Chà Là, lần đầu tiên tôi và các anh em đi xuồng trên sông Cà Mau 

không hề lo lắng sẽ chạm địch vì dường như chúng đã không dám quay lại đây 

trong một thời gian” (Bài nói tại Hội thảo 50 năm Chiến thắng Đầm Dơi – Cái 

Nước – Chà Là). 

 Chiến thắng Chà Là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật đánh bại 

chiến thuật "Trực thăng vận" của Mỹ -và Chính quyền Sài Gòn trong chiến tranh 

Việt Nam, là một trong những trận đánh tiêu diệt quân chủ lực của quân đội Sài 

                                           
17 Theo hồi ức của Thiếu tướng Trần Văn Niên – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, cũng trong trận Chà Là, 

lần đầu tiên lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ sử dụng cách đánh “pháo ứng dụng” vào tấn công cứ điểm. 
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Gòn nhiều nhất và đánh bại Lữ đoàn quân Tổng dự bị của chúng. Chiến thắng chi 

khu Cái Nước, chi khu Đầm Dơi, chiến thắng Lộc Ninh và cứ điểm Chà Là mang cả 

ý nghĩa chiến thuật và cả ý nghĩa chiến lược tạo tiền đề cho quân dân vùng Cà Mau 

và quân dân miền Tây Nam Bộ tiến lên phá vỡ hệ thống ấp chiến lược của CQSG 

với khả năng kết hợp tiến công quân sự từ bên ngoài với nổi dậy từ bên trong, giải 

phóng một vùng nông thôn rộng lớn ở Cà Mau, mở ra tiền đề cho lực lượng vũ 

trang của ta ở Quân khu 9 quyết đánh và quyết thắng. Những thắng lợi trên chiến 

trường đã trực tiếp tạo thế và lực để quân và dân Cà Mau nổi dậy phá các ACL, 

nhất là những ACL dọc theo sông Bảy Háp như ACL Chà Là, ACL Giá Ngựa, ACL 

Bà Ai, nhân dân trong các ACL lợi dụng các chi khu, đồn bốt bị tiêu diệt đã đứng 

lên phá bỏ các hàng rào thép gai, tháo dỡ nhà trong các ACL để quay về nơi cũ…  

 Trong Tác phẩm Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) của 

Viện Lịch sử Quân sự đã đánh giá: “đây là một chiến công lớn của quân dân Cà 

Mau, của đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ chiến tranh đặc biệt, phá rã một 

mảng lớn Ấp chiến lược ở tuyến sông Bảy Háp, dọc trục lộ Năm Căn, Cà Mau, giải 

phóng hàng ngàn gia đình khỏi ách kìm kẹp, mở ra vùng căn cứ liên hoàn hai huyện 

Đầm Dơi và Cái Nước. Thắng lợi này khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng về 

mọi mặt của lực lượng vũ trang ba thứ quân và sức mạnh của nhân dân trong 

phong trào thi đua giết giặc lập công của toàn khu 9. Đây là trận cường tập tiêu 

diệt chi khu đối phương đầu tiên của Quân khu 9” [66; tr. 285]. Hồ Sơn Đài đã bổ 

sung nhận định: “Chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là của quân dân Tây 

Nam Bộ và những sáng tạo của quân dân miền Đông Nam Bộ trong nỗ lực đánh bại 

Quốc sách Ấp chiến lược của địch đã góp phần tích cực cùng quân dân toàn miền 

Nam làm phá sản hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ” [13, 

tr. 256].  

 Kết thúc năm 1963, Báo cáo tổng kết năm 1963 của Tỉnh ủy Cà Mau đã nêu 

rõ: “Trong năm 1963, lực lượng vũ trang trong Tỉnh đã tổ chức chống càn quét lớn 

nhỏ 1.449 trận (trong đó có bao vây, phục kích đánh vào ấp chiến lược hơn 900 

trận, phục kích tập kích trong ấp chiến lược 246 trận)… đánh dứt điểm ấp chiến 
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lược tại 29 nơi, phá lỏng 5 khu ấp chiến lược. Về hình thức : san bằng 35.795m bờ 

rào ấp chiến lược, phá 217.864 m kẽm gai, giải phóng 2.678 gia đình, đưa 12.463 

quần chúng trở về chỗ cũ; đã giải phóng hoàn toàn 12 xã trên tổng số 43 xã trên 

toàn tỉnh”, “toàn tỉnh Cà Mau trong hai năm 1961 – 1962 có 405 ấp chiến lược thì 

vào cuối năm 1963 chỉ còn chưa đến 40 ấp, kết thúc năm 1964 số ấp chiến lược còn 

lại là 14” [80, tr. 193]; so với bình quân các tỉnh khác ở Tây Nam Bộ là 20 ấp [11, 

tr. 401]. Những chiến thắng quân sự và thắng lợi của phong trào chống phá ấp chiến 

lược trên địa bàn Cà Mau đã tác động mạnh mẽ đến phong trào chống phá ấp chiến 

lược ở các địa bàn còn lại ở miền Tây Nam Bộ.   

Ở Sóc Trăng - Bạc Liêu: Trong năm 1963, hưởng ứng lời kêu gọi “thi đua 

Ấp Bắc, giết giặc lập công” và dưới tác động to lớn của những thắng lợi về mặt 

quân sự trên chiến trường Cà Mau, Tỉnh ủy Sóc Trăng phát động đồng loạt cao trào 

ACL từ tháng 8-1963 đến tháng 10-1963, trong phần lớn ACL ta đều có cán bộ bám 

trụ nên phong trào chống phá ACL kết hợp chặt chẽ giữa tấn công vũ trang từ bên 

ngoài kết hợp với đấu tranh nổi dậy từ bên trong ACL. Nổi bật là phong trào chống 

phá các ACL Trà Vôn, ACL Cái Tràm, ACL Trà Ban (huyện Vĩnh Lợi), ACL 

Ngang Dừa, Xóm Chày (huyện Hồng Dân). 

 Trong phong trào đấu tranh chính trị chống dồn dân, lập ấp chiến lược, ngày 

22-8-1963, trên 5.000 đồng bào và gần 1.000 học sinh trên địa bàn thị xã Bạc Liêu 

đã mặc tang phục, đạo phục, mang bàn thờ ra các ngã đường trung tâm thị xã yêu 

cầu CQSG chấm dứt hành động bắt lính và tấn công vùng nông thôn, xóa bỏ các ấp 

chiến lược, chấm dứt tàn sát đồng bào, yêu cầu Mỹ rút quân về nước. Ngày 14-12-

1963, hơn 4.000 đồng bào tiến về Thị xã Bạc Liêu đấu tranh chính trị đòi thả tù 

chính trị, phản đối sự can thiệp của Mỹ, đòi xóa bỏ chính sách ACL, binh sĩ QĐSG 

chán nản, không có hành động trấn áp, cuộc đấu tranh kết thúc trong ngày, cuộc đấu 

tranh ngày 14-12-1963 đã phân hóa nhiều thành phần binh lính trong QĐSG tại thị 

xã Bạc Liêu. 

Trong tháng 9, 10-1963, quân dân Bạc Liêu phối hợp với chiến trường Cà 

Mau làm nên chiến thắng oanh liệt tại Chà Là và Lộc Ninh, góp phần quan trọng 
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cho nhân dân trong tỉnh nổi dậy phá các ACL trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu nhất là 

phong trào phá ACL ở huyện Giá Rai tập trung ở ba xã là Hộ Phòng, Phong Thạnh 

Tây, Phong Thạnh Đông. Ở các huyện, địa phương quân kết hợp với du kích xã và 

lực lượng quần chúng tiến công tiêu diệt địch, san bằng đồn bốt, phá ấp chiến lược, 

phá khu trù mật Cái Trầu – một ấp chiến lược đặc biệt. Lực lượng vũ trang trên địa 

bàn Sóc Trăng đã kết hợp được 3 thứ quân tiến công đánh 1.487 trận lớn nhỏ, loại 

khỏi vòng chiến đấu 2.574 tên địch, diệt 5 đồn, bức rút 8 đồn khác, bắn rơi và phá 

hỏng 61 máy bay các loại, tính chung trong toàn tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu ta đã: 

“phá dứt điểm 13, phá banh 51, phá rã 68 ấp chiến lược và 6 khu dồn dân của địch, 

đưa 48.547 người về quê cũ” [66, tr. 291]. 

Ở Vĩnh Long: Tháng 2-1963, Tỉnh ủy Vĩnh Long xác định trọng điểm phá ấp 

chiến lược ở tỉnh là huyện Tam Bình và vùng chữ V (Châu Thành), hai khu vực có 

tầm quan trọng chiến lược giữa ta và địch. Ở huyện Tam Bình, kế hoạch phá ấp 

chiến lược chia làm 2 khu vực: 

- Khu vực 1:  tập trung vào các xã: Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ. 

- Khu vực 2:  tập trung vào các xã: Mỹ Lộc, Hậu Lộc, Hòa Hiệp. 

Ở khu vực 1: 

Ngày 17-2-1963, địa phương quân huyện và du kích xã Ngãi Tứ đánh đồn 

cây Dương (ấp nhất), tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy phá banh ACL Ấp Nhất 

thuộc xã Ngãi Tứ. Ngày 20-2-1963 “một trung đội địa phương quân huyện Tam 

Bình tập kích vào hai tháp canh ở xã Bình Ninh, diệt hầu hết quân địch, thu 13 

súng... Đến cuối tháng 2-1963, ở khu vực 1 huyện Tam Bình ta đã phá được 11 ACL 

trong tổng số 22 ACL  ở 3 xã Loan Mỹ, Ngãi Tứ, Bình Ninh, địch phải rút bỏ các 

đồn nhỏ, tháp canh và tập trung về các đồn chính” [9, tr. 344] 

Khu vực 2: 

Cuối tháng 3 đầu tháng 4-1963, phong trào phá ấp chiến lược huyện tam 

Bình chuyển lực lượng sang khu vực 2. Với chủ trương sử dụng lực lượng nhỏ, 

trinh sát, kết hợp với du kích tại chỗ bao vây đồn bót lẻ, bắn tỉa nhằm tiêu hao lực 
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lượng địch, ngày 21-3-1963, bộ đội địa phương phục kích đánh 1 đại đội bảo an 

địch tại ACL Ngã Cai - xã Mỹ Lộc, phá rã ACL Ngã Cai. Tiếp theo đó “ngày 24-5-

1963, bộ đội địa phương huyện tập kích một cụm bảo an chốt tại vành đai ACL Cây 

Me, xã Mỹ Lộc. Ngày 30-5-1963, địa phương quân huyện phục kích một đại đội bảo 

an thuộc Tiểu khu Vĩnh Long đóng quân tại vành đai ACL Vàm Ngã Cai ngay giữa 

ban ngày. Trận đánh kéo dài từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, ta tiêu diệt 45 tên nhưng 6 

đồng chí của ta hy sinh. Phát huy thắng lợi, ta tiếp tục bao vây, bắn tỉa các đồn bót, 

lô cốt. Qua ngày hôm sau, địch rút chạy hết các đồn và lô cốt từ mương Cây Điều 

tới Rạch Bần, vùng giải phóng được mở rộng, ta phá tan âm mưu đóng quân quanh 

vành đai ACL Vàm Ngã Cai” [9. Tr. 346]. 

Ở khu vực chữ V (Châu Thành), hoạt động phá ấp chiến lược ở địa bàn này 

chủ yếu bằng lực lượng vũ trang kết hợp phong trào tại chỗ, giằng co quyết liệt. 

Ngày 2-9-1963, lực lượng cơ động tỉnh kết hợp địa phương quân huyện Châu 

Thành, du kích xã Phú Long, xã Tân Nhuận Đông tấn công các ấp chiến lược ven 

sông Nha Mân (xã Tân Nhuận Đông). QĐSG đưa tàu chở biệt kích Mỹ (đi đường 

sông) và cho 1 Tiểu đoàn của Trung đoàn 13 Sư đoàn 9 (đi đường bộ) từ Sa Đéc 

kéo xuống Tân Nhuận Đông tiếp viện. Ta chặn đánh làm chìm 1 tàu, diệt gần 100 

tên địch, thu nhiều vũ khí, nhân dân tại chỗ vùng lên cùng bộ đội phá banh các ACL 

ở vùng ven xã Tân Nhuận Đông. 

Đến tháng 10-1963, quân và dân Châu Thành đã phá banh các ấp chiến lược 

vùng rìa căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long ở Châu Thành như các ACL Bà Cù, ACL Cai 

Trượng… đánh bại các cuộc càn quét của QĐSG, giữ vững vùng giải phóng. Sau 

gần 1 năm (giữa năm 1962 đến 10-1963) giằng co ác liệt, lực lượng cách mạng đã 

chặn đà mở rộng ACL, buộc chúng phải quay về củng cố và phòng thủ các ấp bị ta 

chống phá. Gần như ngày nào cũng có đồn bót địch bị gỡ, ấp chiến lược bị phá 

banh, phá rã, quần chúng tham gia ngày càng đông, kết hợp lực lượng nổi dậy bên 

trong với lực lượng bên ngoài đánh vào... Ta liên tiếp sử dụng lực lượng vũ trang 

tập trung đánh vào đầu não của địch như thị xã Vĩnh Long, đồng thời, bộ đội đặc 



 

89 

 

công, công binh liên tục đánh giao thông, từng bước uy hiếp toàn bộ hệ thống ACL 

còn lại trên địa bàn Vĩnh Long. 

Trên địa bàn Trà Vinh, trong năm 1963 “QĐSG đã tổ chức 3.772 cuộc hành 

quân càn quét từ cấp đại đội đến cấp Trung đoàn, dồn 2 vạn dân vào 515 ấp chiến 

lược và khu tập trung” [7, tr. 89]. Vì thế mà cuộc đấu tranh chống địch dồn dân lập 

ấp ở nơi đây cũng đã diễn ra quyết liệt không kém so với địa bàn Cà Mau do địa thế 

nơi đây còn có vùng biển thuộc huyện Duyên Hải, là một trong những điểm chi viện 

của các đoàn tàu không số đưa vũ khí từ Bắc vào Nam. Đợt 1 của cao trào phá ấp 

chiến lược diễn ra trong sáu tháng đầu năm 1963. Tỉnh ủy chỉ đạo điểm của cao trào 

đợt này là một số xã ven biển thuộc huyện Duyên Hải và Cầu Ngang... Mở màn, 

ngày 23-1-1963, lực lượng bộ binh tỉnh kết hợp với nội ứng tấn công tiêu diệt đồn 

Đình (Mỹ Long - Cầu Ngang), nơi có một đại đội bảo an địch chốt giữ, chiếm đồn 

và thu toàn bộ vũ khí.  

Cùng thời gian này, hoạt động phối hợp của đồng bào Khmer ở xã Ngũ Lạc 

và bộ đội tỉnh tiêu diệt và bức rút 6 đồn bốt trong xã, xã Ngũ Lạc được giải phóng 

cơ bản. Sau những thắng lợi này, hoạt động binh vận được phát triển trên nhiều địa 

bàn, tranh thủ được nhiều binh sĩ trong đồn làm nội ứng tạo điều kiện cho lực lượng 

vũ trang tiến công tiêu diệt và bức hàng,bức rút đồn bót, cổ vũ đồng bào phá ấp 

chiến lược như trường hợp tại xã Nhị Trường, đồng chí Thạch Tua, Huyện ủy viên 

Cầu Ngang phụ trách xã Nhị Trường chỉ đạo đồng chí Thạch Yêu (đảng viên được 

cài vào làm Trưởng ấp Chồng Bát) vận động một tiểu đội phu quân ấp Chồng Bát 

nổi dậy khởi nghĩa mang toàn bộ vũ khí giao nộp cho cách mạng sau khởi nghĩa, 

đồng bào tiếp tục đấu tranh làm cho QĐSG không lập được tề ấp và phụ quân, cuối 

năm 1963, ấp chiến lược Chồng Bát được cải tạo thành ấp chiến đấu của ta. Dựa 

vào ấp Chồng Bát, quân dân Khmer kết hợp với du kích xã Nhị Trường dùng ba 

mũi giáp công chủ yếu là chính trị và binh vận bao vây bức rút đồn Lâm Vỗ, phá ấp 

chiến lược Là Ca...  

Nối tiếp những thắng lợi, tháng 3-1963, dưới sự hỗ trợ của bộ đội tỉnh và 

huyện, nhân dân huyện Cầu Ngang nổi dậy bức rút hàng loạt đồn bốt tạo điều kiện 
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cho các cơ sở Đảng và tổ chức quần chúng phát động nhân dân nổi dậy phá vỡ các 

mảng ấp chiến lược ở xã Long Hữu, Ngũ Lạc, Mỹ Long tạo được vùng giải phóng 

liên hoàn tiếp giáp vùng căn cứ Duyên Hải sang Cầu Kè, Càng Long. Với thành tích 

phá rã ấp chiến lược trong năm 1963, huyện Cầu Ngang được tặng Huân chương 

Chiến công hạng Nhì và được Quân khu tặng Cờ luân lưu. 

Tháng 7-1963, Tỉnh ủy Trà Vinh phát động phong trào chống phá ấp chiến 

lược ở huyện Duyên Hải, bộ đội địa phương bức rút đồn Ba Động tạo điều kiện cho 

nhân dân nổi dậy giải phóng xã Trường Long Hòa, Hiệp Thạnh, Long Vĩnh và Mỹ 

Long, phá rã một bộ phận lớn các ACL tại đây. Cũng trong thời gian này, quân và 

dân xã Nhị Long (Càng Long) đã kiên trì chống địch càn quét gom dân lập ấp chiến 

lược suốt 52 ngày đêm, trong cuộc chống càn này, xã đội trưởng xã Nhị Long là Tư 

Phần đã chế tạo loại vũ khí mà sau này được Hội chiến tranh du kích toàn Miền đặt 

tên là “Liên hoàn thần lôi tiễn”, nó kết hợp nhiều loại vũ khí thành một bãi lửa, có 

thể đánh lùi cả một tiểu đội địch…  

Trong đấu tranh binh vận, ngày 15-9-1963, tại đập Bà Thể (xã Bình Phú, 

huyện Càng Long), đại úy Thạch Phan (dân tộc Khmer) chỉ huy một đại đội bảo an 

phản chiến, mang theo toàn bộ vũ khí về với cách mạng. Tại Bắc Sama (xã Phong 

Thạnh, huyện Cầu Kè), một trung đội bảo an, trong đó có nhiều người là dân tộc 

Khmer, nổi dậy mang toàn bộ vũ khí về với cách mạng. Tại ấp Đồng Khoen (xã 

Phong phủ, huyện Cầu Kè), QĐSG bắt thanh niên Khmer vào lực lượng phụ quân 

canh gác ấp chiến lược, khi đó thì “du kích xã do Sơn Thị Sơn dẫn đầu đột nhập vào 

ấp diệt 6 tên phụ quân ngoan cố, số còn lại hoảng hốt bỏ chạy về tế xã Phong Phú, 

ấp chiến lược Đồng Khoen tan rã” [8, tr. 153]. Phong trào chống phá ACL tại Trà 

Vinh đã gây hoang mang cho CQSG, trong phiên họp ngày 2-8-1963 của Ủy ban 

Liên bộ đặc trách ACL, Ban Thanh tra miền Tây Nam Phần đã báo cáo với Ngô 

Đình Nhu lý do Việt cộng còn hoạt động mạnh tại Vĩnh Bình vì: “yểm trợ quân sự 

chưa được phù hợp với nhu cầu an ninh vì tại Vĩnh Bình còn nhiều vùng trú ẩn và 

mật khu của Việt cộng, nên chúng còn chỗ dựa để làm bàn đạp tấn công ACL và 

phục kích các toán tuần tiễu của ta như vùng Hòa Bình (Trà Ôn), Bưng Lớn (Cầu 
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Kè), Nhị Long (Càng Long), Long Toàn (Duyên Hải)…” [52]. Như vậy, CQSG đã 

thừa nhận những hoạt động đấu tranh tại Trà Vinh đã gây ra nhiều khó khăn cho các 

cuộc cuộc càn quét lập ACL của chúng. 

 Tại Vũng Liêm, vùng giáp ranh giữa Trà Vinh và Vĩnh Long thì đến tháng 

10-1963, du kích và nhân dân địa phương nổi dậy phá hàng loạt ACL của CQSG tại 

xã An Trường, Đại An, Hiệp Mỹ, Trung Ngãi. Trong tháng 11, các xã Hiếu Phụng, 

Quới An và Qưới Thiện đã vận động quần chúng nổi dậy bao vây tiêu diệt đồn bót 

và ACL trên địa bàn xã mình. Từ ngày 15 đến 20-12-1963, bộ đội địa phương Vũng 

Liêm phối hợp với du kích xã đánh tiêu diệt đồn Bến Đò xã Trung Hiệp hỗ trợ quần 

chúng nổi dậy phá banh ACL Quang Đước (12-11-63), phối hợp du kích xã Trung 

Ngãi, đưa mũi chính trị nổi dậy, phá rã và phá lỏng các ACL gồm Giồng Ké, Phú 

Tiên và Trường Hội. Cùng thời gian này các xã Trung Thành, Hiếu Thành và Tân 

An Luông đã tiến công và nổi dậy phá banh các ACL: “giải phóng cơ bản 6 ấp xã 

Tân An Luông góp phần cùng toàn huyện đã tiêu diệt hoàn toàn 16 đồn bót và phá 

banh 30-35 ấp chiến lược của địch” [7, tr. 91]. 

Trong phong trào đấu tranh chính trị chống quốc sách ấp chiến lược, trong 

năm 1963, Hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh chính trị, có 

những đợt đấu tranh huy động hơn 40.000 nhân dân Việt – Khmer tham gia, kéo dài 

nhiều ngày. Đêm đến đoàn đấu tranh nghỉ tại các chùa Khmer khiến cho chính 

quyền tại Vĩnh Bình hoang mang, dao động. Có thể nói bên cạnh các hoạt động đấu 

tranh vũ trang thì phong trào đấu tranh chính trị tại Trà Vinh có sự đóng góp rất lớn 

của đồng bào Khmer, nhiều dân vệ Khmer tại các huyện Trà Cú, Cầu Kè quay về 

với cách mạng, tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng ta phá đồn bốt, hỗ trợ nhân 

dân phá ấp chiến lược nhất là trên các huyện có đông đồng bào Khmer như Cầu Kè, 

Trà Cú, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Duyên Hải… 

Thống kê trong năm 1963, toàn tỉnh Trà Vinh có trên 50.000 lượt quần 

chúng nổi dậy, quân và dân Trà Vinh đã diệt và bức rút 123 đồn bốt, phá banh và 

phá rã 177 ấp chiến lược, giải phóng được 2/3 đất đai với khoảng 300.000 dân. 

Quân dân xã Mỹ Long và Huyền Hội được Khu ủy công nhận là xã dẫn đầu phong 
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trào du kích chiến tranh và phong trào chống phá ấp chiến lược trên toàn miền Tây 

Nam Bộ. Phong trào phá ACL chuyển thành các ấp chiến đấu diễn ra sôi nổi, mỗi 

xã ở Trà Vinh nhất là trên 2 địa bàn trọng điểm là Duyên Hải và Cầu Ngang đều có 

ấp chiến đấu như xã Mỹ Long, xã trường Long Hòa (Duyên Hải)… 

Ở Rạch Giá thì vào đầu tháng 4-1963, tiểu đoàn U Minh 10 cùng tiểu đoàn 

306 (đơn vị chủ lực Quân khu 9) và quân dân huyện Gò Quao tiến công và nổi dậy 

phá banh hàng chục ấp chiến lược ở các xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Phước, Thúy Liễu và 

Vĩnh Hòa Hưng. Tháng 6 và tháng 7-1963, quân dân huyện An Biên nổi dậy phá 

banh phần lớn ấp chiến lược trên địa bàn huyện mở ra vùng giải phóng liên hoàn 

đến sát địa bàn Cà Mau. Ngày 11-10-1963, tiểu đoàn T70 và du kích xã Vĩnh Hòa 

tấn công giải phóng xã Vĩnh Hòa. Ngày 20-10-1963, “tiểu đoàn U Minh 10 cùng bộ 

đội huyện Gò Quao, Giồng Riềng đánh đồn Cái Đuốc Lớn thuộc xã Ngọc Chúc, diệt 

đại đội bảo an chi khu Kiên Bình…mở ra phong trào chống phá ấp chiến lược tại 

các xã Thạnh Hưng, Gò Quao, Giồng Riềng” [5, tr. 177]. 

 Tháng 11-1963, Tỉnh ủy Rạch Giá phát động tấn công đồng loạt và nổi dậy 

chống, phá ấp chiến lược, quân dân huyện Vĩnh Thuận đã “phá banh 11 ấp chiến 

lược, quân dân Vĩnh Thuận bức rút 5 đồn địch, phá banh phần lớn các ấp chiến 

lược trên địa bàn huyện” [114, tr. 105]. Quân dân huyện An Biên và huyện Tân 

Hiệp phá dứt điểm ACL Thạnh An và các ấp chiến lược thuộc khu kênh xáng Xẻo 

Rô. Kết thúc đợt tấn công và nổi dậy phá ấp chiến lược trong năm 1963, quân dân 

Rạch Giá – Kiên Giang đã tổ chức được 230 lần phá ấp chiến lược, phá được 98 ấp 

chiến lược và 6 khu ấp chiến lược, trong đó phá dứt điểm 15 ấp, phá lỏng 48 ấp và 2 

khu ấp chiến lược, phá rã 35 ấp và 4 khu ấp chiến lược, trong một báo cáo vào 

tháng 11-1963 gửi lên Hội đồng quân nhân cách mạng đã thừa nhận: “tỷ lệ số ấp 

chiến lược có giá trị rất kém là tại Kiên Giang, chỉ còn 37/197 ấp chiến lược, 

nhưng trước kia địa phương không dám báo cáo thật tình hình” [102]. 

Đối với khu vực Cần Thơ – Hậu Giang, các lực lượng vũ trang cách mạng 

cũng đã tổ chức 1.968 trận quy mô đại đội, trung đội trong năm 1963 [4, tr. 147]. 

Tháng 2-1963, nội tuyến kết hợp với du kích xã Thới Thạnh (Ô Môn) nổi dậy chiếm 



 

93 

 

đồn Rạch Tra, thu toàn bộ vũ khí. Ngày 23-2-1963, bộ đội huyện Ô Môn tiêu diệt 

và san bằng đồn Cái Cang, phá dứt điểm ACL Rạch Tra và Cái Cang. Ngày 12-3-

1963, với biệt tài nuôi ong vò vẽ đánh giặc, Nguyễn Văn Quy (Ba Ca) sử dụng bầy 

ong tổ chức thành trận địa phục kích ở ACL Phước Hưng thuộc xã Đông Phước, 

một đại đội bảo an địch đi càn lọt vào trận địa, đồng chí Ba Ca giựt dây cho các tổ 

ong bay ra đánh bọn lính, chúng hốt hoảng, vướng phải chất nổ, chông mìn đã được 

bày sẵn, làm bị thương hơn 50 tên, thu một số vũ khí, góp phần với lực lượng bên 

trong phá lỏng ACL Phước Hưng. Từ năm 1961 đến năm 1963, “đồng chí Ba Ca 

cùng đội du kích ấp Phước Hưng bố trí nhiều ụ đất trên quốc lộ 4, mỗi ụ đất bố trí 1 

tổ ong vò vẽ ngụy trang bằng lá chuối. QĐSG hành quân càn quét vướng chân, kéo 

lá chuối, bị ong bay ra đánh tơi bời, với cách đánh đó, nhiều lần du kích Phước 

Hưng bẻ gãy kế hoạch hành quân càn quét của QĐSG” [24, tr. 296]. 

Ngày 2-3-1963, bộ đội chủ lực tại Cần Thơ tấn công đồn Lương Tâm (huyện 

Long Mỹ) nhằm hỗ trợ nhân dân phá ACL Lương Tâm, ta giật sập lô cốt của địch, 

diệt 12 lính nhưng khi có chi viện từ Tiểu khu Phong Dinh, ta thiệt hại nặng tại khi 

có đến 12 chiến sĩ hy sinh tại trận địa, 92 người hy sinh khi rút lui do phi cơ xạ kích, 

trong Tờ trình nguyệt để, tỉnh Chương Thiện đã báo cáo: “Về phía địch có 12 tử 

thương, ngoài ra trên đường rút lui, địch bị phi cơ xạ kích tử thương trên 50 tên tại 

sộng Nước Trong và 42 tên tại rạch Kênh cũ” [162].  Ngày 10-7-1963, đại đội 23 

tấn công vào ACL Loan Hòa, tuy nhiên ngày hôm sau QĐSG thuộc tiểu khu Phong 

Dinh mở cuộc hành quân trả đũa với mật danh là “Đức Thắng 30” khiến ta thiệt hại 

nặng nề với 8 người chết, bị bắt 59 người [50]. Ngày 10-9-1963, lực lượng vũ trang 

Cần Thơ tấn công vào hai đồn Vĩnh Viễn và Xà Phiên, xóa bỏ được hai đồn này 

nhưng không hỗ trợ được nhân dân nổi dậy phá các ACL Vĩnh Viễn, Xà Phiên vì 

QĐSG phản công mạnh, hơn 100 chiến sĩ hy sinh và 42 bị thương, mất một số vũ 

khí như tiểu liên Tiệp Khắc, lựu đạn, mìn [168]. Đây là những thiệt hại nặng của lực 

lượng cách mạng Cần Thơ trong năm 1963. 

Tại Phụng Hiệp, trong ngày 1-11-1963, lợi dụng tình hình địch rối loạn, đại 

đội 23 diệt đồn Phú Xuân (xã Thạnh Hòa) và một loạt các đồn bốt từ Cái Tắc đến 
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Tân Bình gồm: Phú Xuân 1, Phú Xuân 2, Bộ Thu, Cầu Đình, Tầm Vu... thu nhiều 

vũ khí. Trận đánh này đã tạo khí thế cho lực lượng vũ trang địa phương cùng với 

nhân dân nổi dậy đánh chiếm đồn bốt địch, phá ấp chiến lược của Mỹ -CQSG, dấy 

lên thành phong trào “thi đua Phú Xuân, giết giặc lập công” được nhân rộng trong 

toàn tỉnh Cần Thơ. Sau ngày 1-11-1963, chớp thời cơ Ngô Đình Diệm bị đảo chính, 

tình hình Cần Thơ có nhiều biến động, binh lính Sài Gòn trong các đồn bốt hoang 

mang, quân dân Cần Thơ đã đánh chiếm và bức rút 30 đồn bót, phá nhiều ấp chiến 

lược, giải phóng hàng chục ấp liên hoàn thuộc 4 huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, 

Kế Sách, Long Mỹ, diệt nhiều tề điệp ác ôn... Trong những năm 1962 và 1963, 

phong trào xây dựng các xã, ấp chiến đấu càng ngày càng lan rộng và phát triển, 

điển hình nhân dân xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A và xã Thạnh Hòa, huyện 

Phụng Hiệp không tiếc gì tài sản riêng tư, đã chặt đốn quít để xây dựng xã, ấp chiến 

đấu. Phong trào chống phá ACL tại Cần Thơ nhất là ở vùng Hậu Giang (Chương 

Thiện) bị nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng quân và dân Cần Thơ vẫn tiếp tục thực 

hiện nhiều cuộc tấn công đồn bốt địch, phá ACL, thu được nhiều kết quả khả quan. 

Trong đấu tranh chính trị hỗ trợ phong trào chống phá ACL tại Cần Thơ thì 

vào đầu tháng 3-1963, nhân dân xã Thới Thạnh (Ô Môn) đã kiên quyết đấu tranh 

cản đầu 1 chi đội xe thiết giáp QĐSG tràn ra ruộng lúa càn quét. Cùng lúc đó hàng 

trăm đồng bào xã Thạnh Hòa (Phụng Hiệp) kéo lên lộ 4, xông vào căn cứ pháo binh 

ở Cả Bảo, nhiều đồng bào lấy tay bịt nòng pháo, kiên quyết phản đối bắn phá vào 

nông thôn. Tiêu biểu nhất ngày 15-7-1963, trên 1.000 đồng bào (đa số là phụ nữ) từ 

Châu Thành, Phong Phú, Phụng Hiệp và các vùng phụ cận thị xã Cần Thơ biểu tình 

lớn tại Công trường độc lập nhằm kêu gọi CQSG đáp ứng các yêu sách của phong 

trào Phật giáo và chống gom dân vào ACL. Để đối phó, tòa đại biểu chính phủ miền 

Tây Nam Phần và Tư lệnh vùng 4 chiến thuật phải tổ chức họp báo và hứa sẽ đáp 

ứng những yêu cầu của cuộc biểu tình.  

Tuy nhiên trong đấu tranh chính trị, binh vận ta cũng chưa thu được nhiều 

kết quả. Tòa đại biểu chính phủ miền Tây Nam Kỳ ghi nhận: “Việt cộng chỉ lợi 

dụng vụ Phật giáo, vụ sinh viên biểu tình tại thủ đô để tuyên truyền xuyên tạc chính 
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phủ ta. Chúng xúi giục chủ yếu đồng bào sống ở các vùng thị trấn chủ yêu như Vĩnh 

Bình, Phong Dinh) để biểu tình đòi hỏi vu vơ. Chúng lồng cán bộ vào ấp chiến lược 

để gây cơ sở quần chúng, lãnh đạo các cuộc biểu tình đấu tranh và đặt nội tuyến 

trong hàng ngũ dân vệ, thanh niên chiến đấu để tuyên truyền xúi giục đào ngũ hoặc 

phản bội, ám hại đồng đội” [176]. 

Theo tổng kết thì trong năm 1963, quân và dân miền Tây Nam Bộ đã huy 

động 15,6 triệu lượt người đấu tranh chính trị phối hợp với đòn tiến công quân sự 

của lực lượng vũ trang. Kết quả trên toàn miền Tây Nam Bộ: “ta đã loại khỏi vòng 

chiến đấu 9.000 binh sĩ ngụy, phá được 806 ấp chiến lược (trong đó phá dứt điểm 

530 ấp) trên tổng số 1.562 ấp, giải phóng 1,9 triệu dân. Thắng lợi to lớn này của 

khu 9 miền Tây Nam Bộ đã góp phần quan trọng cho thắng lợi chung của nhân dân 

miền Nam trong phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược, đóng góp cho cách 

mạng miền Nam những bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc đánh bại các 

chiến thuật mới của địch” [147, tr. 106].  

 Trong phiên họp ngày 15-8-1963 về vấn đề ấp chiến lược, cố vấn Ngô Đình 

Nhu đã có những phản ứng gay gắt trước thất bại của các cuộc hành quân càn quét 

ACL, thêm vào đó việc dư luận quốc tế tỏ thái độ không tin tưởng vào các kế hoạch 

của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, cụ thể: “Tờ báo Indonesian Observer dựa vào 

tin tức trên thông tấn xã A.P đã đưa ra luận điệu: Chương trình ấp chiến lược tại 

Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nhất là ở miền Đồng bằng phía Nam. Nếu 

không có biện pháp thích hợp để đối phó thì sẽ sụp đổ như một tòa nhà giấy”[54], 

để phản bác Ngô Đình Nhu đã ra lệnh: “phải có văn thư yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ 

thị cho Toà đại sứ tại Nam Dương (Indonesia) xúc tiến chương trình đả phá luận 

điệu xuyên tạc nêu trên” [54].  

 Đến cuối năm 1963, Mỹ đã cay đắng thừa nhận: “việc thủ tiêu sự kiểm soát 

thông tin theo kiểu Diệm đã làm lộ ra những con số thống kê do chính quyền Nam 

Việt Nam cung cấp là hoàn toàn dối trá. Các quan chức Mỹ sợ hãi khi phát hiện 

rằng lực lượng cách mạng đã kiểm soát các vùng lãnh thổ và số dân nhiều hơn dự 

đoán. "Chương trình ấp chiến lược" đang hỗn loạn, nhiều ấp chiến lược chủ chốt ở 
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vùng đồng bằng sông Cửu Long bị Việt cộng hoặc chính những người dân trong ấp 

phá tan. Cuối tháng 12, McNamara báo cho Johnson biết rằng, nếu không xoay 

ngược được tình thế thì chỉ trong vài tháng, Nam Việt Nam có thể thất thủ” [95, tr. 

152]. George C.Herring đã chỉ ra những mâu thuẫn của chính quyền Ngô Đình 

Diệm và Mĩ khi thực hiện quốc sách ACL là: “Dưới ách cai trị của Diệm và Nhu, 

chương trình này không ràng buộc được dân với chính quyền. Cải cách điền địa 

không được đưa vào kế hoạch này và nhiều nông dân không có một mảnh đất cắm 

dùi. Mỹ đã chi rất nhiều tiền để tổ chức các dịch vụ tại các ấp chiến lược, nhưng do 

bất lực hoặc tham nhũng, phần lớn số tiền này không đến đúng địa chỉ. Chính 

quyền Việt Nam Cộng Hoà thiếu những người có năng lực để làm việc theo chương 

trình và nhiều quan chức bất tài và tham nhũng lại đại diện cho chương trình ở cấp 

xã… Tuy vậy, vào đầu năm 1963, ngay cả đối với những người ủng hộ nhiệt tình 

nhất cho chương trình này cũng thấy rõ nó có những khiếm khuyết cơ bản mà nếu 

không sửa chữa ngay thì sẽ gây nên nhiều vấn đề nghiêm trọng” [95, Tr. 154]. Và 

George C.Herring cũng đã chỉ ra nguyên nhân quan trọng hàng đầu đối với thắng 

lợi của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ chính là sự lãnh 

đạo của Đảng Lao Động Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, theo 

đó: “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đã thực hiện một chiến dịch có hệ 

thống, có hiệu quả, đánh vào một số ấp chiến lược then chốt, và xây dựng những 

đơn vị đặc công để tiêu diệt các ấp đó bằng cách tấn công trực diện hoặc thâm 

nhập” [95. Tr. 154]. Trong tác phẩm Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

1954-1975 của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã chỉ rõ: “Bộ Chính trị đã chỉ đạo 

cho các chiến trường mở các chiến dịch tổng hợp đánh quỵ đội quân chủ lực Sài 

Gòn, đi đôi với phá từng mảng ấp chiến lược… Thắng lợi trong giai đoạn này 

chứng minh sự lãnh đạo chiến lược của Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh là chính 

xác” [66, tr. 445]. 

Những thắng lợi của cách mạng miền Nam trong đó có phong trào đấu tranh 

chống phá ấp chiến lược năm 1963 đã đẩy chính quyền và quân đội Sài Gòn vào thế 

suy yếu toàn diện. Ngày 1-11-1963, một số tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Việt 

Nam Cộng hòa tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Diệm, sau đó giết chết 
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anh em Ngô Đình Diệm – Ngô Đình Nhu. Ngày 9-3-1964, Chủ tịch Hội đồng quân 

nhân cách mạng Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Khánh ký sắc lệnh 103-SL/CT giải 

tán Ủy ban Liên Bộ đặc trách ấp chiến lược từ cấp Trung ương đến các khu chiến 

thuật, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, hệ thống “ấp chiến lược” được thay đổi với tên gọi 

mới là “ấp tân sinh” [101]. 

 Như vậy bằng sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt chỉ thị của Trung ương Đảng, 

Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy miền Tây Nam Bộ, quân dân miền Tây Nam 

Bộ đã phát triển phong trào chống, phá ACL lên một giai đoạn mới, quyết liệt hơn 

và giành nhiều chiến thắng vang dội hơn trước. Kết thúc năm 1963, quân dân miền 

Tây Nam Bộ đã “phá được 806 ấp chiến lược (phá dứt điểm 530 ấp) trong tổng số 

1.562 ấp trên toàn khu, giải phóng 1,9 triệu dân” [66, tr. 292]. Thắng lợi này đã góp 

phần cùng toàn miền Nam đánh bại một bước cơ bản quốc sách ấp chiến lược trong 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. 

Tiểu kết chương 2 

Với âm mưu áp đặt và duy trì chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt 

Nam, Mỹ và CQSG triển khai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với quyết tâm thực 

hiện “quốc sách” ấp chiến lược. Quốc sách này đã gây cho cách mạng miền Tây 

Nam Bộ những tổn thất nặng nề. 

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy 

miền Tây Nam Bộ thì phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ đã diễn ra 

sôi nổi, quyết liệt. Tuy nhiên trong giai đoạn từ nửa cuối năm 1961 đến cuối năm 

1962, vì chưa có kinh nghiệm nên ta chú trọng đấu tranh vũ trang từ bên ngoài mà 

chưa chú trọng kết hợp với đấu tranh từ bên trong để phá ấp chiến lược, cũng trong 

giai đoạn này ta phạm phải một số sai lầm dẫn đến thiệt hại trong phong trào. 

Nhưng từ năm 1963, khi có sự chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ từ các cấp ủy Đảng thì 

phong trào chống phá ACL đã có bước phát triển.  

Trong năm 1963 đã diễn ra cao trào chống phá ấp chiến lược đều khắp trên 

toàn miền Tây Nam Bộ, kết hợp đấu tranh vũ trang từ bên ngoài với nổi dậy từ bên 
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trong. Kết thúc năm 1963, quân và dân miền Tây Nam Bộ đã đánh trên 3.000 trận 

lớn nhỏ, phá 806 ấp chiến lược (trong tổng số 1.562 ấp đã lập), giải phóng trên một 

triệu dân. Vùng giải phóng được mở rộng, lực lượng quân sự, chính trị đều phát 

triển. Đến cuối năm 1963, quân và dân miền Tây Nam Bộ đã cơ bản đánh bại kế 

hoạch bình định bằng ACL giai đoạn 1962 – 1963 của Mỹ và CQSG, làm mất hiệu 

lực của các chiến kỹ thuật tân kỳ như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, “hạm đội 

nhỏ trên sông”... góp phần rất quan trọng cùng với quân và dân toàn miền Nam 

đánh thắng một bước chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - CQSG. 
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CHƯƠNG 3 

PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC (ẤP TÂN SINH) Ở MIỀN 

TÂY NAM BỘ (1964 – 1965) 

 

 

3.1. Mỹ và chính quyền Sài Gòn điều chỉnh hình thức bình định từ quốc sách 

ấp chiến lược thành chính sách ấp tân sinh 

3.1.1. Khái quát về chính sách ấp tân sinh 

Chỉ hơn 10 ngày sau cuộc đảo chính, ngày 16-11-1963, Hội đồng quân nhân 

cách mạng do Dương Văn Minh lãnh đạo đã tổ chức phiên họp về ấp chiến lược. 

Hội đồng quân nhân cách mạng đã rút ra 2 nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của 

“quốc sách ấp chiến lược”: “Một là khuyết điểm làm mau và cưỡng bức dồn dân 

làm dân oán ghét. Hai là dân phải đóng góp nhiều cho chương trình xây dựng ấp 

chiến lược, vì vậy dân bất mãn không ủng hộ” [102]. Trên cơ sở đó, ngày 23-11-

1963, Hội đồng quân nhân cách mạng ra quyết nghị: 

1. Chương trình ấp chiến lược sẽ tiếp tục 

2. Sẽ chấm dứt sự cưỡng bách định cư những gia đình trong thành 

3. Sẽ chấm dứt cưỡng bách lao động liên quan đến ấp chiến lược 

Để vạch ra một đường lối mới cho chương trình ấp chiến lược, Thủ tướng 

Nguyễn Ngọc Thơ đã chỉ thị cho các tướng lĩnh phải đến thăm và kiểm tra tình hình 

tại tỉnh miền Tây Nam Phần. Sau đợt kiểm tra và thị sát, Hội đồng quân nhân cách 

mạng đã nhận thấy: “Danh từ ấp chiến lược đã hoàn thành và hiện không còn phù 

hợp với cục diện xã hội đang tiến triển” [104].  

Theo thống kê của chính quyền Sài Gòn thì đến giữa tháng 10-1963 số ACL 

trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là (bảng 3.1): 
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Bảng 3.1: Thống kê ấp chiến lược tính đến tháng 10-1963 

 

STT ĐÔ THỊ VÀ 

TỈNH 

Số ấp 

chiến 

lược phải 

thực hiện 

Số ấp 

chiến 

lược đã 

thực hiện 

Số ấp 

chiến 

lược đang 

thực hiện 

Số dân toàn 

tỉnh 

Số dân 

trong ấp 

chiến lược 

1 Vĩnh Bình 570 379 26 537.677 387.794 

2 Vĩnh Long 247 168 34 536.671 375.483 

3 Phong Dinh 204 96 54 395.437 205.278 

4 Ba Xuyên 565 59 153 573.547 85.767 

5 Kiên Giang 193 145 48 354.476 167.810 

6 An Xuyên 96 39 26 232.160 50.246 

7 Chương 

Thiện 

127 65 17 269.921 59.368 

Tổng 2.002 951 358 2.719.889 1.331.746 

Nguồn: Ủy ban liên bộ đặc trách ấp chiến lược (1963), Tình hình công tác xây dựng ấp chiến lược 

đến trung tuần tháng 10/1963, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh. 

Bảng 3.2 thể hiện tình hình an ninh của miền Tây Nam Bộ sau đảo chính ngày 1-11-

1963 như sau: 

Bảng 3.2: Tổng hợp tình hình an ninh từ ngày 1-11-1963 đến 15-11-1963 

TỈNH Tinh thần các cấp 

quân dân chính 

Tình hình    

an ninh 

Mức độ      

công tác 

Số ACL bị 

tấn công 

Vĩnh 

Bình 

Hoang mang vì không 

rõ chính sách ACL có 

còn tiếp tục được 

không 

Lợi dụng tình 

thế địch gia 

tăng hoạt 

động rất mạnh 

Bị đình trệ đến 

50% 

7 ACL bị 

tấn công và 

phải rút bỏ 

Vĩnh 

Long 

Tinh thần giảm nhiều 

địch tăng cường gây 

rối và vì không rõ 

chính sách ACL có còn 

tiếp tục được không 

Lợi dụng tình 

thế địch gia 

tăng hoạt 

động rất mạnh 

Quận Bình 

Minh đình trệ 

100%, Tam 

Bình ngưng trệ 

90% 

15 ACL bị 

tấn công 
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Phong 

Dinh 

Tinh thần giảm sút Địch gia tăng 

hoạt động 

Bình thường 16 ACL bị 

tấn công 

Ba 

Xuyên 

Dân chúng hoang 

mang 

Địch gia tăng 

hoạt động 

Bình thường 16 ACL bị 

tấn công 

Kiên 

Giang 

Bình thường Địch gia tăng 

hoạt động 

Giảm sút 20% 14 ACL bị 

tấn công 

An 

Xuyên 

Dân chúng hoang 

mang 

Địch gia tăng 

hoạt động 

Bình thường 11 ACL bị 

tấn công 

Chương 

Thiện 

Dân chúng hoang 

mang 

Bình thường Bình thường Không có 

Nguồn: Hội đồng Quân nhân cách mạng (1963), Tình hình chung về ấp chiến lược từ 1-11-1963 đến 15-

11-1963, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 80/01. 

Về phía Mỹ, ngày 22-11-1963, Tổng thống J.F.Kennedy bị ám sát, Phó Tổng 

thống Mỹ thay thế là L.Johnson vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hành động trong việc 

ủng hộ chính sách của Mỹ ở Nam Việt Nam. Thực hiện quyết tâm trên, tháng 1-

1964, L.Johnson quyết định đưa tướng W.Westmoreland thay tướng P. Harkins làm 

Tư lệnh các lực lượng quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam, cử tướng M.Taylor - 

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ sang thay C. Lodge làm Đại sứ ở 

Sài Gòn; nâng lực lượng cố vấn và yểm trợ Mỹ ở miền Nam Việt Nam từ 22.400 

người năm 1963 lên 26.200 người năm 1964 (trong đó có 10.400 cố vấn). Mặt khác, 

Mỹ cũng khẩn trương tăng cường vũ khí, phương tiện chiến tranh và ngân sách 

quân sự cho Sài Gòn, tăng cường bắt lính, đôn quân, tăng tổng số QĐSG từ 417.000 

năm 1963 (gồm 206.000 chủ lực và 211.000 địa phương quân) lên 561.000 năm 

1964 (với 267.000 chủ lực, 294.600 địa phương quân). 

Cùng với việc tăng cường sức mạnh quân sự, ngày 17-3-1964, Tống thống 

L.Johnson đã chính thức thông qua "Báo cáo về tình hình Nam Việt Nam và những 

biện pháp nhằm thay đổi chiều hướng cuộc Chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam" do R. 

McNamara soạn thảo, dựa trên cơ sở hai lần điều tra tình hình thực tế ở Nam Việt 

Nam vào tháng 12-1963 và tháng 3-1964. Theo cách gọi của Mỹ, đây là bản Bị 

Vong lục về tình hình an ninh quốc gia số 228 (NSAM 228) của Chính phủ Hoa Kỳ, 
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còn ta thường gọi là kế hoạch Johnson – McNamara. Trong phần trình bày tình hình 

Nam Việt Nam đã nhấn mạnh "Quốc sách ấp chiến lược - xương sống của Chiến 

tranh đặc biệt thời Diệm - Nhu quá rườm rà, nặng về lý thuyết, thực tế đã không đạt 

mục tiêu; đặc biệt là đã gây quá nhiều phiền toái, kêu ca trong nhân dân. Hơn nữa, 

diễn biến tình hình của cuộc chiến đã vượt quá xa tình trạng an ninh đòi hỏi để tiếp 

tục xây dựng ấp chiến lược theo đường lối cũ" [95, tr. 163]. Mặc dù vậy, để tiếp tục 

chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ vẫn khẳng định tiếp tục thực hiện chương 

trình ACL ở miền Nam Việt Nam. “Ấp chiến lược” được coi là mặt trận thứ hai, là 

"Chương trình cải tiến dân sinh ở nông thôn", nhằm tranh thủ trái tim và khối óc của 

quần chúng.  

Ngày 9-3-1964, Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng Việt Nam Cộng 

hòa Nguyễn Khánh ký sắc lệnh 103-SL/CT giải tán “Ủy ban Liên Bộ đặc trách ấp 

chiến lược” từ cấp Trung ương đến các khu chiến thuật, dưới sự hỗ trợ của Mỹ, hệ 

thống “ấp chiến lược” được thay đổi với tên gọi mới là “ấp tân sinh”. Nhưng do 

ACL và những hậu quả của nó đã gây nên sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng và 

trên thực tế bị quân và dân miền Nam kết hợp "ba mũi giáp công” đánh bại một 

bước cơ bản trong năm 1963, nên một trong những biện pháp quan trọng nhằm tạo 

ra sự thay đổi kết cục “Chiến tranh đặc biệt” mà kế hoạch Johnson - McNamara đưa 

ra là: "Xúc tiến việc lập ấp chiến lược được đổi tên là ấp tân sinh, xem việc này đi 

đôi với việc tiến công quân sự là then chốt của kế hoạch mới". Chương trình xây 

dựng ấp tân sinh hay còn gọi là "Chương trình cải tiến dân sinh ở nông thôn" được 

bắt đầu từ ngày l-4-1964, dự kiến chia làm hai bước: 

Bước 1: Từ ngày 1-4-1964 đến tháng 12-1965, với nội dung chính là hành 

quân càn quét, đánh phá liên tục kết hợp với dồn dân lập ấp tân sinh trên các địa bàn 

trọng điểm: Vùng I chiến thuật (Bắc Trung Bộ) là khu vực duyên hải; Vùng II chiến 

thuật (Trung Trung Bộ) là khu vực ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, thung 

lũng Bình Khê, Củng Sơn, dọc trục lộ các tỉnh Plâyku, Phú Bổn, Đắk Lắk, Quảng 

Đức, Tuyên Đức; Vùng III chiến thuật (Đông Nam Bộ) là xung quanh Sài Gòn; 

Vùng IV chiến thuật (đồng bằng sông Cửu Long) là An Giang, Châu Đốc, Vĩnh 
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Long, Gò Công và một phần các tỉnh Phong Dinh, Kiến Phong, Kiên Giang, Định 

Tường. 

Bước 2, từ năm 1966, với nội dung tiến công các vùng căn cứ, tiêu diệt các 

đơn vị chủ lực quân giải phóng, phá hủy các cơ sở quân sự của ta. Như vậy, về căn 

bản thì kế hoạch Johnson – McNamara chỉ là kế hoạch Stanley - Taylor "cải tiến" 

trong một tình thế “nguy cấp” hơn. Tuy nhiên, kế hoạch Johnson – McNamara so 

với kế hoạch Stanley - Taylor là một bước lùi, vì kế hoạch Stanley - Taylor là được 

xem là kế hoạch “tấn công chiến lược”, còn kế hoạch Johnson – McNamara được 

xem là kế hoạch “phòng ngự chiến lược”; vì kế hoạch thứ nhất là kế hoạch "bình 

định" toàn bộ, còn kế hoạch thứ hai là kế hoạch "bình định" có trọng điểm đối với 

miền Nam Việt Nam. Mặt khác, thực hiện kế hoạch Johnson – McNamara, mặc dù 

Mỹ - CQSG có tăng cường thêm nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh cũng như cố 

vấn quân sự cho miền Nam, tăng thêm quân đội Sài Gòn và tiếp tục sử dụng chiến 

thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” để mở các cuộc hành quân càn quét nhằm tìm 

diệt chủ lực, căn cứ cách mạng của lực lượng cách mạng đi đôi với dồn dân lập “ấp 

tân sinh”; mà trên thực tế các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” cùng 

“quốc sách ấp chiến lược” đã bị quân và dân miền Nam đánh bại một bước rất cơ 

bản trong năm 1963.  

Trong Phiếu trình Thủ tướng Chính phủ vào ngày 5-3-1964, “Ủy Ban bình 

định Trung ương” đã giải thích về chương trình xây dựng ấp tân sinh như sau: 

“Chương trình xây dựng ấp tân sinh mới: Gồm hai phần là vãn hồi an ninh và phát 

triển tân sinh hoạt tại nông thôn để tiến tới mục tiêu cuối cùng là gây đươc sự tự 

nguyện hưởng ứng và ủng hộ của dân chúng đối với chính phủ trong cuộc chiến 

đấu tiêu diệt cộng sản. Kỹ thuật lập ấp tân sinh: Cần chú ý tới yếu tố đắc nhân tâm 

là yếu tố căn bản quyết định sự thành bại của chính sách: Gom dân: phải hạn chế 

tới mức tối thiểu, phải chuẩn bị về mặt tâm lý quần chúng, giáo dục, phải cho họ 

được hưởng bồi hoàn tức thời. Ta cố gắng phát triển mọi mặt trong ấp để họ nhìn 

rõ kết quả và tự nguyện xin vào ấp” [104]. Như vậy thực chất “ấp tân sinh” cũng 

chính là “ấp chiến lược” trước đây, nhưng trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của 
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quân và dân ta, Mỹ - CQSG đã phải hạ thấp những tiêu chuẩn, biện pháp, hình thức 

gom dân cũng như những thủ đoạn kìm kẹp nhân dân, như vậy ấp tân sinh thực chất 

“là sự điều chỉnh thủ đoạn chiến lược của địch nhằm tiếp tục thực hiện mục địch 

theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lược” [115, tr. 174]. Theo quan điểm của phái bộ 

BRIAM thì hình thức ACL cho dù với tên gọi như thế nào thì: “Sự khác biệt giữa 

chế độ cũ và mới là sự hành động để diễn tả ý chí của chính phủ trong việc thi hành 

chính sách ấp chiến lược một cách có hiệu quả hơn trước. Dù muốn hay không, 

thành hay bại, tự do hay nô lệ của Việt Nam cũng tùy thuộc nơi chính sách đã thu 

hút đại đa số tài nguyên (Nhân – vật – lực) của đất nước” [103].  

3.1.2. Quá trình triển khai chính sách ấp tân sinh ở miền Tây Nam Bộ 

Thực hiện chính sách ấp tân sinh trong giai đoạn mới ở miền Tây Nam Bộ, 

CQSG chủ trương chia các tỉnh trong vùng thành những khu vực ưu tiên thiết lập 

mới các ấp và tiến hành bình định như sau: 

- Ưu tiên 1: Vĩnh Long 

- Ưu tiên 2: Phong Dinh 

- Ưu tiên 3: Vĩnh Bình, Kiên Giang, Chương Thiện, Ba Xuyên, An Xuyên [103] 

Trong năm 1964, Vĩnh Long và Phong Dinh (Cần Thơ) là ưu tiên hàng đầu 

trong trọng điểm đánh phá bình định, thiết lập các ACL hay ấp tân sinh mới của Mỹ 

và CQSG. Tỉnh Vĩnh Long là vùng đất trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long xét 

về mặt địa lý, giao điểm của Trung Nam Bộ và Tây Nam Bộ, bình định được Vĩnh 

Long sẽ phong tỏa được các kênh vận chuyển hàng hóa từ miền Tây Nam Bộ lên 

Long An và vào Sài Gòn qua kênh Măng Thít, quốc lộ 1… bên cạnh đó còn ngăn 

cản vũ khí từ vùng biển Duyên Hải – Trà Vinh vào sâu trong đất liền, vì vậy mà 

trong giai đoạn cuối của “Chiến tranh đặc biệt” Vĩnh Long đã trở thành chiến 

trường quan trọng ở miền Tây Nam Bộ cùng với Phong Dinh (Cần Thơ), nơi được 

xem là đô thị trung tâm miền Tây Nam Bộ và của cả vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, là nơi đặt căn cứ đầu não vùng 4 chiến thuật, có sân bay quân sự Trà Nóc, nơi 
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đặt tòa lãnh sự Mỹ. Vì vậy Cần Thơ có vị trí chiến lược rất quan trọng trong kế 

hoạch bình định giai đoạn 1964 -1965 của Mỹ và CQSG. 

Để triển khai kế hoạch Johnson – McNamara ở miền Tây Nam Bộ, ở vùng 

Sóc Trăng – Bạc Liêu, QĐSG đưa Không đoàn 84 với hai đại đội máy bay lên thẳng 

HU1A, HU1B thay cho Không đoàn 42, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giang 

thuyền trên sông Bassac, tăng cường trang bị pháo 105 ly cho các chi khu. QĐSG 

đẩy mạnh việc bắt lính đôn quân một cách quyết liệt để tăng cường cho việc càn 

quét đánh phá, đóng thêm đồn bốt, phục hồi hàng chục ACL bị ta phá trước đây và 

xây dựng thêm một số ACL mới, đưa tổng số ACL mới lên đến 185 ấp, từng bước 

chuyển đổi tên gọi sang ấp tân sinh. So với năm 1963 thì “trong năm 1964 số lượng 

pháo bắn vào vùng nông thôn Sóc Trăng – Bạc Liêu tăng cao gấp 10 lần, phi cơ 

ném bom tăng gấp 3 lần” [6, tr. 107]. QĐSG dưới sự hỗ trợ của Mỹ còn rải chất độc 

hóa học hủy diệt cây rừng và cây trồng, hòng diệt phá và phát hoang địa hình ở 

nhiều nơi, củng cố hệ thống ACL tại các khu vực như: khu rừng mắm ven biển xã 

Vĩnh Mỹ (huyện Vĩnh Lợi – Bạc Liêu), khu vực Cồn Nốc, giồng chùa xã Lạc Hòa 

(huyện Vĩnh Châu), 2 ấp Bằng Lăng và Nam Chánh thuộc xã Lịch Hội Thượng 

(huyện Long Phú), khu rừng tràm xã Mỹ Phước (nơi đặt căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng), 

xã Hồ Đắc Kiện (huyện Châu Thành), các xã Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc, Lộc Ninh 

(huyện Hồng Dân – Bạc Liêu),... 

Ở Cần Thơ, đầu năm 1964, Mỹ - CQSG đã tăng thêm lực lượng chủ lực nâng 

tổng số quân chủ lực ở Cần Thơ lên đến 1.887, lực lượng bảo an lên 3.326, cố vấn 

Mỹ lên 630. Chúng xây dựng kiên cố 232 đồn bốt, cài thám báo, gián điệp, mật vụ 

vào các tổ chức của nhân dân, mở nhiều cuộc càn quét quy mô từ cấp trung đoàn trở 

lên, đánh phá dài ngày vùng giải phóng của ta, dùng xe bọc thép M113 đánh phá 

các vùng ven thành phố, thị xã, thị trấn và trục lộ giao thông để bảo vệ hậu cứ của 

chúng. QĐSG còn “sử dụng cả không quân ném bom, bắn phá làng mạc, rải chất 

độc hóa học xuống các tuyến kinh rạch, hủy diệt ruộng vườn hòng đánh bật lực 

lượng cách mạng ra khỏi địa bàn đứng chân; đồng thời lùa dân ra vùng ven để 
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chúng lập ACL. Trong năm 1964, CQSG tại Cần Thơ xây dựng, củng cố 295 ACL” 

[3, tr. 117]. 

Ở Rạch Giá – Cà Mau, Mỹ - CQSG tích cực củng cố, xây dựng hệ thống 

ACL đồng thời tăng cường phòng thủ các ACL. Chúng còn ra sức lôi kéo các tôn 

giáo và đồng bào Khmer ở khu vực Thị xã Rạch Giá, An Biên làm hậu thuẫn chống 

phá cách mạng, mua chuộc sư sãi, linh mục, tổ chức do thám, gián điệp, thực hiện 

chính sách “chiêu hồi”, phát truyền đơn trên các tờ giấy bạc để lung lạc cán bộ cách 

mạng… trên trục đường chiến lược lộ 80 từ Rạch Giá đi Cần Thơ và trục lộ ven 

biển Rạch Giá – Cà Mau, QĐSG thiết lập một số công sự để ngăn cản các cuộc tiến 

công của ta đồng thời hỗ trợ cho hệ thống đồn bốt bảo vệ ACL dọc trên trục lộ 80 

và trục lộ ven biển Cà Mau, yểm trợ cho hệ thống đồn bốt bảo vệ các ACL dọc các 

kênh rạch nơi có đông đảo đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 tại Vĩnh 

Thuận, Tân Hiệp (Rạch Giá)… 

Trên chiến trường Trà Vinh, từ đầu năm 1964 đến tháng 6- 1964, QĐSG sử 

dụng Trung đoàn 14 thuộc Sư đoàn 9 bộ binh tổ chức nhiều trận càn lớn vào huyện 

Càng Long, Cầu Kè và huyện Cầu Ngang củng cố hệ thống ACL đang từng bước 

chuyển đổi tên gọi thành các ấp tân sinh, thậm chí chúng còn sử dụng hai đại đội chi 

viện từ Biệt khu Bình Hưng (Cà Mau) đến chi viện, CQSG tin rằng “những vùng có 

đông đảo đồng bào Khmer thì đồng bào Khmer sẽ không tham gia quyết liệt vào 

phong trào chống phá ACL như trong giai đoạn 1963 do ACL đã được chuyển 

thành “ấp tân sinh” và khi đã càn quét Càng Long và Cầu Kè thì con đường huyết 

mạch từ ven biển Duyên Hải vào sâu trong đất liền  sẽ bị cắt đứt” [7, tr. 136]. 

Như vậy có thể thấy rằng trong bối cảnh lịch sử mới, Mỹ và CQSG đã tiếp 

tục thực hiện chính sách “rào dân lập ấp” với tên gọi mới là “ấp tân sinh” ở miền 

Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng. Những âm mưu và thủ đoạn mới 

của chúng đã đặt ra cho cách mạng miền Tây Nam Bộ nhiệm vụ vô cùng khó khăn 

trong giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1965 để tiến lên đánh bại hoàn toàn chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt”. 
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3.2. Quân và dân miền Tây Nam Bộ tiếp tục đẩy mạnh phong trào chống phá 

ấp chiến lược, góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” từ năm 

1964 đến năm 1965 

3.2.1. Chủ trương của Đảng về chống phá ấp chiến lược từ năm 1964 đến năm 

1965 

Tháng 12-1963, Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng đã ra Nghị quyết “Ra sức 

phấn đấu, tiến lên giành những thắng lợi mới ở miền Nam” trong nhiệm vụ trước 

mắt BCH TW Đảng đề ra hai nội dung chủ yếu và cũng là hai mục tiêu chủ yếu phải 

quyết tâm thực hiện: (1) Tiêu diệt sinh lực từng bộ phận sinh lực địch, tạo điều kiện 

làm tan rã hoàn toàn lực lượng quân sự, chỗ dựa chính của đế quốc Mỹ và tay sai ở 

miền Nam. (2) Làm thất bại kế hoạch gom dân lập ấp chiến lược của địch, phá phần 

lớn các ấp chiến lược địch đã làm được, giành nhân lực, vật lực cho cách mạng, làm 

chủ rừng núi và phần lớn đồng bằng. Trong nhiệm vụ chống ACL, Nghị quyết nêu 

rõ: “Để xây dựng ấp chiến lược, địch đã dùng chính sách kìm kẹp ác liệt gồm nhiều 

thủ đoạn quân sự, chính trị và kinh tế, chủ yếu là thủ đoạn quân sự. Gần đây, vì bị 

thất bại nặng, địch phải dùng một số binh lực khá lớn để giữ các ấp chiến lược. 

Điều đó làm cho chúng lâm vào thế phải phân tán lực lượng trên những tuyến và 

diện rất rộng. Địch lập ấp chiến lược là cố tạo cho chúng một thế mạnh, nhưng trái 

lại, trước sự lớn mạnh của lực lượng chính trị và quân sự của nhân dân ta, ấp chiến 

lược lại trở thành chỗ yếu của địch, nơi mà ta dễ đánh chúng; Vì vậy, việc phá ấp 

chiến lược phải được phát triển song song với chiến tranh du kích, làm tan rã các tổ 

chức dân vệ và "thanh niên chiến đấu", làm tê liệt quân bảo an và hạn chế quân chủ 

lực của địch. Phải biết dùng hết khả năng của lực lượng quân sự kết hợp với đẩy 

mạnh đến tột bực phong trào đấu tranh chính trị và công tác bình vận. Thực tế đã 

chứng minh rằng phong trào phá ấp chiến lược càng mạnh thì lực lượng “thanh 

niên chiến đấu” và dân vệ của địch càng mau tan rã, quân bảo an của địch càng 

mất chỗ đứng và bị tê liệt, đồng thời quân chủ lực của chúng cũng bị cầm chân và 

phân tán trong việc hành quân đánh phá, càn quét. Ngược lại, các lựa lượng dân vệ 
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bị tan rã quân địa phương bị tê liệt, quân chủ lực địch bị cầm chân lại thì phong 

trào phá ấp chiến lược càng được mở rộng” [83, tr. 844]. 

Tiếp thu Nghị quyết của Trung ương, tháng 3 - 1964, Hội nghị lần thứ 2 TW 

Cục miền Nam đã nhấn mạnh phải quyết tâm đạt cho được hai mục tiêu chính là: 

“1. Làm thất bại mưu đồ gom dân lập ấp chiến lược của địch, phá phần lớn 

các ấp chiến lược địch đã làm được, bảo đảm giành nhân tài vật lực cho cách 

mạng, làm chủ phần lớn nông thôn và rừng núi.  

2. Tiêu diệt sinh lực địch và làm tan rã từng bộ phận quân đội địch, tạo điều 

kiện làm tan rã lực lượng quân sự, chỗ dựa của chế độ Mỹ và tay sai.  

Hai nhiệm vụ này quan hệ chặt chẽ với nhau, bảo đảm thắng lợi của nhau. 

Có tiêu diệt sinh lực địch, làm tan rã bộ phận quân đội địch, mới bảo đảm nhanh 

chóng phả ấp chiến lược và có phá được nhiều ấp chiến lược mới tạo điều kìện để 

tiêu bao tiêu diệt địch. Thực hiện hai nhiệm vụ này cũng tức là đánh đổ âm mưu có 

tính chất chiến lược của địch đối với toàn bộ cuộc chiến tranh kiểm soát nhân dân 

bằng ấp chiên lược và tiêu diệt lực tượng vũ trang của ta bằng lực lượng quân sự 

mạnh của địch" [84, tr. 718]. 

Để thực hiện chủ trương trên, Trung ương cục chỉ thị cho các Khu ủy phải 

xem chống phá ấp chiến lược là công tác trọng tâm hàng đầu phải ra sức thực hiện. 

Ngay trong lúc địch đang đặt kế hoạch, đang điều quân và làm thí điểm, ta phải tập 

trung sức thọc sâu vào các khu ấp chiến lược, phá mạnh mẽ, đều khắp, phá thường 

xuyên, phá đợt, phá mảng, phá cả hình thức lẫn nội dung làm cho địch không kịp 

trở tay ngay từ đầu. hiện nay sau hai lần đảo chánh và trước khí thế mạnh mẽ của 

phong trào chính trị vũ trang của ta, địch trong khu ấp chiến lượcđang hoang mang 

dao động, nhiều nơi tê liệt, ta lại sẵn có nhiều kinh nghiệm phong phú là điều kiện 

thuận lợi cho chúng ta đẩy mạnh công tác này… ấp chiến lược phá đến đâu cần xây 

dựng ngay thành xã chiến đấu chuyển thành thế đấu tranh chính trị, không để chúng 

khôi phục trở lại thế kìm kẹp. 
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Ngày 17-3-1964, Khu ủy miền Tây Nam Bộ ra “Nghị quyết về công tác 

chống phá khu ấp chiến lược gom dân toàn T” đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng 

và phát triển lực lượng vũ trang, nhất là chủ lực khu kết hợp phát động chiến tranh 

du kích, quyết tâm làm thất bại hoàn toàn âm mưu gom dân lập ấp chiến lược của 

địch, phá rã toàn bộ các ấp chiến lược, tiến lên làm chủ phần lớn nông thôn, tiêu 

diệt sinh lực địch” [187], Nghị quyết còn nêu rõ: “vấn đề cấp bách hiện nay là đào 

tạo nòng cốt và cán bộ trong ấp chiến lược, giúp cho anh chị em biết cách hoạt 

động trong ấp chiến lược mới…” [187]. “Nghị quyết về công tác chống phá khu ấp 

chiến lược gom dân toàn T” là điển hình về sự quán triệt thống nhất có sáng tạo về 

công tác chống phá ấp chiến lược căn cứ vào tình hình địa phương, tổng kết kinh 

nghiệm từ các phong trào chống phá ấp chiến lược tiêu biểu trong giai đoạn 1962 – 

1963 trên địa bàn Tây Nam Bộ. Tiếp thu nghị quyết của TW Cục miền Nam “Khu 

ủy miền Tây Nam Bộ đã chọn Cần Thơ và Sóc Trăng là hai tỉnh trọng điểm trong 

phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ trong năm 1964” [138, tr. 242]. 

Tháng 6-1964, Bộ Chính trị họp và nhấn mạnh: “Khu VIII, khu IX và một 

phần đồng bằng khu VII là chiến trường đông người nhiều của nhất, có phong trào 

chính trị và đấu tranh du kích mạnh, lại có thêm điều kiện thuận lợi tiếp nhận sự chi 

viện từ bên ngoài vào cho nên bộ đội chủ lực của khu từ tiểu đoàn tới trung đoàn có 

khả năng phát triển và đánh địch đến mức nào thì cứ cho phát triển và trang bị đến 

mức ấy…tạo điều kiện tiêu diệt nhiều sinh lực địch” [119, tr. 543]. Thực hiện sự chỉ 

đạo của Trung ương Đảng, TW Cục miền Nam mà trực tiếp là của Khu ủy miền 

Tây Nam Bộ, các Tỉnh ủy ở miền Tây Nam Bộ đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết 

tâm phá tan ấp chiến lược. 

Tháng 4-1964, Tỉnh ủy Cần Thơ họp và khẳng định quyết tâm: “Tiếp tục phá 

tan ấp chiến lược, đi đôi với không ngừng tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, làm thay 

đổi so sánh lực lượng tại chỗ có lợi cho ta. Về xây dựng lực lượng, Đảng bộ chủ 

trương không ngừng củng cố, phát triển lực lượng chính trị, binh vận của quần 

chúng, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, củng cố các đội du 

kích ở xã ấp, nâng cao trình độ đánh địch lên một bước, chú trọng đẩy mạnh tăng 
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gia sản xuất, bảo đảm cho yêu cầu cuộc kháng chiến. Đồng thời giữ vững vùng giải 

phóng, kiên quyết xây dựng lực lượng kháng chiến lâu dài” [3, tr. 278] 

Ở Sóc Trăng, thực hiện sự chỉ đạo của TW Cục, Khu ủy; Tỉnh ủy Sóc Trăng 

đã chủ trương đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ để thông 

suốt tình hình, nhiệm vụ mới, củng cố chi bộ cơ sở, quan tâm hơn nữa việc phát 

triển đảng viên ở vùng yếu, vùng kềm, vùng đồng bào Khmer, đặc biệt là trong lực 

lượng vũ trang, nâng cao tinh thần vượt mọi gian khổ, khó khăn, quyết chiến thắng 

kẻ thù; tăng cường sự hoạt động của các lực lượng vũ trang và an ninh; xây dựng 

phát triển các đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh phong trào cách mạng, phong trào 

đấu tranh chính tri, binh vận, chống bắt lính, bắt sâu, chống gom dân vào ấp chiến 

lược, đưa phong trào đấu tranh trong tỉnh phát triển lên một bước mới. Mặt trận dân 

tộc giải phóng tỉnh phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các dân 

tộc Kinh – Khmer – Hoa, các tôn giáo trong tỉnh đấu tranh chống Mỹ - CQSG, tiếp 

tục xây dựng vùng giải phóng ngày càng vững mạnh. Ở khu vực Bạc Liêu, Tỉnh ủy 

Sóc Trăng chỉ đạo cụ thể:“đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng 

bộ, đặc biệt là trong lực lượng vũ trang, nâng cao tinh thần vượt mọi gian khổ, khó 

khăn, quyến chiến, quyết thắng kẻ thù, đẩy mạnh phong trào vũ trang, chính trị, 

binh vận, tiến công địch chống phá khu ấp chiến lược, chống bắt lính bắt xâu, 

chống gom dân vào ấp chiến lược, đưa phong trào đấu tranh trên địa bàn lên một 

bước mới” [2, tr. 290]. 

Cuối tháng 12-1963, lợi dụng sự rối loạn của CQSG, Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ 

đạo phát động cao trào phá ACL trong toàn tỉnh, yêu cầu phá ACL trong giai đoạn 

mới được vạch rõ là phải bẻ gãy mũi lấn chiếm gom dân, lập ấp chiến lược của 

địch, san bằng đại bộ phận ấp chiến lược trong vùng tranh chấp và chuyển sang xây 

dựng xã ấp chiến đấu, phá lỏng hầu hết các ấp chiến lược trong vùng địch kiểm soát 

ở nông thôn và các phường xã trong thị xã, thị trấn, cần gắn liền các yêu cầu phá ấp 

chiến lược với yêu cầu mở rộng vùng giải phóng, đẩy mạnh phong trào du kích 

chiến tranh và đấu tranh chính tri, động viên toàn bộ nhân tài vật lực phục vụ cho 

kháng chiến, xây dựng lực lượng vũ trang, chính trị rộng khắp  [8, tr. 103]. 
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 Ở Rạch Giá, đầu năm 1964, Tỉnh ủy Rạch Giá cũng đã đề ra nhiệm vụ cho 

toàn Đảng bộ và quân dân trong tỉnh: “Thừa thắng xông lên đánh bại hoàn toàn kế 

hoạch tái lập ấp chiến lược của địch; tiêu diệt, tiêu hao và làm tan rã nhiều sinh lực 

địch, mở rộng vùng giải phóng và vùng căn cứ liên hoàn, vững chắc; phát triển 

thực lực cách mạng; phát triển ba thứ quân cân đối, đóng góp sức người, sức của 

về trên đáp ứng yêu cầu cả số lượng và chất lượng” [5, tr. 92]. 

Sau giai đoạn đấu tranh chống phá ACL quyết liệt trong năm 1963, Tỉnh ủy 

Cà Mau tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể: “Muốn đánh bại kế hoạch gom dân lập ấp 

chiến lược, phải tiếp tục đâp tan các cuộc hành quân càn quét, đánh phá của địch, 

tiêu diệt nhiều sinh lực địch, tạo điều kiện phát động quần chúng kiên trì đấu tranh 

“một tấc không đi, một lý không rời”. Khi địch đã gom dân vào ấp chiến lược, 

chúng tiếp tục dùng mọi lực lượng, mọi thủ đoạn để kìm kẹp nhân dân nhất là dung 

đồn bót, công an chìm nổi. Muốn phá ấp chiến lược, ta phải tiếp tục kết hợp được 

hai lực lượng chính trị và quân sự, sử dụng 3 mũi giáp công, phát động lực lượng 

nhân dân tại chỗ nổi dậy với sự yểm trợ của lực lượng bên ngoài, tạo thành sức 

mạnh tổng hợp phá thế kìm kẹp, phá ấp chiến lược…. tới đỉnh cao là xây dựng 

thành xã, ấp chiến đấu, thành căn cứ cách mạng” [83; tr. 281-282]. 

Ở Trà Vinh thì đến cuối năm 1963, đối với phong trào chống phá ACL trong 

giai đoạn tiếp theo, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chủ trương phát triển phong trào nhân dân 

du kích chiến tranh ở 3 vùng, kết hợp ba mũi giáp công, nhằm mở rộng diện tích tác 

chiến của dân quân du kích vào tận sào huyệt hậu phương của địch, phá ấp chiến 

lược , không ngừng củng cố, phát triển dân quân du kích  làm nòng cốt cho phong 

trào du kích chiến tranh và phát triển lực lượng tập trung, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

đủ khả năng lãnh đạo phong trào, chấn chỉnh lề lối làm việc [7, tr. 133]. Khẩu hiệu 

hành động trong toàn tỉnh là: “Muốn giữ được ruộng vườn, tài sản và con em mình, 

phải tham gia xây dựng ấp chiến đấu” [7, tr. 133]. 

 Như vậy, với sự chủ động chuẩn bị về chủ trương, đường lối chỉ đạo chiến 

lược, về lực lượng quân sự, chính trị, về vũ khí trang bị từ cấp cao nhất đến các cấp 

ủy địa phương đặc biệt là những đơn vị bộ đội chủ lực cơ động mạnh được hình 
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thành trong giai đoạn 1962 – 1963 và trong đầu năm 1964, ta đã đủ sức đánh trả các 

cuộc hành quân càn quét với quy mô ngày càng lớn, mức độ ngày càng khốc liệt 

của QĐSG; mặt khác có thể chủ động mở các trận đánh, các chiến dịch tiến công 

địch, giành những thắng lợi quyết định tạo thời cơ cho quần chúng nổi dậy phá các 

ACL. Sự chuẩn bị quan trọng về đường lối chỉ đạo chiến lược và sự quyết tâm của 

quân dân miền Tây Nam Bộ chính là yếu tố then chốt để tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược (ấp tân sinh) của Mỹ - CQSG trong giai 

đoạn 1964- 1965. 

3.2.2. Cao trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ trong năm 1964 

Phát huy những thành quả quan trọng trong phong trào chống phá ấp chiến 

lược giai đoạn 1961 đến 1963, đầu tháng 4-1964, Khu ủy miền Tây Nam Bộ và Bộ 

Tư lệnh Quân khu 9 quyết định mở đợt tiến công mùa khô 1964. Khu ủy miền Tây 

Nam Bộ quyết định mở cuộc tập kích vào chi khu Vĩnh Thuận (hay còn gọi là chi 

khu Kiên Long) tại Rạch Giá thuộc vùng giáp ranh giữa Cà Mau - Rạch Giá. Để đối 

phó kế hoạch chủ động của ta, QĐSG đưa quân từ Huyện Sử (Cà Mau) đến chi 

viện, đồng thời đưa viện binh đổ quân bằng đường không từ Cần Thơ đến Vĩnh 

Thuận nhằm giải vây cho Vĩnh Thuận. Vào lúc 0 giờ ngày 4-4-1964, Trung đoàn 2 

(gồm hai tiểu đoàn T70 và T80 - chủ lực Khu) cùng bộ đội huyện Vĩnh Thuận đánh 

trận địa pháo 105 ly, chiếm dinh quận Vĩnh Thuận, chi Công an, cơ quan hành 

chính quận và xã, tiếp đó đánh tiếp một đồn và làm thiệt hại nặng căn cứ bảo an của 

quận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 100 quân (trong số đó có Quận trưởng Vĩnh 

Thuận), phá hủy 2 khẩu pháo 105 ly. Để đối phó, vào lúc “7 giờ sáng cùng ngày, 

quân đội Sài Gòn cử tiểu đoàn biệt kích số 4 cùng hai đại đội bảo an từ Huyện Sử  

kéo lên, toán biệt kích này rơi vào ổ phục kích của tiểu đoàn 306, 309 thuộc Trung 

đoàn 1 của Quân khu 9 tại Ranh Hạt, hai đơn vị chủ lực Quân khu 9 đã tiến công 

tiểu đoàn biệt kích này và đánh thiệt hại nặng hai đại đội bảo an, tiêu diệt hơn 300 

tên lính, thu về gần 200 súng, ngay trong đêm 12-4-1964, Tiểu đoàn 309 đánh tiếp 

đồn Ranh Hạt thuộc Huyện Sử, buộc đối phương phải co cụm cố thủ”  [11, tr. Tr. 

348 – 349]. Bị tổn thất nặng nề, ngày 7-4-1964, Bộ Tư lệnh vùng 4 chiến thuật cho 
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máy bay đổ hai tiểu đoàn dù xuống cánh đồng Vĩnh Thuận tiếp viện nhưng chưa kịp 

đặt chân xuống đất đã bị quân cách mạng nổ súng, đánh thiệt hại nặng. Đến trưa 

ngày 7-4-1964, QĐSG rút chạy về Thới Bình (Cà Mau) “kết quả sau 7 ngày đêm 

chiến đấu, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 600 lính, bắn cháy 

và hỏng 10 máy bay, thu nhiều súng đạn và hàng trăm chiếc dù” [19]. Chiến thắng 

Vĩnh Thuận đã tạo thời cơ để nhân dân trong huyện nổi dậy phá banh các ấp chiến 

lược trên địa bàn Vĩnh Thuận, tạo điều kiện cho quân dân Phụng Hiệp và Kế Sách 

nổi dậy phá ấp chiến lược Tân Lập, Mỹ Hòa, Giồng Chùa, Ngang Rồ, Giếng Nước 

mở rộng vùng giải phóng đến sát thị xã Sóc Trăng… đây được xem là chiến thắng 

lớn nhất của quân dân miền Tây Nam Bộ trong năm 1964, là nguồn cổ vũ lớn lao 

cho quân dân ta tiếp tục tiến công địch, phá ACL. Theo Viện Lịch sử Quân sự Việt 

Nam: “Chiến thắng Vĩnh Thuận giáng cho địch một đòn đau, mở ra khả năng đánh 

tiêu diệt chi khu, đánh quân viện, phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng” [66, 

tr. 349]. Chiến thắng Vĩnh Thuận là thắng lợi khởi đầu cho cuộc tiến công mùa khô 

1964 của quân và dân miền Tây Nam Bộ, tạo nên một phong trào đấu tranh quyết 

liệt trong đó có phong trào chống phá ấp chiến lược. 

Sau chiến thắng Vĩnh Thuận, lãnh đạo Quân Khu 9 chủ trương tiếp tục tiến 

công Trung tâm biệt kích Huyện Sử (nay thuộc huyện Thới Bình - Cà Mau) gồm hai 

đồn tứ giác, ba đồn tam giác, mười lô cốt. Trung đoàn 2 của Quân khu 9 thực hiện 

kinh nghiệm đánh Điện Biên Phủ "bao vây đánh lấn" huy động hàng ngàn quân và 

dân đào các chiến hào từ năm hướng, tiến dần vào trung tâm Biệt kích Huyện Sử, 

đến 23 giờ ngày 19-5-1964, ta diệt hoàn toàn Trung tâm biệt kích Huyện Sử, loại 

khỏi vòng chiến đấu 150 lính, bắt sống 100 lính, thu toàn bộ vũ khí. Sau trận tập 

kích này, kinh nghiệm "bao vây đánh lấn" được phổ biến rộng rãi ra toàn miền Tây 

Nam Bộ. Nhân đà thắng lợi tại Vĩnh Thuận và Trung tâm biệt kích Huyện Sử, quân 

dân huyện Thới Bình phá dứt điểm các ACL Rạch Ông, Rạch Giồng, Bàu Mốp, Bà 

Đặng, mở rộng vùng giải phóng. Tiếp theo đó, ngày 26-5-1964, hai tiểu đoàn 306 

và 309 tiếp tục phối hợp với bộ đội Thới Bình và du kích xã tập kích tất cả đồn bốt 

trong khu vực này, phá “ấp chiến lược đặc biệt” Khai Hoang, vốn là “Khu trù mật” 
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đã bị lực lượng cách mạng phá đi phá lại nhiều lần. Đến cuối năm 1964, trên địa 

bàn Cà Mau chỉ còn 14 ấp chiến lược. 

Phát huy thành quả có được, trung đoàn 2 cùng lực lượng vũ trang tỉnh Rạch 

Giá mở đợt tấn công đồn bốt để khai thông hành lang từ U Minh Thượng lên vùng 

"lòng chảo" Giồng Riềng, mở rộng vùng giải phóng và phá các ACL tại các huyện 

Gò Quao, Giồng Riềng, An Biên với chiến thuật "công đồn đả viện” - (tiến công 

đồn bốt, đánh lui cứu viện). Đêm 18-7-1964, lực lượng vũ trang huyện Gò Quao và 

du kích xã đánh một số đồn bốt ven chi khu Gò Quao - Sóc Ven. Quân đội Sài Gòn 

đưa một Tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 21 từ tiểu khu Chương Thiện lên giải vây, lực 

lượng này bị trung đoàn 2 của Quân khu 9 phục kích trên lộ Lục Phi (xã Vĩnh Hòa 

Hưng), kết quả tiểu đoàn đối phương bị đánh bại, quân cách mạng diệt và bắt sống 

300 quân, thu toàn bộ vũ khí, bắn hỏng hai máy bay phản lực, phá rã các ACL tại xã 

Vĩnh Hòa Hưng [19].  

Trong đấu tranh chính trị và binh vận, dưới sự tổ chức bí mật của Huyện ủy 

Gò Quao, nhân dân trong huyện đã dùng hàng trăm xuồng ghe với hàng ngàn người 

kéo ra Tiểu khu Chương Thiện và chi khu Gò Quao đấu tranh phản đối máy bay đối 

phương bắn phá giết hại nhân dân và vận động binh sĩ đào ngũ về với cách mạng. 

Sau chiến thắng Lục Phi, quân dân huyện Gò Quao (Kiên Giang) bao vây bức rút 3 

đồn, giải phóng xã Vĩnh Hòa Hưng, phá dứt điểm các ACL tại đây, khai thông hành 

lang U Minh Thượng lên Giồng Riềng. Quân và dân huyện Giồng Riềng phá ACL 

Thác Lác, phá lộ Bến Nhứt, bức rút đồn Cây Dừa, giải phóng thêm 5 ACL trên sông 

Cái Bé.  

Nối tiếp thắng lợi trên địa bàn tỉnh Rạch Giá, lực lượng vũ trang thị xã Hà 

Tiên đánh đồn Cò Trắng, có nội ứng kết hợp diệt chi khu Kiên Lương. Bộ đội chủ 

lực Quân khu 9 dùng chiến thuật "bao vây đánh lấn" tiến công chi khu Hiếu Lễ (An 

Biên –Rạch Giá). Sau gần một tháng bị ta bao vây và chặn đánh, QĐSG tại chi khu 

Hiếu Lễ rút chạy về chi khu Thứ Ba. Do hoảng sợ, binh lính các đồn trên kinh Cán 

Gáo, từ Thứ Mười Một đến Thứ Sáu cũng rút chạy về chi khu Thứ Ba. Lực lượng 

cách mạng giải phóng hoàn toàn 5 xã và các phá dứt điểm các ACL tại đây gồm 
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ACL Nam Thái, Nam Yên, Tây Yên… khiến đối phương chỉ còn kiểm soát từ đồn 

Thứ Năm đến Vàm Xẻo Rô và gần như không kiểm soát được bất kỳ ACL nào trên 

địa bàn An Biên. Theo tổng kết thì trong năm 1964, tỉnh Rạch Giá đã có: “301 cuộc 

phá ACL, huy động trên 4.000 lượt quần chúng tham gia phong trào, giải phóng 

trên 2.300 đồng bào trở về với ruộng đất cũ. Phong trào xây dựng xã ấp chiến đấu 

mang lại nhiều kết quả. Trong năm 1964, ta đã củng cố và xây dựng được 172 ấp 

chiến đấu,những địa phương có phong trào xây dựng ấp chiến đấu mạnh là An 

Biên, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Hòa Hưng, Hòa Thuận và Bình An” [5, tr. 99]. Như 

vậy, những thắng lợi Rạch Giá đã có những tác động mạnh mẽ đến phong trào 

chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ trong năm 1964. 

Ở Cần Thơ, trọng điểm chống phá ACL của Khu ủy miền Tây Nam Bộ thì 

phong trào chống phá ACL năm 1964 diễn ra hết sức quyết liệt và đạt nhiều thắng 

lợi quan trọng. Mở đầu “đêm 4-2-1964, đại đội 20 địa phương quân kết hợp với tiểu 

đoàn 96 (Quân khu 9) tập kích đánh đồn Thới Lai và 9 giờ sáng hôm sau đánh chặn 

viện tại đồn Kinh Đứng. Kết quả trận diệt đồn đả viện tại Thới Lai - Kinh Đứng ta 

diệt 1 đại đội bảo an, 1 tiểu đội dân vệ xã Thới Đông, 1 trung đội dân vệ của quận 

Cờ Đỏ tại Kinh Đứng, diệt 92 tên, thu 78 súng, đồn Thới Lai bị hạ” [18]. Nhân dân 

trong các ACL tại Thới Lai vùng dậy cùng với bộ đội địa phương phá dứt điểm các 

ACL tại đây. Ngày 24-3-1964, đại đội 23 cùng du kích huyện Phụng Hiệp đã bẻ gãy 

trận càn quét của QĐSG tại ACL Chày Đạp thuộc xã Thạnh Hòa (huyện Phụng 

Hiệp), trong trận này ta đã bắn cháy 1 máy bay L.19, diệt 2 xe quân sự, mở ra khả 

năng chống càn phòng ngự trận địa ở Cần Thơ. Ngày 16-4-1964, lực lượng vũ trang 

huyện Long Mỹ kết hợp du kích đánh đồn Vịnh Chèo, diệt 1 trung đội địch, thu 

toàn bộ vũ khí, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá dứt điểm ACL Vịnh Chèo. Ngày 28-4-

1964, lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ kết hợp du kích xã Vĩnh Tường phục kích 

diệt 1 đại đội bảo an địch hành quân càn quét đi qua Ngã Ba Vĩnh Tường, ngăn 

không cho chúng củng cố và chi viện cho 2 ACL tại Vĩnh Tường. Tháng 5-1964 

“tại huyện Châu Thành, lực lượng vũ trang huyện kết hợp du kích xã chặn đánh 

chìm 1 tàu tuần tra ở khu vực xã Nhơn Ái, phá banh 10 ACL, diệt 15 tên tề xã, đưa 

hàng ngàn đồng bào từ ACL về quê cũ bám vườn, bám ruộng” [106, tr. 120]. Tháng 
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5-1964, lực lượng vũ trang Phụng Hiệp dùng cách đánh đặc công tiêu diệt đồn Bàn 

Thạch diệt 9 tên, bắt 3 tên, thu toàn bộ vũ khí, phá dứt điểm ACL Bàn Thạch. 

Trong đấu tranh binh vận, đêm 14-5-1964, tại Trung tâm huấn huyện Vàm 

Xáng - Khu Hỏa Lựu (thị xã Vị Thanh) diễn ra cuộc nổi dậy của 12 nội tuyến phối 

hợp với đại đội 23, 31, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí trường huấn luyện, diệt 2 lô 

cốt tại cầu Rạch Gốc, thu 100 súng, 1 tấn đạn và nhiều đồ dùng quân sự, hỗ trợ cho 

nhân dân trong ACL Rạch Gốc phá lỏng ACL này. 

Trong những tháng đầu năm 1964, hoạt động chiến tranh du kích trong 

phong trào chống phá ACL trên địa bàn tỉnh Cần Thơ phát triển đều khắp... Để đáp 

ứng yêu cầu của phong trào đấu tranh vũ trang, Tỉnh ủy và Tỉnh đội Cần Thơ quyết 

định thành lập tiểu đoàn bộ binh để có quả đấm mạnh, ngăn chúng hành quân lập 

các ấp tân sinh tạo điều kiện cho bộ đội chủ lực tiêu diệt quân địch, giữ vững địa 

bàn và mở rộng vùng giải phóng. Ngày 24-6-1964, tiểu đoàn Tây Đô lực lượng vũ 

trang chủ lực tỉnh Cần Thơ chính thức được thành lập tại xã Phương Bình (Phụng 

Hiệp) với lời thề sắt đá: "Ra đi là chiến thắng, đánh là tiêu diệt". Tiểu đoàn Tây Đô 

từ đó trở thành mũi nhọn của phong trào đấu tranh vũ trang trên địa bàn Cần Thơ. 

Trong đấu tranh chống phá ACL tại vùng có yếu tố tôn giáo phức tạp như 

Thốt Nốt, Tỉnh ủy Cần Thơ nhận định: “Thốt Nốt là vùng đa số nhân dân theo đạo 

Hòa Hảo, người dân ít hiểu biết về cách mạng, nên chưa xây dựng được cơ sở cách 

mạng, các xã không thành lập được đội du kích” [58, tr.123], vì vậy Tỉnh ủy và 

Tỉnh đội quyết định đưa Tiểu đoàn Tây Đô vừa mới thành lập về xã Trung An (Thốt 

Nốt) để hoạt động vũ trang tuyên truyền, xây dựng và đưa phong trào chống phá 

ACL ở huyện Thốt Nốt phát triển đi lên. Ngày 30-6-1964, tiểu đòan Tây Đô bao 

vây đồn Ba Gừa đe dọa toàn bộ hệ thống ACL tại Thốt Nốt, QĐSG tại Tiểu khu An 

Giang huy động hai tiểu đoàn bảo an hành quân đến giải tỏa đồn Ba Gừa – Thốt Nốt 

đang bị bao vây, chúng quyết tâm tiêu diệt bằng được tiểu đòan Tây Đô. Trận chiến 

diễn ra quyết liệt, QĐSG cho pháo 105 ly ở các chi khu lân cận bắn cấp tập vào trận 

địa Ba Gừa hòng đánh bật tiểu đoàn Tây Đô ra khỏi vùng Thốt Nốt. QĐSG đã tổ 

chức nhiều đợt máy bay ném bom, bộ binh tấn công, nhưng đều bị tiểu đoàn Tây 
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Đô đánh trả quyết liệt. Sáng hôm sau, đại đội 23 tỉnh Cần Thơ đến chi viện cho tiểu 

đoàn Tây Đô đánh bại cuộc hành quân của Tiểu khu An Giang, hạ đồn Ba Gừa làm 

hệ thống ACL tại đây không còn chỗ dựa, tạo điều kiện quân dân Thốt Nốt nổi dậy 

phá rã các ACL tại đây, tuy nhiên do đặc thù là vùng đồng bào Công giáo, đa phần 

là những đồng bào di cư năm 1954 nên có thái độ thiếu thiện cảm với cách mạng, vì 

vậy mà các ACL tại đây dù bị phá nhưng vẫn tái lập nhiều lần. 

Sau đợt vận động tuyên truyền ở Thốt Nốt, tiểu đoàn Tây Đô về kinh xáng 

Lái Hiếu (Phụng Hiệp) phối hợp với Trung đoàn 2 chủ lực Quân khu 9 chiến đấu. 

Tháng 7-1964, tiểu đoàn Tây Đô và lực lượng vũ trang huyện Phụng Hiệp kết hợp 

với du kích xã Tân Bình tấn công đồn Cầu Đình, thu nhiều vũ khí và đồ dùng quân 

sự, phá banh ACL Cầu Đình. Ngày 25-7-1964, “tiểu đoàn Tây Đô phục kích trên 

tuyến lộ 40, đoạn Tầm Vu - Rạch Gòi nằm trên xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp 

đánh tan tác đại đội bảo an từ Cần Thơ đến càn quét địa bàn Tầm Vu – Rạch Gòi. 

Do đặc thù là vùng nông thôn nằm trên địa bàn chiến lược Ngã Bảy – Phụng Hiệp 

được hỗ trợ mạnh mẽ từ QĐSG tại tiểu khu Phong Dinh nên các ACL tại Phụng 

Hiệp ta phải phá đi phá lại nhiều lần, tiêu biểu trên ACL Đông Lợi (xã Đông 

Phước), ta phải phá đi phá lại 104 lần” [58, tr. 127]. 

Ngày 28-8-1964, du kích xã An Bình phối hợp với lực lượng vũ trang thị xã 

Cần Thơ và cơ sở binh vận tấn công đồn Ngã Bát, nơi đặt trụ sở tề xã An Bình, 

dùng chất nổ đánh sập cả đồn, tiêu diệt gọn 1 trung đội dân vệ. Phong trào diệt ác 

trừ gian của du kích xã An Bình điển hình trong năm như: diệt tên cảnh sát Luận, 

cảnh sát Tỷ, trưởng ấp Mùi, trưởng ấp Văn..... là những tên ác ôn có nhiều nợ máu 

với nhân dân, phá banh các ACL tại xã An Bình. Tháng 11-1964, lực lượng vũ 

trang huyện Ô Môn kết hợp với nội tuyến đánh đồn Kinh Ngang (xã Thới Đông, 

huyện Ô Môn) phá ACL Kênh Ngang. Ngày 4-12-1964, Tiểu đoàn Tây Đô phối 

hợp cùng với trung đoàn 1 của Quân khu diệt tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 31 (Sư 

đoàn 21 - QĐSG) đến chi viện chi khu Đức Long trên lộ 40 đoạn Vĩnh Tường - 

Nàng Mau, hệ thống ACL còn lại trên địa bàn Cần Thơ – Hậu Giang rệu rã, không 

còn chỗ dựa cả về quân sự và chính sách thực hiện. 
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 Trong đấu tranh chính trị hỗ trợ phong trào chống phá ACL tại Cần Thơ thì 

phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, giải tán ACL của nhân dân khu vực 

xóm Hội Linh, xóm Cầu Củi, ấp Mít Nài, phong trào phản đối của nhân dân khu 

vực lộ 19, lộ 20, khu vực Đầu Sấu đã gây tiếng vang lớn... Trong một sự kiện tiêu 

biểu, ngày 24-8-1964, nhân dân thị xã Cần Thơ xuống đường đấu tranh chống gom 

dân vào ACL, chống "Hiến Chương Vũng Tàu” của Nguyễn Khánh, hàng ngàn 

người có băng cờ khẩu hiệu hô vang "Đả đảo  đế quốc Mỹ xâm lược" "Đả đảo Hiến 

Chương Vũng Tàu"… CQSG không có cách nào ngăn chặn được, buộc phải đem xe 

thiết giáp đến cản đường và dùng xe cứu hỏa phun nước ngăn chặn cuộc biểu tình 

ngay trước Hoa Viên - đại lộ Hòa Bình. Ngày 2-11-1964, khoảng 400 phụ nữ Bình 

Minh bơi xuồng qua sông Hậu kết hợp với nhân dân thị  xã Cần Thơ biểu tình 

chống Mỹ xâm lược và đòi Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, chống bắt lính, chống 

gom dân lập ACL...  

Bên cạnh Cần Thơ thì tại Sóc Trăng, một trong hai địa bàn chống phá trọng 

điểm của Khu ủy miền Tây Nam Bộ trong năm 1964 cũng diễn ra không kém phần 

sôi nổi, quyết liệt. Cuối tháng 1-1964, Trung đoàn 1 và lực lượng vũ trang tỉnh tập 

kích diệt 5 đồn, tiếp đó tiến công diệt, bứt rúc 20 đồn bốt trong chi khu và hỗ trợ các 

cơ sở mật phát động nhân dân nổi dậy phá rã một số ACL ở ngoại vi quận lỵ và giải 

phóng một số xã của huyện Vĩnh Châu. Trung đoàn 1 đã phối hợp cùng lực lượng 

vũ trang tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng tiến công chi khu Long Mỹ diệt đồn Vịnh Chèo, 

phá dứt điểm hàng loạt ACL dọc theo kênh Phụng Hiệp về đến Ngã Năm. Lực 

lượng vũ trang huyện Phụng Hiệp diệt 4 đồn, phá dứt điểm hệ thống ACL ở vùng 

giáp ranh 3 huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Kế Sách. Cùng lúc đó bộ đội Sóc 

Trăng bám trụ cùng nhân dân, phá nhiều ACL ở vùng An Ninh, Long Phú, mở rộng 

vùng giải phóng đến gần thị xã Sóc Trăng, bảo vệ vững chắc căn cứ Tỉnh ủy Sóc 

Trăng tại Mỹ Xuyên. Tiểu đoàn Phú Lợi của Sóc Trăng luồn sâu vào các vùng đồng 

bào Khmer ở Vĩnh Châu, đánh đồn, phá ACL tại Lai Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiệp…, 

chặn đánh đoàn xe của đối phương ở Bạc Liêu lên chi viện cho Vĩnh Châu, phá hủy 

6 xe buộc chúng phải tháo chạy về lại Bạc Liêu. Ngày 2-8-1964, tiểu đoàn Phú Lợi 

(Sóc Trăng) diệt một đại đội bảo an, tạo điều kiện cho nhân dân phá tan ACL Trà 
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Sết và xây dựng thành ấp chiến đấu. Trong trận càn ngày 16-10-1964, quân đội Sài 

Gòn đổ quân bằng trực thăng xuống ACL Giồng Bớm (xã Châu Thới- huyện Vĩnh 

Châu – Sóc Trăng) bao vây Tiểu đoàn Phú Lợi. Tiểu đoàn Phú Lợi và quân dân 

Vĩnh Châu đã tiêu diệt hai Trung đội quân đội Sài Gòn, vận động nhân dân kéo lên 

thị xã biểu tình, ta vận động vợ các binh lính bị thương kéo đến nhà thương đấu 

tranh khiến CQSG ở nơi đây hoảng hốt, du kích xã hỗ trợ nhân dân nổi dậy xóa sổ 

ACL Giồng Bớm [6, tr. 120]. Chiến thắng Giồng Bớm là chiến thắng tiêu biểu thể 

hiện sức mạnh của “ba mũi giáp công” của quân và dân Sóc Trăng trong năm 1964. 

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Sóc Trăng “đến cuối năm 1964, Sóc Trăng đã phá dứt 

điểm 93 ACL, phá banh 91 ACL, giải phóng 12 xã với 136.000 dân” [6, tr. 122]. 

Trong đấu tranh chính trị, ngày 12-10-1964, tại thị xã Sóc Trăng đã diễn ra 

cuộc đấu tranh huy động hơn 3.000 người tham gia trong đó có nhiều sư sãi người 

Khmer. Đoàn đấu tranh đã đưa ra yêu sách đòi Mỹ phải rút khỏi miền Nam, chấm 

dứt chiến tranh, bãi bỏ chính sách ấp tân sinh, CQSG tại Ba Xuyên tiến hành đàn áp 

nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của quần chúng, chính quyền tỉnh Ba Xuyên 

phải nhượng bộ một số điều kiện và thả những người bị bắt giữ. Bên cạnh đó, trong 

đấu tranh binh vận, ở Sóc Trăng đã vận động được 1.284 binh sĩ, trong đó có 386 

dân vệ là người Khmer, công tác binh vận đã góp phần làm cho hệ thống dân vệ 

hoang mang dao động, rời bỏ đồn bốt, tạo điều kiện cho phong trào chống phá ACL 

nhất là tại các huyện Thạnh Trị, Vĩnh Châu… 

Trong đấu tranh chính trị và binh vận tại khu vực Bạc Liêu nhằm phối hợp 

với chiến trường Sóc Trăng, Bạc Liêu đã phát động cao trào chống phá ACL trong 

tháng 8 – 1964 với hơn 8.000 lượt đồng bào nông thôn và thành thị tích cực tham 

gia phong trào đấu tranh chính trị đòi Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, phá bỏ các ACL. 

Tháng 10-1964, bộ đội tỉnh tập kích hai trận vào liền ACL trọng điểm Vĩnh Mỹ A, 

làm tan rã lực lượng “Thanh niên thánh nghiệp”, phát động quần chúng nổi dậy phá 

liên ACL Vĩnh Mỹ A ở đông nam Bạc Liêu. Cùng thời gian, du kích Vĩnh Lợi tấn 

công đồn Evra do các dân vệ Khmer đóng giữ, trong trận này ta đã huy động sư sãi 

Khmer vận động thuyết phục các dân vệ Khmer đầu hàng, kết quả chúng bỏ đồn, ta 
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hỗ trợ quần chúng trong liên ACL Vĩnh Mỹ A phá rã hoàn toàn ACL này và giải 

phóng hơn 2.000 dân, đây là thắng lợi quan trọng nhất của quân dân Bạc Liêu trong 

phong trào chống phá ACL trong năm 1964, cho thấy sức mạnh quan trọng của “ba 

mũi giáp công”. Ngày 10-11-1964, đồn Phó Sinh (huyện Hồng Dân) bị hạ, ta phá 

ACL Phó Sinh, hệ thống ACL của CQSG tại Hồng Dân rệu rã, theo thống kê “tính 

đến cuối năm 1964, quân và dân Bạc Liêu đã phá hầu hết các ACL, trong đó có 25 

ACL bị phá rã hoàn toàn” [2; tr. 298].  

Ngoài những chiến thắng lớn trong phong trào chống phá ACL ở các tỉnh Cà 

Mau, Rạch Giá, Cần Thơ – Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu thì trên khắp các chiến 

trường miền Tây Nam Bộ lực lượng cách mạng đều hăng hái tiến lên, tấn công đối 

phương, diệt đồn, phá ACL, đánh quân chi viện, phối hợp và đẩy mạnh đấu tranh 

chính trị, binh vận thu nhiều kết quả rất khả quan, cụ thể:  

Tại Trà Vinh, đến đầu năm 1964, từng mảng lớn ACL trên vùng nông thôn 

Trà Vinh đã bị phá rã và nhiều nơi được thay thế bằng ấp chiến đấu, xã chiến đấu. 

CQSG tại tỉnh Trà Vinh chỉ kiểm soát được những ACL trên các địa bàn ven tỉnh 

lỵ, ven các quận lỵ và các trục lộ giao thông. Đầu tháng 4-1964, QĐSG tập trung 

lực lượng bảo an và một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 14, Sư đoàn 9 bộ binh mở trận 

càn lớn vào 3 huyện Càng Long, Vũng Liêm và Cầu Kè hòng củng cố các ACL tại 

đây, lực lượng bộ đội địa phương tích cực chống trả suốt 7 ngày đêm sau đó rút lui 

để bảo toàn lực lượng. 

Ngày 5-5-1964, bộ đội tỉnh Trà Vinh tập kích vào chi khu Tập Ngãi (huyện 

Tiểu Cần) xóa sổ một đại đội “Thanh niên thánh nghiệp”, phá dứt điểm ACL Tập 

Ngãi. Sau chiến thắng này, QĐSG mất niềm tin vào lực lượng “Thanh niên thánh 

nghiệp” trên địa bàn Trà Vinh, ý đồ sử dụng lực lượng này làm nòng cốt bảo vệ các 

ACL bị xóa sổ. Tại ACL Cầu Quan (huyện Tiểu Cần) có 1.500 người dân thuộc 

huyện Duyên Hải bị dồn về đây, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang huyện Tiểu 

Cần đã nổi dậy đốt ACL Cầu Quan, bỏ về quê cũ. Trên địa bàn huyện Cầu Ngang, 

địa phương quân tập trung phá các ACL tại Long Sơn, Ngũ Lạc, tiêu diệt đồn Long 

Phi, tạo thời cơ cho nhân dân trong các ACL nổi dậy phá hết các ACL tại 4 xã là 
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Huyền Hội, An Trường, Mỹ Cẩm và Tân An. Tại huyện Trà Cú (Trà Vinh) quân 

dân địa phương “phá dứt điểm 40 ACL trong đó có hơn 30 ACL thuộc vùng đồng 

bào Khmer” [21, tr. 2]. Ở huyện Càng Long ta giải phóng 4 xã: An Trường, Tân An, 

Huyền Hội, Nhị Long, giải phóng 2 xã ở Cầu Ngang là Nhị Trường và Long Sơn… 

Tháng 6-1964, lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh đánh diệt một đại đội bảo an, gỡ 

hàng chục đồn bốt ở huyện Cầu Kè, đồng thời đánh trả nhiều cuộc càn quét của 

QĐSG, tháng 10-1964, lực lượng vũ trang tỉnh và du kích Cầu Kè đã đánh tan 2 đại 

đội, loại khỏi vòng chiến đấu 220 quân, bắn rơi 3 trực thăng, đe dọa hệ thống đồn 

bốt bảo vệ các ACL tại An Phú Tân, Thạnh Phú, Thông Hòa… [21, tr. 2] 

 Tháng 11-1964, tại Vũng Liêm, các xã Hiếu Phụng, Quới An, Quới Thiện 

và Trung Ngãi đã vận động quần chúng nổi dậy bao vây và tiêu diệt đồn bốt trên địa 

bàn xã, đã gây cho địch nhiều thiệt hại, một số ACL của các xã bị phá lỏng, chỉ có 3 

ACL là Giồng Ké, Phú Tiên và Trường Hội (xã Trung Nghĩa) ta không phá được. 

Cùng thời gian này nhân dân các xã Trung Thành, Hiếu Thành và Tân An Luông đã 

tiến công và nổi dậy phá lỏng các ACL trong các xã này. Cũng trong tháng 11-

1964, tiểu đoàn Trà Vinh cùng du kích Long Toàn – huyện Duyên Hải diệt một đại 

đội bảo an, sử dụng chiến thuật "bao vây đánh lấn" bức rút chi khu Long Toàn, phá 

dứt điểm các ACL tại đây gồm Ngũ Lạc, Ba Động, Long Vĩnh và Long Toàn, mở 

rộng hành lang ven biển đón các đoàn tàu không số chi viện cho miền Nam.  

Trong đấu tranh chính trị và binh vận hỗ trợ phá ACL tại Trà Vinh, đầu 

tháng 5-1964, đồng bào Khmer đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh trong đó có 3 cuộc 

đấu tranh lớn trên địa bàn các huyện Trà Cú, Cầu Ngang và thị xã Trà Vinh, tập hợp 

được 9.000 lượt người tham gia, trong đó có hơn 1.000 sư sãi Khmer. Nổi bật trong 

giai đoạn này là cuộc biểu tình tuyệt thực của các tín đồ Phật giáo Khmer và các 

học sinh trong tỉnh vào ngày 16-6-1964 phản đối chính quyền quân sự, đòi Mỹ phải 

rút quân về nước. Cuộc đấu tranh chính trị này đã gây tiếng vang lớn trên địa bàn 

miền Tây Nam Bộ trong năm 1964. Cuối năm 1964, bằng binh vận, quân và dân 

huyện Cầu Kè đã lấy được đồn Tám Thế, đồn Hòa Ân, phá dứt điểm ACL Ấp 3, 

ACL Hòa Ân mà không tốn một viên đạn nào. Tổng kết phong trào chống phá ACL 



 

122 

 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong năm 1964, Tỉnh ủy Trà Vinh ghi nhận: “tính chung 

trong năm 1964, Trà Vinh có 510 trên tổng số 734 ACL bị ta phá, trong đó phá dứt 

điểm 289 ACL, phá banh 186 ấp, giải phóng 498.550 dân” [7, tr. 139]. 

Trên địa bàn Vĩnh Long thì đến đầu tháng 4-1964, quân dân Vĩnh Long phá 

tan ACL Phước Ngươn B (xã Phước Hậu – Châu Thành A), đây vốn là “một mô 

hình mà chính quyền Sài Gòn cho là “ấp chiến lược kiểu mẫu” ở Tây Nam Bộ vì 

đây là ACL đầu tiên được xây dựng ở miền Tây Nam Bộ từ năm 1961, được CQSG 

trang bị nhiều phương tiện chiến đấu cùng một đại đội bảo an, dân vệ; lực lượng vũ 

trang tỉnh Vĩnh Long kết hợp với du kích Châu Thành tấn công ACL Phước Ngươn 

B, buộc địch phải đầu hàng, ACL Phước Ngươn B bị xóa sổ sau 3 năm tồn tại” [9, 

tr. 356]. Tháng 4-1964, ở Ngãi Tứ (Tam Bình) du kích xã lấy đồn Bến Xe bằng binh 

vận, sau đó bao vây bắn tỉa buộc địch phải rút bỏ đồn Bình Phú, phá ACL Bến Xe, 

ACL Bình Phú. Cuối năm 1964, xã Ngãi Tứ được cơ bản giải phóng, các ACL tại 

xã Ngãi Tứ bị phá dứt điểm hoàn toàn. Cũng trong thời gian này, ở xã Bình Ninh, ta 

diệt các đồn Kinh Tắc, Cây Cồng, phá dứt điểm các ACL tại đây. Đến cuối năm 

1964, quân và dân Tam Bình phá hai trọng điểm ACL ở tuyến sông Cái Ngang (Mỹ 

Lộc) và An Hòa (Ngãi Tứ) phá được 48/60 ấp chiến lược của huyện, giải phóng 

50.000 dân, giải phóng hầu hết các xã: Bình Ninh, Loan Mỹ, Ngãi Từ, Hậu Lộc, Mỹ 

Lộc, Hòa Hiệp và Song Phú B, làm thất bại cơ bản chương trình bình định lập ACL 

của Mỹ - CQSG ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mở rộng vùng giải phóng ở nông thôn. 

Trong đấu tranh chính trị hỗ trợ phong trào chống phá ACL, ngày 27-8-1964, 

hàng vạn đồng bào thị xã Vĩnh Long và các huyện xung quanh kéo về thị xã đấu 

tranh chống bắt lính, phản đối gom dân lập ấp tân sinh mới. Buộc chính quyền Vĩnh 

Long phải cho hơn 2.000 thanh niên về với gia đình. Trong tháng 11, 12-1964, tại 

huyện Châu Thành, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long bức rút 5 đồn Cây Sộp (xã 

Phú Hựu), Đồn Điền, Cây Kè (xã Phú Long), Cai Ngộ (xã Tân Nhuận Đông), tạo 

điều kiện cho quần chúng nổi dậy phá banh các ACL tại các xã này. Đặc biệt tại xã 

Hòa Tân, một nhóm phụ nữ trong phong trào “đội quân tóc dài” đã nổi dậy phá 
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banh ACL Hòa Tân giữa ban ngày, ở xã Phú Hựu một xã cửa ngõ của chi khu Đức 

Tôn, ta đã phá dứt điểm được 5/6 ấp chiến lược . 

Hòa chung với phong trào phá ấp chiến lược của hai vùng trọng điểm là Tam 

Bình và Châu Thành, các huyện thị khác phát động quần chúng nổi dậy phá rã hàng 

loạt ấp chiến lược trong huyện mình. Tại huyện Lấp Vò, Huyện ủy Lấp Vò phát 

động quần chúng đấu tranh chính trị kết hợp với nổi dậy ở một số nơi, du kích xã 

Tân Khánh Trung đánh dân vệ và thanh niên chiến đấu, quần chúng trong xã nổi 

dậy diệt tề điệp ác ôn, phá 7.500m bờ đai ACL, xóa 6 trạm gác. Tháng 12-1964, tại 

xã Mỹ An Hưng, quần chúng nổi dậy cùng du kích phá rã toàn bộ ACL trong xã. 

Những tháng cuối năm 1964, các xã Hòa Thành, Long Thắng, Hội An Đông, Bình 

Thạnh Trung, Tân Mỹ, Tân Khánh Tây, Tân Khánh Đông, phát động quần chúng 

phá ACL giành thắng lợi. 

Tại Bình Minh, huyện nằm ven sông Hậu, là vùng tiếp giáp với Cần Thơ, 

trong đợt đầu tiến công năm 1964 ta chưa phá được ACL mà chỉ đánh được một số 

đồn như đồn Ô Môi, đồn Cầu Bến Phà (hai đồn này bị du kích dùng thủ pháo lửa 

đánh), nhưng ta đã xây dựng được nhiều cơ sở trong các ACL có đông đồng bào 

theo đạo Hòa Hảo. Cùng với việc tổ chức, gây dựng cơ sở, huyện ủy Bình Minh chỉ 

đạo các hoạt động quân sự, hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của quần 

chúng, “từ ngày 1 đến 15-10-1964, địa phương quân Bình Minh gỡ 4 đồn: Huyện 

Hàm, Huyện Tưởng, Cống Đá Vôi, đồn Bờ Gòn thuộc xã Tân Quới. Quần chúng tại 

chỗ nổi dậy phá ACL Ranh Hạt, Mỹ Bồn (xã Mỹ Thuận), ACL Phù Ly, Hòa Thành 

(xã Đông Thành)” [9, tr. 357]. Tiếp theo là phá banh ACL Rạch Vồn, đây vốn là 

“ấp chiến lược kiểu mẫu” thí điểm tại Bình Minh. Các ACL Rạch Giền, Trà Kiết, 

Rạch Múc, Tầm Vu, Sông Chẹt ở xã Mỹ Thuận cũng bị nhân dân tại chỗ phá rã, 

hàng rào dây thép gai bị nhổ bỏ và không có khả năng khôi phục. 

Như vậy với phong trào chống phá ACL tại Vĩnh Long – Trà Vinh thì đến 

cuối năm 1964, ta đã làm chủ một vùng rộng lớn trên địa bàn Trà Vinh – Vĩnh 

Long, liên hoàn từ ven biển Trà Vinh đến triền sông Tiền Giang, Hậu Giang, mở 

rộng hành lang nối liền Tiền Giang và Hậu Giang, nối liền Trung Nam Bộ và Tây 
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Nam Bộ. Trong Báo cáo tình hình dân quân du kích chiến tranh năm 1964, Bộ Tư 

lệnh Quân khu 9 đã đánh giá: “Dân quân du kích và quần chúng phá ACL, xây dựng 

xã chiến đấu rất dũng cảm nên phong trào được giữ vững và còn phát huy mở rộng 

ở một số nơi sát địch như một số xã ở Thới Bình, Châu Thành, Giá Rai (Cà Mau), 

Long Phú, Châu Thành (Sóc Trăng), Phụng Hiệp, Ô Môn, Châu Thành (Cần Thơ) 

và một số nơi ở Trà Vinh, Sóc Trăng… đặc biệt như ở Tân Hiệp (Rạch Giá), Thốt 

Nốt (Cần Thơ), Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và Bình Hưng (Cà Mau) đã xây dựng được 

xã chiến đấu khá và đang có bước tiến lên” [72, tr. 7].  

Với những đợt tiến công liên tục trong năm 1964, quân dân miền Tây Nam 

Bộ đã đưa phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ phát triển mạnh 

mẽ, theo đó nối tiếp những thành công trong phong trào chống phá ACL năm 1963, 

quân dân miền Tây Nam Bộ đã có sự tiến bộ vượt bậc trong đấu tranh chính trị, đấu 

tranh vũ trang kết hợp 3 thứ quân trên chiến trường miền Tây Nam Bộ. Các kế 

hoạch hành quân càn quét bằng đường không, đường bộ và đường thủy của quân 

đội Sài Gòn đều bị đánh bại. Các chiến thắng quân sự quan trọng như chiến thắng 

Vĩnh Thuận, Lục Phi, Huyện Sử, Giồng Bớm… cùng với các chiến thắng quan 

trọng vào tháng 12 – 1964 ở miền Đông Nam Bộ là chiến thắng Bình Giã, Đồng 

Xoài và chiến thắng An Lão (Bình Định) đã góp phần vào thắng lợi chung của quân 

dân miền Nam trong năm 1964, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.  

Theo đánh giá của Khu ủy Tây Nam Bộ thì: “Những thắng lợi liên tục đó đã 

phá từng mảng lớn ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ, mở rộng vùng giải phóng 

liên hoàn từ Cần Thơ đến vùng Rạch Giá – Cà Mau với hơn 100 xã, trên 1.000 ấp 

và hơn 1.000.000 dân, đến cuối năm 1964 về cơ bản quân dân miền Tây Nam Bộ đã 

phá được Quốc sách ấp chiến lược của địch” [22, tr. 160]. Và theo tổng kết trên 

toàn miền Nam: “tính chung toàn miền Nam trong năm 1964, quân dân ta đã đẩy 

mạnh đấu tranh quân sự và chính trị trên cả 3 vùng chiến lược, giáng cho quân 

Ngụy những đòn nặng nề, phá 3.695 ấp chiến lược (398 ấp bị phá hỏng, 2.606 bị 

phá banh, 655 ấp phá dứt điểm), mở rộng vùng giải phóng, làm chủ trên 2/3 đất đai 

toàn miền với 10 triệu dân …làm thất bại cơ bản quốc sách âp chiến lược của địch. 
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Như vậy đến cuối năm 1964, mọi nỗ lực của địch trong chiến tranh đặc biệt bị phá 

sản về căn bản” [66, tr.343]. 

3.2.3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào chống phá ấp chiến lược, góp phần đánh 

bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ trong năm 1965 

Trong nửa đầu năm 1965, phong trào đấu tranh chống phá ACL của quân 

dân miền Tây Nam Bộ có mục đích tấn công vào những ACL còn lại trên địa bàn, 

lúc này Mỹ đang tập trung cho kế hoạch triển khai quân đội trực tiếp tham chiến ở 

miền Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng nên những hỗ trợ cho những 

kế hoạch hành quân dồn dân lập ấp chiến lược (ấp tân sinh) không còn mạnh mẽ 

như trước. Chính quyền Sài Gòn đang ở trong tình thế bất ổn trầm trọng, các cuộc 

đảo chính diễn ra liên tục khiến phong trào cách mạng miền Tây Nam Bộ có những 

bước tiến mới. 

Mở đầu cho phong trào chống phá ACL trong năm 1965 trên địa bàn miền 

Tây Nam Bộ là ở Cần Thơ - Hậu Giang, ngày 5-1-1965, du kích xã Vĩnh Tường 

phối hợp với lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ phục kích đoàn xe chở quân ở Ngã 

ba Vĩnh Tường, bẻ gãy cuộc hành quân càn quét của đại đội bảo an từ Vị Thanh đi 

qua Long Mỹ. Cũng trong thời gian này, lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ đã 

phục kích ở cống Giai Lai diệt 1 trung đội bảo an, phục kích ở lộ Vị Thanh, các đồn 

Tô Ma (xã Lương Tâm), Mười Một ngàn (xã Vị Thanh), đồn Chủ Hàn (xã Vĩnh 

Tường) bị lực lượng 3 mũi bao vây ngày đêm, được lực lượng vũ trang hỗ trợ, hàng 

ngàn quần chúng ở các ACL xung quanh đồn bốt đã nổi dậy phá ACL trở về ruộng 

vườn, xóm ấp cũ. 

Ngày 17-4-1965, lực lượng vũ trang huyện Châu Thành kết hợp với du kích 

xã Nhơn Nghĩa chống càn 1 tiểu đoàn chủ lực của Trung đoàn 31 (Sư đoàn 21) tại 

ACL Xẻo Sơn, hỗ trợ nhân dân nổi dậy phá banh ACL Xẻo Sơn. Tiểu đoàn Tây Đô 

mở một đợt vũ trang tuyên truyền trên khu dinh điền Cái Sắn vốn là vùng đồng bào 

công giáo di cư trong hai ngày 24 và 25-5-1965, ở khu vực này “ta tích cực vận 

động đồng bào Công giáo hiểu rõ bản chất thâm độc của Mỹ - CQSG kết hợp tiến 

công vũ trang buộc các dân vệ và bảo an trong khu dinh điền Cái Sắn phải rút 
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chạy, tuy nhiên QĐSG tại tiểu khu Phong Dinh nhanh chóng phản công, ta không 

phá được khu Dinh điền Cái Sắn” [3, tr.136].  

Ngày 27-5-1965, QĐSG mở cuộc càn quét lớn vào khu vực ACL Sen Trắng 

- xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp), dưới sự chỉ huy của Tướng Đặng Văn 

Quang, Tư lệnh mới của vùng IV chiến thuật thay thế cho Nguyễn Văn Thiệu, 

QĐSG huy động 5 tiểu đoàn chủ lực thuộc Sư đoàn 21 QĐSG và 1 đại đội bảo an, 

sử dụng 68 lượt máy bay chiến đấu, 40 xe thiết giáp M113, 3 trận địa pháo 105 ly, 

155 ly yểm trợ, dùng máy bay trực thăng bắn chết hơn 100 đồng bào đang chạy ra 

cầu Sen Trắng lánh nạn. Lực lượng vũ trang huyện Phụng Hiệp cùng với lực lượng 

vũ trang huyện Long Mỹ và du kích các xã Long Thạnh, Phụng Hiệp, Hòa Mỹ đã 

đánh trả quyết liệt, bẻ gãy cuộc càn quét.  

Ngày 8-6-1965, tiểu đoàn Tây Đô và lực lượng vũ trang huyện Ô Môn đánh 

bại cuộc hành quân càn quét cấp sư đoàn cũng do Đặng Văn Quang chỉ huy tiến vào 

vùng Ông Hào – Ô Môn, diệt được tiểu đoàn “cọp đen” khét tiếng của Sư đoàn 21 

QĐSG, đây được xem là “trận càn cuối cùng phục vụ hành quân bảo vệ ACL của 

CQSG trên địa bàn Cần Thơ trước khi chúng thay đổi chiến thuật triển khai các kế 

hoạch bình định và tìm diệt với quy mô lớn hơn” [71, tr. 85]. Chiến thắng Sen Trắng 

và chiến thắng Ông Hào là hai chiến thắng quan trọng trên địa bàn Cần Thơ – Hậu 

Giang trong năm 1965 và cũng là hoạt động nổi bật nhất trong phong trào chống 

phá ACL ở Cần Thơ nửa đầu năm 1965, về mặt quân sự đây là lần đầu tiên lực 

lượng vũ trang ở địa phương (cấp huyện) kết hợp với chủ lực tỉnh đánh bại được 

cuộc hành quân lớn của QĐSG với lực lượng chủ lực và máy bay yểm trợ, nó cho 

thấy lực lượng lực lượng vũ trang địa phương có thể đương đầu trực tiếp với một 

lực lượng lớn QĐSG, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến đấu tiếp theo của quân và 

dân Cần Thơ chống lại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

Trong phong trào đấu tranh chính trị, binh vận của quần chúng, sinh viên học 

sinh, phụ nữ, các nghiệp đoàn đã phát triển mạnh mẽ trong toàn tỉnh, phản đối ACL, 

đòi dân sinh, dân chủ làm cho chính quyền Phong Dinh lúng túng đối phó, chấp 

nhận các yêu sách của nhân dân. Công tác binh vận ở Cần Thơ trong thời kỳ này 
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phát triển tương đối tốt, ta đã chú trọng đến công tác giáo dục gia đình binh sĩ Sài 

Gòn hiểu rõ các chính sách của Mặt trận, qua đó sử dụng họ vận động chồng con 

em bỏ hàng ngũ địch trở về với cách mạng, về với gia đình làm ăn, lấy vũ khí giao 

cho cách mạng, không chịu đi hành quân, càn quét, gây tội ác đối với nhân dân, chủ 

động rời khỏi các ACL. Đấu tranh vũ trang kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị và 

binh vận ở Cần Thơ thu đạt nhiều thắng lợi, điều đó cho thấy quân dân Cần Thơ đã 

vận dụng tốt phương châm kết hợp. "hai chân ba mũi" một cách nhuần nhuyễn. 

Tính đến tháng 6-1965, ở Cần Thơ – Hậu Giang ta đã giữ vững và mở rộng vùng 

giải phóng lên 15 xã (Long Mỹ có 5 xã, Phụng Hiệp có 2 xã, Ô Môn có 5 xã, Kế 

Sách có 3 xã), giải phóng 2/3 đất đai, 3/4 dân số. 

Cùng với Cần Thơ, phong trào chống phá ACL tại Sóc Trăng – Bạc Liêu và 

địa bàn tiếp giáp Cà Mau trong những tháng đầu tiên của năm 1965 cũng diễn ra 

quyết liệt mà mở đầu là chiến thắng Tam Sóc. Ngày 5-1-1965, tiểu đoàn Phú Lợi 

tập trung đánh phá tuyến ACL Tà Ông – Tam Sóc với quyết tâm tiêu diệt đồn Tam 

Sóc, diệt tề, truy lùng ác ôn, giải tán lực lượng “thanh niên thánh nghiệp”. Ngày 6-

1-1965, Tiểu khu Ba Xuyên cho một tiểu đoàn bảo an đến cứu viện; đông thời cho 

pháo 105 ly từ Bố Thảo bắn giải tỏa 2 bên quốc lộ. Tiểu đoàn Phú Lợi và lực lượng 

vũ trang huyện Châu Thành kiên quyết đánh trả, QĐSG cho máy bay và pháo 105 

ly bắn liên tiếp vào trận địa hòng tiêu diệt tiểu đoàn Phú Lợi. Đến 14h cùng ngày, 

24 máy bay trực thăng đổ một tiểu đoàn biệt động quân đến can viện, quân ta bị 

thiệt hại buộc phải rút khỏi trận địa sau khi đã hạ được đồn Tam Sóc. Kết thúc trận 

đánh tại Tam Sóc, ta đã bắt giữ được tên Quận trưởng quận Mỹ Tú, xóa đồn dân vệ, 

phá dứt điểm 3 ACL trên tuyến ấp chiến lược Tà Ông – Tam Sóc, giải tán trên 100 

thanh niên chiến đấu và bộ máy kềm kẹp, đốt cháy 4 xe quân sự (có 12 xe bọc 

thép), thu trên 100 khẩu súng và nhiều đạn được. Chiến thắng Tam Sóc làm rúng 

động chính quyền tỉnh Ba Xuyên, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc 

Trăng thì: “Trận đánh này có tính quyết định làm cho địch thối động, góp phần đi 

đến kết thúc Chiến tranh đặc biệt của địch tại địa phương” [23, tr. 157]. Nhằm phát 

huy khí thế cách mạng sau chiến thắng Tam Sóc thì vào “ngày 15-1-1965, tiểu đoàn 

Phú Lợi phối hợp với trung đoàn 1 của Quân khu 9 cùng với quân dân huyện Vĩnh 
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Châu tổ chức một cuộc vũ trang tuyên truyền, phá ấp chiến lược và biểu dương lực 

lượng trên tuyến ven biển ở hai xã Vĩnh Châu, Lạc Hòa (khu Trà Sết) dài 15km với 

khoảng 12.000 dân trong đó phần lớn là sư sãi trong các chùa và đồng bào Khmer” 

[23, tr. 159]. Từ ngày 15 đến ngày 17-1-1965, du kích xã Tân Long – Vĩnh Lợi 

(Bạc Liêu) phá hủy hai tháp canh, phá ACL Tân Long. Lực lượng vũ trang thị xã 

Bạc Liêu tấn công vào hai ACL Biển Tây A và Giồng Rữa, phá bỏ các rào chắn của 

hai ACL này, bắt giữ 9 dân vệ, ACL Biển Tây A và Giồng Rữa bị phá lỏng.  

Trong đấu tranh chính trị, ngày 28-1-1965, tại thị xã Sóc Trăng trên 5.000 

đồng bào từ các huyện kéo về thị xã đã đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ - Khánh dùng 

bom đạn bắn phá bừa bãi vào xóm làng, vào các chùa và phum sóc ở Tam Sóc, Đại 

Ngãi, Hậu Thạnh và nhiều nơi khác lấy cớ là hỗ trợ bình định ACL, tiễu trừ cộng 

sản … buộc chính quyền Ba Xuyên phải nhượng bộ. Ngày 15-5-1965, hơn 800 

đồng bào xã Liêu Tú-  huyện Long Phú (phần lớn là đồng bào Khmer) đã chở xác 

người chết và bị thương do bị pháo kích đến gặp quận trưởng Long Phú đòi bồi 

thường nhân mạng và yêu cầu chấm dứt bắn pháo vào làng, phải dỡ bỏ các hàng rào 

ACL. Tên quận trưởng hoảng sợ lên xe bỏ trốn, nhân dân vác búa, dao chặn xe lại, 

trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, hắn buộc phải chấp nhận các yêu 

sách bồi thường. 

Ở khu vực Bac Liêu, ngày 2-6-1965, trên 10.000 nông dân trong đó phần lớn 

là phụ nữ từ nông thôn kéo ra thị xã Bạc Liêu kết hợp với nhân dân tại chỗ đấu 

tranh, giơ băng cờ khẩu hiệu tiến đến chỗ trụ sở CQSG hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo 

hành động bắt lính gây chiến tranh”, “Đả đảo chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ 

ở miền Nam”, “đả đảo ấp chiến lược”. Ngày 6-6-1965 tại thị xã Sóc Trăng tiếp tục 

nổ ra cuộc đấu tranh của giáo viên, học sinh các trường trung học công và tư thục 

đòi cải tiến nền giáo dục, chống đánh rớt thí sinh để bắt lính, mở thêm trường học 

cho học sinh nghèo và đòi Mỹ phải rút về nước, bãi bỏ việc thiết lập “ấp tân sinh”. 

Ở Cà Mau thì trong nửa đầu năm 1965, phong trào chống phá ACL ở nơi đây 

không sôi nổi so với trước. Tháng 1-1965, Tiểu đoàn U Minh 2 tấn công đồn Bào 

Chà buộc QĐSG ở đây phải rút chạy, tạo điều kiện cho nhân dân trong ACL Bào 
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Chà nổi dậy phá dứt điểm ACL Bào Chà. Sau khi giành thắng lợi tại Bào Chà, tiểu 

đoàn U Minh 2 tiếp tục tiến vào huyện Trần Văn Thời, diệt một đại đội bảo an tại 

Khu Dinh điền Bình Khánh Đông, bao vây chi khu Rạch Ráng, lực lượng QĐSG tại 

đây hoang mang, hệ thống ACL còn lại tại huyện Trần Văn Thời đều bị ta phá lỏng, 

tạo điều kiện cho nhân dân và du kích ta đi lại tự do trong ACL.  

Trong đấu tranh chính trị, ngày 2-6-1965, hơn 21.000 đồng bào biểu tình tại 

thị xã Cà Mau phản đối Mỹ đưa quân vào Việt Nam, phản đối chính sách nông thôn 

mới của Mỹ và CQSG, cuộc đấu tranh chính trị ngày 2-6-1965 đã gây tiếng vang 

lớn, buộc chính quyền An Xuyên phải nhượng bộ và hoãn các kế hoạch xây dựng 

các ấp tân sinh. Có thể nhận thấy rằng từ giữa năm 1965, lực lượng QĐSG tại Sóc 

Trăng – Bạc Liêu và Cà Mau chủ yếu là củng cố phòng thủ và hoạt động nhỏ nhằm 

ngăn chặn sự tiến công của ta, bảo vệ vùng những nông thôn còn giữ được. Đến 

năm 1965 trên địa tỉnh Sóc Trăng “chỉ còn khoảng 70 đồn bốt (trừ 3 thị xã), ta giải 

phóng trên 10 xã, nhiều xã giải phóng phân nửa hoặc 2/3, nhiều vùng tranh chấp từ 

thế thế ta yếu chuyển lên thế mạnh, hầu hết các ấp chiến lược đều bị tan rã. Trên 

địa bàn Bạc Liêu và Cà Mau, ta đã giải phóng hầu hết các ACL, chỉ còn 14 ấp vùng 

sâu trong tổng số 405 ấp do địch kiểm soát. Thiết lập chính quyền nhân dân tự quản 

ở hàng chục xã” [2, tr. 361]. Tuy nhiên, có một thực tế là trong nửa đầu năm 1965, 

phong trào chống phá ACL ở Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu nảy sinh chủ quan do 

nghĩ rằng đã chống phá xong ấp chiến lược. Trong Báo cáo tình hình dân quân du 

kích chiến tranh năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ rõ: “Một số nơi tình hình 

phòng ngự vùng giải phóng lỏng, nhiều nơi địch càn, xuyên vùng giải phóng 5, 10, 

20 cây số như Năm Căn, Gò Quau, Vĩnh Châu, Châu Thành… mà không bị thiệt hại 

gì… không có kế hoạch lãnh đạo tư tưởng, phát động quần chúng bám đất, bám 

vườn chống địch… để một số quần chúng chạy dạt ra thành” [72, tr. 8]. 

Trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ nửa đầu năm 1965 

thì ở Rạch Giá là sôi nổi và quyết liệt nhất. Từ cuối tháng 12-1964, Trung đoàn 2 

(chủ lực Quân khu 9) và lực lượng vũ trang tỉnh Rạch Giá bao vây chi khu Hiếu Lễ. 

Ngày 5-1-1965, QĐSG từ vùng 4 chiến thuật đổ bộ hai tiểu đoàn tấn công vào chi 
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khu Hiếu Lễ để giải vây cho chi khu Hiếu Lễ. Ngày 8-1-1965, lực lượng vũ trang ta 

truy kích đoàn quân đổ bộ và tấn công quyết liệt vào chi khu Hiếu Lễ, giải phóng 

hoàn toàn quận Hiếu Lễ (ngày 20-3-1965, CQSG ra quyết định bãi bỏ quận Hiếu 

Lễ, sau đó tái lập vào tháng 4-1971) và  phá dứt điểm tất cả các ACL tại Hiếu Lễ. 

Trong thông báo số 10/TV.65, Khu ủy miền Tây Nam Bộ đã ra thông báo: “miền 

Tây đã giải phóng hoàn toàn 1 quận” [5, tr. 102]. Từ Hiếu Lễ sang U Minh Thượng 

cùng với U Minh Hạ đã trở thành vùng giải phóng rộng lớn nhất ở Tây Nam Bộ.  

Tiếp sau thắng lợi quan trọng tại Hiếu Lễ, Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ thị cho hai 

huyện An Biên và Vĩnh Thuận đẩy mạnh phong trào xây dựng ấp chiến đấu, bảo vệ 

vùng giải phóng, ngăn địch càn quét lấn chiếm. Phát huy tinh thần của chiến thắng 

Hiếu Lễ, các đơn vị chủ lực tỉnh và các đơn vị đặc công, pháo binh tiếp tục tấn 

công, diệt chín đồn ở Giồng Riềng, Gò Quao, Châu Thành B, Tân Hiệp, pháo kích 

chi khu Giồng Riềng, diệt 10 xe đối phương trên lộ Cái Sắn, huyện Châu Thành A 

và Hà Tiên, bao vây bức rút 7 đồn, giải phóng xã Nam Thái Sơn và 4 xã biên giới 

giáp Campuchia, hệ thống ACL ở những xã này hoàn toàn bị tê liệt và rệu rã. 

Đấu tranh chính trị và binh vận ở Rạch Giá đã thu được nhiều kết quả quan 

trọng, đã làm rã ngũ 500 binh sĩ trong các đồn bốt bảo vệ ACL, thu được 10 súng về 

cho cách mạng. Hàng chục đại đội, trung đội bảo an, dân vệ và cả quân chủ lực 

chống lệnh hành quân của nhà cầm quyền rời khỏi các ACL. Hệ thống ACL trên địa 

bàn Rạch Giá hầu hết bị phá rã, Tỉnh ủy Rạch Giá đã tổng kết: “giải phóng quận 

Hiếu Lễ đã đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt ở tỉnh Kiên 

Giang, đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh cách mạng, cụ 

thể là phong trào du kích của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh” [5, tr. 103]. 

Ở Trà Vinh, quân và dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện tiến công địch trên 

hầu khắp các mặt trận trong đó tiếp tục phong trào chống phá ACL trên địa bàn 

tỉnh. Cuối tháng 1-1965, bộ đội tỉnh Trà Vinh phối hợp với lực lượng vũ trang 

huyện Cầu Kè tấn công vào đồn Bà Mi, bao vây chi khu Cầu Kè, chặn đường trung 

đoàn 12 – Sư đoàn 9 QĐSG, bắt sống 1 cố vấn Mỹ, tạo điều kiện cho nhân dân nổi 

dậy phá ACL Bà Mi. Ngày 26-2-1965, bộ đội tỉnh Trà Vinh phối hợp với lực lượng 



 

131 

 

vũ trang huyện Duyên Hải đập tan cuộc hành quân “Trần Trung Tiên 2/65” của 

QĐSG, thu nhiều vũ khí, bảo đảm an toàn khu hậu cần của Tỉnh ủy Trà Vinh. Giữa 

tháng 5-1965, bộ đội tỉnh Trà Vinh diệt đồn Ba Cụm (xã Ngũ Lạc – huyện Cầu 

Ngang), hỗ trợ nhân dân phá ACL Ba Cụm. Cũng trong tháng 5-1965, một nữ đảng 

viên trong ACL Cua Nhà Cháy (huyện Càng Long) dẫn đường cho địa phương quân 

quân và du kích xã Bình Phú tấn công vào ACL này, diệt đội bảo an, phá banh ACL 

Cua Nhà Cháy. Như vậy trong  từ nửa đầu năm 1965, quân và dân Trà Vinh đã đấu 

tranh phá rã, phá banh hầu hết các ACL tại các huyện Càng Long, Cầu Ngang, 

Duyên Hải, xây dựng nhiều ấp chiến đấu. Tiêu biểu tại Càng Long ta đã giải phóng 

hoàn toàn các xã là Tân An, Huyền Hội, An Trường, Nhị Long, Đức Mỹ và giải 

phóng phần lớn 3 xã là Tam Ngãi, An Phú Tân, Thông Hòa, huyện Duyên hải giải 

phóng hoàn toàn 2 xã là Hiệp Thạnh và Trường Long Hòa. Trong phong trào chống 

phá ACL, lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh dần trưởng thành, đến giữa năm 1965 

thì tiểu đoàn Trà Vinh chính thức được thành lập (hay còn gọi là tiểu đoàn 501). 

Thắng lợi của quân và dân Trà Vinh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi 

của quân dân toàn miền Tây Nam Bộ trong phong trào chống phá ACL, xương sống 

của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Tiêu biểu có anh hùng Nguyễn Thị Út (chị 

Út Tịch) kiên cường đánh giặc, người nữ du kích đã đi vào văn học Việt Nam với 

tác phẩm “Người mẹ cầm súng” của nhà văn Nguyễn Thi, cô nữ dân quân du kích 

Tô Thị Huỳnh lãnh đạo Tiểu đội du kích nữ xã Lương Hòa gồm phần lớn là chị em 

người Khmer kiên trì bám trụ ở địa bàn thị xã Trà Vinh, phá ấp chiến lược. Trong 

báo cáo của Ban Quân sự tỉnh Trà Vinh trong 18 tháng từ năm 1964 đến nửa đầu 

năm 1965: “nói chung phá ấp chiến lược đi vào thực chất, tác chiến trong ấp chiến 

lược 249 trận, diệt 539 tên, pháo kích đồn 4.394 trận, giáo dục được 6.702 quần 

chúng, động viên 4.773 quần chúng tham gia phá ấp chiến lược, diệt 18 ác ôn tại 

chỗ, bắt 230 tên khác” [21, tr. 3]. Kết thúc giai đoạn 1961 – 1965, xã Mỹ Long (Cầu 

Ngang) và xã Huyền Hội (huyện Càng Long) được Bộ tư lệnh Quân khu 9 công 

nhận: “Xã dẫn đầu phong trào du kích chiến tranh toàn miền Tây Nam Bộ”. Toàn 

tỉnh Trà Vinh được Bộ Chỉ huy quân sự miền trao tặng danh hiệu: “Tỉnh dẫn đầu 

phong trào nhân dân du kích toàn Miền” [7, tr.143]. 
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           Tại Vĩnh Long, tháng 1-1965, một tiểu đoàn QĐSG có cố vấn Mỹ tiến hành 

đóng chốt xây dựng căn cứ tại Gò Nhum (huyện Cái Nhum) nhằm sẵn sàng chi viện 

cho các huyện lân cận; (Cái Nhum, Tam Bình, Trà Ôn và Vũng Liêm). Tháng 2-

1965, Mỹ thành lập ở Vũng Liêm hai trung đội biệt kích Mỹ, tăng cường các “Ban 

chiêu hồi”, mở các chiến dịch tâm lý chiến trong các ấp tân sinh mới. Ngày 11-2-

1965, máy bay Mỹ ném bom bắn phá vùng giải phóng xã Hiếu Thành. Ngày 10-3-

1965, máy bay QĐSG  và pháo binh đã trút hàng ngàn quả bom vào ấp 1, 2, 3 , 4 xã 

Tân An Luông, thực hiện càn quét thực hiện kế hoạch bình định trọng điểm trên 

tuyến sông Măng Thít và xây dựng hệ thống “ấp tân sinh”.  

Trong đấu tranh chính trị kết hợp với quân sự phá ACL, ngày 28-3-1965, 

Huyện ủy Măng Thít tổ chức hàng trăm mẹ và chị em đấu tranh chính trị vào gặp 

Ban chỉ huy hành quân QĐSG tố cáo Mỹ rải chất độc hóa học vào dân và chống 

dồn dân lập “ấp tân sinh”… Đồng thời phát động phong trào đánh trả QĐSG bằng 

vũ khí thô sơ, tăng cường các bãi mìn, sẵn sàng đương đầu trực diện với QĐSG. 

Trong nửa đầu năm 1965 “phong trào chống phá ACL ở Vĩnh Long tập trung chống 

các cuộc hành quân của QĐSG hòng thiết lập, củng cố các ấp tân sinh, phong trào 

đó diễn ra chủ yếu ở Vũng Liêm, ngoài ra còn một số địa phương tiêu biểu như Tam 

Bình và thị xã Vĩnh Long…” [9, tr.362]. 

Như vậy trong hai năm 1964 và 1965, quân dân miền Tây Nam Bộ đã thực 

hiện đúng đắn những chủ trương của Đảng trong chống phá ấp chiến lược, đánh trả 

bước leo thang mới của Mỹ và CQSG trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, giữ 

vững thế chủ động tiến công phối hợp cùng chiến trường cả nước đánh bại chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt”, mở được những vùng giải phóng rộng lớn, theo tổng 

kết của Khu ủy miền Tây Nam Bộ: “từ chỗ mỗi tỉnh có từ 180 đến 200 ấp chiến 

lược thì sau năm 1965 chỉ còn không quá 20 ấp chiến lược mỗi tỉnh” [11, tr.415]. 

Những chiến thắng của quân dân miền Tây Nam Bộ trong phong trào chống 

phá ACL trong giai đoạn 1964 – 1965 cùng với những thắng lợi khác trên toàn 

chiến trường miền Nam, đặc biệt là chiến thắng Bình Giã ở miền Đông Nam Bộ vào 

tháng 1-1965 và cuộc tấn công hè thu 1965 với đỉnh cao là các chiến thắng Ba Gia, 
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Đồng Xoài, An Lão đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Johnson – McNamara, làm 

thất bại chương trình bình định nông thôn với xương sống là ACL (ấp tân sinh), đẩy 

CQSG vào sâu hơn cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, đến đây có thể khẳng 

định Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã bị ta bị đánh bại trong chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt”, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã đánh giá: “Kể từ trận Ấp Bắc, Mỹ thấy không 

thể thắng ta được, đến trận Bình Giã, thì Mỹ thấy sẽ thua ta trong chiến tranh đặc 

biệt” [78, tr.185]. Hội nghị BCH TW lần thứ 11 (từ ngày 25 đến 26-3-1965) đã nêu 

rõ: “Từ hơn một năm nay, cuộc đấu tranh yêu nước, cách mạng của đồng bào miền 

Nam đã tiến bộ rất nhanh, thu được thắng lợi ngày càng lớn, cuộc “chiến tranh đặc 

biệt” của đế quốc Mỹ càng bị khủng hoảng và thất bại nghiêm trọng. Những thắng 

lợi của ta và những thất bại của địch làm cho ba chỗ dựa chủ yếu của đế quốc Mỹ 

trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam là quân đội đánh thuê và chính quyền 

bù nhìn tay sai, hệ thống ấp chiến lược và các đô thị bị sụp đổ hoặc lung lay mạnh 

và đang trở thành những mối lo ngại lớn nhất của chúng hiện nay” [85, tr. 102]. 

Tiếp sau đó, trong Nghị quyết của Hội nghị BCH TW lần thứ 12 (27-12-1965) đã 

nhấn mạnh: “Ngụy quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ, cuộc chiến tranh cách mạng 

của đồng bào miền Nam càng phát triển mạnh; lực lượng vũ trang và chính trị của 

nhân dân lớn mạnh vượt bật; ngụy quân bị tiêu diệt và tan rã một bộ phận quan 

trọng; hệ thống ấp chiến lược bị phá tan một phần lớn, tình hình các đô thị khủng 

hoảng nghiêm trọng. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của địch phát triển đến 

mức cao nhất đã căn bản bị thất bại” [85, tr 623]. 

Về phía Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải thú nhận: “Mối thất vọng của 

Washington đối với tình hình quân sự ngày càng tăng lên khi quân đội Sài Gòn bị 

một cú thất bại trông thấy trong trận đánh ác liệt Bình Giã… mọi bằng chứng chỉ 

rõ tình hình sụp đổ cuối cùng của chính phủ Việt Nam là có thể xảy ra và rõ ràng là 

có khả năng Việt Cộng củng cố một cách thắng lợi quyền lực của họ” [140, tr. 25]. 

Trong Báo cáo của Lầu Năm Góc về chương trình ấp chiến lược đã thừa nhận một 

thực tế là chương trình này đã thất bại vì nhiều lý do, trong đó: “Một số lý do góp 

phần cho sự thất bại của chương trình Ấp Chiến Lược chính là việc mở rộng quá 

nhanh việc xây dựng và phòng thủ kém. Lý do này chỉ tập trung vào giai đoạn đầu 
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của sự sụp đổ chương trình ấp chiến lược, còn lý do tại sao toàn bộ chương trình 

sụp đổ chứ không phải là chỉ có một số vùng nông thôn chính là do những khác biệt 

được kỳ vọng khác nhau, nó thiếu sự đồng thuận rõ ràng ngay từ đầu của chương 

trình: Diệm thì nhấn mạnh vào sự hỗ trợ vật chất và muốn độc lập với Hoa Kỳ, ông 

ta sẵn sàng để Mỹ cung cấp hỗ trợ cần thiết và chỉ chú ý phần nào đến lời khuyên 

của Hoa Kỳ, điều đó đã gây nên những chia rẽ và gây bất lợi đối với chương trình. 

Người ta đã nói, chương trình sẽ không thành công ngay cả khi Diệm không đáp 

ứng yêu cầu của Hoa Kỳ đối với sự thay đổi. Nguyên nhân của sự thất bại là do nó 

bị tiêu diệt ngay từ đầu vì sức đề kháng của nông dân,họ phản đối các biện pháp 

thay đổi mô hình của cuộc sống nông thôn - cho dù có mục đích an ninh hay kiểm 

soát. Sự sụp đổ của ấp chiến lược là bằng chứng cho thấy rằng các chương trình ấp 

chiến lược đã đánh giá không đúng về lòng trung thành của những người nông dân 

đối với chương trình này” [197, tr. 5].  

Sau những tranh cãi gay gắt tại Nhà Trắng khi chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” thất bại trên toàn miền Nam thì Tổng thống Mỹ L. Johnson đã đồng ý triển 

khai quân đội Mỹ và quân đồng minh đến Việt Nam. Ngày 8-3-1965, hai tiểu đoàn 

lính thủy đánh bộ Mỹ (số 1 và số 3) thuộc Lữ đoàn hải quân viễn chinh số 9 đổ bộ 

vào Đà Nẵng, mở đầu cho việc đưa quân đội Mỹ vào tham chiến ở miền Nam.  

Ngày 1-5-1965, tướng Westmoreland trình lên Nhà Trắng kế hoạch chiến lược ba 

giai đoạn gọi là Chương trình hợp tác gồm ba nội dung tảo thanh, bảo đảm an 

ninh, tìm và diệt. Ở miền Tây Nam Bộ, đầu tháng 7-1965, quân Mỹ và đồng minh 

đến Cần Thơ thiết lập Sở chỉ huy, củng cố và mở rộng sân bay Trà Nóc, biến Cần 

Thơ trở thành đầu não cho hoạt động quân sự tại miền Tây Nam Bộ, chiến lược 

“Chiến tranh đặc biệt” với quốc sách “ấp chiến lược” khép lại ở miền Tây Nam Bộ, 

từ đây phong trào cách mạng miền Tây Nam Bộ chuyển sang một giai đoạn mới. 

Tiểu kết chương 3: 

Như vậy mặc dù đã thay đổi tên gọi ACL thành “ấp tân sinh”, cùng với đó là 

việc đưa ra một số chính sách nhằm dụ dỗ, mua chuộc quần chúng để tiếp tục thực 

hiện các chương trình bình định, tiếp tục gom toàn bộ nhân dân nông thôn vào các 

http://vi.wikipedia.org/wiki/William_Westmoreland
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c_T%C3%ACm_v%C3%A0_di%E1%BB%87t
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“ấp tân sinh”, các khu tập trung, tiếp tục thực hiện âm mưu “tát nước bắt cá” hòng 

tiêu diệt cách mạng miền Nam. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, 

Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Tây Nam Bộ và các Tỉnh ủy địa phương, 

quân và dân miền Tây Nam Bộ đã tiếp tục phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến 

lược với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sáng tạo, kết hợp “hai chân”, “ba 

mũi”, thực hiện phương châm “bốn bám” và đã đạt được nhiều thắng lợi quan trọng. 

Cụ thể trong giai đoạn 1964 – 1965, quân dân miền Tây Nam Bộ đã liên tục 

tiến công kẻ thù làm nên những chiến thắng vang dội như Lục Phi, Vĩnh Thuận, 

Long Thạnh, Huyện Sử, Sen Trắng, Giồng Bớm, Hiếu Lễ, Tam Sóc… đã từng bước 

làm tan rã hệ thống ACL của CQSG trên địa bàn miền Tây Nam Bộ, mở rộng vùng 

giải phóng liên hoàn từ Cần Thơ qua Vĩnh Long, Trà Vinh đến Rạch Giá – Cà Mau 

với hơn 100 xã, phá được 624 ACL và giải phóng gần 1.000.000 dân. Đến cuối năm 

1964, đầu năm 1965 về cơ bản quân và dân miền Tây Nam Bộ đã phá được quốc 

sách ACL của Mỹ và CQSG. Tổng kết trong giai đoạn 1961 – 1965, quân và dân 

miền Tây Nam Bộ đã phá 1.430 ACL (toàn Nam Bộ tính đến năm 1965 đã phá 

được 5.800 ACL), trong đó phá dứt điểm 791 ấp, phá lỏng 1.349 ấp, cá biệt có nơi 

như Rạch Giá đã giải phóng được hoàn toàn một quận là quận Hiếu Lễ.  

Khác với năm 1963, phong trào chống phá ACL trong năm 1964 – 1965 cho 

thấy sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang 3 thứ quân, các trận đánh cấp tiểu đoàn, 

trung đoàn đều thu được những thắng lợi quan trọng, qua đó tạo nền tảng vững chắc 

để trên cơ sở đó quân và dân miền Tây Nam Bộ hiên ngang bước vào cuộc chiến 

tranh khốc liệt trong các giai đoạn tiếp theo. 
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC 

Ở MIỀN TÂY NAM BỘ (1961 – 1965) 

 

 

4.1. Đặc điểm của phong trào 

4.1.1. Phong trào diễn ra quyết liệt với những hình thức, biện pháp đấu tranh 

phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với địa bàn sông nước Tây Nam Bộ 

Mỹ và CQSG thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với quốc sách 

ACL ở miền Tây Nam Bộ là một thủ đoạn thâm độc, chúng huy động rất nhiều 

nhân lực và vật lực cho kế hoạch chiến tranh này. Trong giai đoạn 1961 – 1965, 

CQSG đã thực hiện 63.384 cuộc càn quét, lập và tái lập 5 chi khu, xây dựng 130 

đồn bốt, 600 lô cốt, lập được 1.581 ACL/3.051 ACL dự kiến ở miền Tây Nam Bộ, 

tổ chức 16 đoàn bình định và đào tạo 1.854 cán bộ ấp chiến lược, huy động nhiều 

binh lính và lực lượng bán quân sự lên đến 40.984 người, huấn luyện 22.720 dân vệ 

cùng với Sư đoàn 21 chủ lực thuộc vùng 4 chiến thuật. CQSG còn thực hiện chiến 

thuật “trực thăng vận”, “hạm đội nhỏ trên sông” gây cho lực lượng cách mạng nhiều 

thiệt hại. Trong các hoạt động tiến công quân sự quy mô lớn hòng càn quét, dồn 

dân, thiết lập ACL tại các vùng có phong trào cách mạng phát triển, Mỹ và CQSG 

đã chọn miền Tây Nam Bộ là một trong những nơi mở đầu “ngày 18-2-1962, QĐSG 

huy động chín tiểu đoàn đánh vào vùng U Minh Hạ để dồn 60.000 dân vào ACL, 

ngày 23-2 QĐSG mở chiến dịch “Mặt trời mọc” đánh vào Bến Cát miền Đông Nam 

Bộ, đầu tháng 4-1962, QĐSG tấn công vào Gò Công – Trung Nam Bộ. Ngày 8-5-

1962, QĐSG mở chiến dịch Hải Yến đánh vào vùng nông thôn tỉnh Phú Yên hòng 

thiết lập ACL”[66, tr.170]. Đứng trước một đối thủ hùng mạnh về kinh tế, quân sự 

với nhiều biện pháp tinh vi thì để tổ chức phong trào chống phá ACL ở miền Tây 

Nam Bộ là một thử thách lớn đối với quân và dân nơi đây. Tuy nhiên, trong điều 

kiện tương quan lực lượng chênh lệch, thiếu thốn về vũ khí, trang bị thì phong trào 

chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ đã diễn ra quyết liệt với những hình thức, biện 
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pháp đấu tranh phong phú, đa dạng, linh hoạt phù hợp với địa bàn sông nước ở Tây 

Nam Bộ. 

Trong giai đoạn 1961 - 1965, phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ đã diễn ra quyết liệt, sôi nổi với những hình thức, biện pháp đấu tranh 

phong phú, đa dạng, linh hoạt phù hợp với địa bàn sông nước miền Tây Nam Bộ 

trước hết thể hiện thông qua các chiến thắng quân sự nổi bật trong các trận tập kích 

đồn bốt, diệt đồn, các trận đánh chống càn quét, chống bình định như chiến thắng 

Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, chiến thắng Lộc Ninh, chiến thắng Vĩnh Thuận, 

chiến thắng Tam Sóc, chiến thắng Hiếu Lễ, cao trào phá ACL Phước Ngươn, phá 

ACL Tân Thành, phá Biệt khu Bình Hưng, phá khu Dinh điền Cái Sắn… đây là 

những chiến thắng quân sự quan trọng góp phần quyết định cho thắng lợi của phong 

trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ. Trong đó, điển hình là chiến thắng Đầm 

Dơi - Cái Nước – Chà Là vào năm 1963 là trận đánh lớn lần đầu tiên trong một 

ngày bộ đội ta tiêu diệt được hai chi khu quận lỵ của CQSG ở miền Nam, chiến 

thắng Lộc Ninh được đánh giá là “trận Ấp Bắc” ở miền Nam. Chiến thắng Vĩnh 

Thuận vào đầu năm 1964 đã tạo thời cơ để nhân dân nổi dậy phá banh các ấp chiến 

lược trên địa bàn Vĩnh Thuận đồng thời tạo điều kiện cho quân dân Phụng Hiệp và 

Kế Sách nổi dậy phá ấp chiến lược Tân Lập, Mỹ Hòa, Giồng Chùa, Ngang Rồ, 

Giếng Nước mở rộng vùng giải phóng đến sát thị xã Sóc Trăng, nửa đầu năm 1965, 

nổi bật có trận chống càn vào ACL Sen Trắng ở Cần Thơ và sau đó là trận chống 

càn vào vùng Ông Hào – Ô Môn, chiến thắng Tà Ông _ Tam Sóc ở Sóc Trăng… 

Các chiến thắng quân sự này không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn 1961 – 1965 mà 

còn là niềm tự hào của quân dân miền Tây Nam Bộ trong suốt lịch sử cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước. Những tiểu đoàn chiến đấu đã đi vào lịch sử đấu tranh 

kiên cường của quân và dân nơi đây như tiểu đoàn 306, tiểu đoàn 70, tiểu đoàn 80 

chủ lực Khu (từ năm 1963 là Trung đoàn bộ binh số 1, Trung đoàn bộ binh số 2), 

tiểu đoàn U Minh – Cà Mau (sau năm 1963 đổi thành tiểu đoàn 309 thành chủ lực 

Khu), tiểu đoàn Tây Đô (Cần Thơ), tiểu đoàn Phú Lợi (Sóc Trăng), tiểu đòan U 

Minh 10 (Rạch Giá), tiểu đoàn 501 (Trà Vinh)… là những đơn vị vũ trang có những 

thành tích xuất sắc trong phong trào chống phá ACL nói riêng và cuộc kháng chiến 
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chống Mỹ nói chung, là niềm khích lệ, động viên và niềm tự hào cho các thế hệ 

quân dân miền Tây Nam Bộ. 

Ở miền Tây Nam Bộ, do phần lớn giao thông là đường thủy cho nên phần 

lớn ấp chiến lược được thiết lập ven sông với sự hỗ trợ của những mũi tiến công, 

càn quét bằng tàu chiến của quân đội Sài Gòn với những nhóm từ 5 đến 6 tàu, có 

trang bị đại liên 12,7 mm và pháo. Do đó, việc đánh tàu chiến là một nhiệm vụ quan 

trọng và đây là một lĩnh vực thiện chiến, sở trường của quân dân miền Tây Nam 

Bộ… Trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ, do đặc thù các chi 

khu như Hiếu Lễ, chi khu thứ 11, chi khu Cái Nước, Đầm Dơi và hệ thống các ACL 

ở Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Rạch Giá, Bạc Liêu phần lớn đều tập trung ven 

sông ngòi, kênh rạch nên phong trào diễn ra chủ yếu trên những địa bàn này. Điểm 

đặc trưng này thể hiện rất rõ trong chiến thắng “Chiến dịch Bình Tây” (1962) và 

“Chiến dịch Sóng Tình Thương” (1963), trong hai thắng lợi quan trọng này quân và 

dân miền Tây Nam Bộ đã lập trận địa, dùng súng B40 và B41 bắn vào thân tàu, 

đồng thời sử dụng trung liên, tiểu liên để tiêu diệt binh lính trên tàu, bên cạnh đó 

còn dùng thủy lôi đánh tàu chiến, đối với các tàu chiến đậu rải rác trên sông thì 

dùng bom nổ chậm đánh tàu. “Chiến dịch Sóng Tình Thương” được xem là chiến 

dịch lớn nhất của hải quân VNCH ở miền Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1961 đến 

năm 1965, thế nhưng đã bị thất bại nặng nề. Trong chiến thắng này lực lượng cách 

mạng đã đánh chìm và bức hàng đến 35 tàu chiến, trong đó đánh chìm 3 Giang 

Đỉnh loại lớn, gây thiệt hại nặng nề cho cuộc hành quân càn quét. Hay như trong 

những trận đánh tàu chiến trên sông ở vùng Xẻo Rô (Rạch Giá), lực lượng pháo 

binh quân khu 9 còn sử dụng cả pháo phản lực H12 để đánh tàu chiến địch càn 

quét18… Những thắng lợi quân sự ở những địa bàn nhiều sông ngòi kênh rạch đã tạo 

thế và lực để nhân dân miền Tây Nam Bộ nổi dậy phá các ACL do CQSG xây 

dựng, phản ánh sự linh hoạt, sáng tạo của quân và dân miền Tây Nam Bộ phù hợp 

với địa bàn sông nước. 

                                           
18 Hồi ức của Thiếu tướng Trần Văn Niên, theo đó, lực lượng pháo binh Quân khu 9 mang các “hỏa tiễn” 

(Rocket) này ra khỏi nòng phóng, đắp mô đất sau đó kích điện để “hỏa tiễn” phóng đánh tàu chiến. 
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Sự phong phú, đa dạng, linh hoạt trong phong trào đấu tranh chống phá ấp 

chiến lược ở miền Tây Nam Bộ còn được thể hiện qua từng bước tiến của phong 

trào từ lẻ tẻ phát triển lên cao trào. Từ những năm từ 1961 đến năm 1962, phong 

trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ tuy mới là bước đầu nhưng cũng đã giáng 

cho đối phương những đòn nặng nề, góp phần làm chậm kế hoạch gom dân lập 

ACL của Mỹ và CQSG. Tuy nhiên, phong trào trong giai đoạn này chủ yếu là tấn 

công từ bên ngoài vào các ACL mà chưa chú trọng đấu tranh bên ngoài kết hợp với 

nổi dậy từ bên trong để phá ACL. Từ năm 1963, phong trào chống phá ACL ở miền 

Tây Nam Bộ đã chủ động tấn công hệ thống ACL bằng nhiều hình thức và biện 

pháp khác nhau, có sự kết hợp giữa tấn công quân sự từ bên ngoài với nổi dậy từ 

bên trong để phá ACL. Trong đó phương châm đấu tranh “ba mũi giáp công” là 

hình thức được sử dụng phổ biến với đấu tranh quân sự được xem là “đòn xeo”trong 

đấu tranh, là một trong những nhân tố quyết định đến tiến trình phát triển và thắng 

lợi của phong trào. Đấu tranh quân sự trong phong trào chống phá ACL đã từng 

bước trưởng thành từ thấp đến cao, từ thô sơ đến hiện đại, từ quy mô nhỏ đến quy 

mô cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Tiêu biểu trong trận tập kích vào Trung tâm huấn 

luyện Huyện Sử tháng 5-1964, quân dân Cà Mau đã sử dụng biện pháp đào hào len 

lỏi vào trong các khu vực chiến đấu của địch, cách đánh này ở những vùng miền 

khác ở miền Nam cũng như cả nước tuy không mới nhưng ở miền Tây là vùng đất 

thấp, ẩm ướt do đó khi đào các hào đều ngập nước nhưng với cách đánh táo bạo, bất 

ngờ này đã khiến cho đối phương không kịp trở tay…  

Trong thế trận chiến tranh du kích, quân dân miền Tây còn sử dụng các biện 

pháp đấu tranh đa dạng “kiểu miền Tây” khác như sử dụng ong rừng tấn công đồn 

như trường hợp anh Ba Ca ở Cần Thơ, sử dụng ớt cay trộn rơm làm khói mù tạo 

thời cơ tập kích đồn như ở xã Ngãi Tứ - huyện Trà Ôn - Vĩnh Long, dùng mìn nổ 

chậm đánh tàu chiến, ở xã Nhị Long, xã đội trưởng Tư Phần đã chế tạo loại vũ khí 

“Liên hoàn thần lôi tiễn” (theo cách gọi tại Hội nghị chiến tranh du kích toàn Miền) 

vì kết hợp nhiều loại vũ khí thành một bãi lửa, có thể đánh lùi cả một tiểu đội 

địch… Những cách đánh sáng tạo, đa dạng và linh hoạt đó đã góp phần vào thắng 

lợi chung của phong trào chống phá ACL trên toàn miền Nam, góp phần vào nghệ 
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thuật chiến tranh nhân dân của quân đội nhân dân Việt Nam, tô điểm thêm cho 

truyền thống bất khuất, anh hùng trong đánh giặc giữ nước của quân và dân miền 

Tây Nam Bộ. 

Bên cạnh mũi đấu tranh quân sự, sự linh hoạt, đa dạng trong phong trào 

chống phá ACL còn thể hiện qua mũi đấu tranh chính trị, binh vận. Tiêu biểu là các 

cuộc đấu tranh chính trị của quân và dân Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng, song song 

với đó là phong trào của các tăng ni, phật tử người Khmer ở Vĩnh Long, Trà Vinh, 

phong trào của “đội quân tóc dài” ở Bình Minh (Vĩnh Long), Hậu Giang. Những 

cuộc đấu tranh chính trị gây tiếng vang lớn khiến cho Mỹ và CQSG khiếp sợ trước 

tinh thần và ý chí bất khuất của các tầng lớp nhân dân ta. Những hoạt động đấu 

tranh chính trị tuy không tiếng súng và chưa có tính quyết định như hoạt động đấu 

tranh vũ trang nhưng là đòn nặng nề đánh vào các chính sách mị dân của Mỹ và 

CQSG. Mũi đấu tranh chính trị còn góp phần hỗ trợ cho đấu tranh binh vận khi con 

em đồng bào miền Tây Nam Bộ được vận động, thuyết phục quay về với cách 

mạng, hỗ trợ phong trào chống phá ACL tiêu biểu như hình thức đấu tranh binh vận 

ở vùng có đông đảo đồng bào Khmer như ở Cầu Kè – Trà Vinh, Nhà Mát – Bạc 

Liêu, Ngãi Tứ - Vĩnh Long, Mỹ Tú – Sóc Trăng… 

Như vậy có thể nhận thấy một đặc điểm nổi bật của phong trào chống phá 

ACL ở miền Tây Nam Bộ (1961 – 1965) là đã diễn ra quyết liệt với những hình 

thức, biện pháp đấu tranh phong phú, đa dạng, linh hoạt phù hợp với địa bàn sông 

nước miền Tây Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Trung 

ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Tây Nam Bộ và các cấp ủy Đảng địa phương, 

quân và dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ không ngừng phát triển phong trào chống 

phá ấp chiến lược, từng bước tiến lên, vận dụng những hình thức đấu tranh rất 

phong phú, bằng cả ba mũi giáp công quân sự, chính trị, binh vận trên vùng nông 

thôn rộng lớn. Kết hợp nhịp nhàng phá ấp chiến lược với khôi phục và mở rộng 

vùng giải phóng, góp phần làm suy sụp tinh thần của quân đội Sài Gòn và cuối cùng 

làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Tây Nam Bộ, góp phần quan 
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trọng vào thắng lợi chung của quân và dân toàn miền Nam trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965. 

4.1.2. Quốc sách ấp chiến lược là âm mưu, thủ đoạn đi ngược lại các giá trị văn 

hóa truyền thống ở nông thôn miền Tây Nam Bộ, do đó phong trào còn là cuộc 

đấu tranh bảo vệ những giá trị văn hóa ở nơi đây 

Làng, ấp của người Việt ở Nam Bộ nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng 

là một tập hợp cư dân đến từ nhiều vùng, nhiều họ tộc khác nhau, gắn bó với nhau 

không phải do quan hệ dòng họ mà chủ yếu là do quan hệ láng giềng từ lâu đời 

thông qua công cuộc khẩn hoang từ lâu đời. Có thể nhận thấy tập hợp cư dân của 

mỗi xóm làng miền Tây Nam Bộ thường xuyên biến động, người đến người đi đổi 

chỗ cho nhau, nên không có sự phân biệt đáng kể giữa dân chính cư với dân ngụ cư. 

Về hình thức, để tiện việc đi lại, làng xóm ở miền Tây Nam Bộ thường hình thành 

dọc theo kinh rạch hoặc trục lộ, không có luỹ tre làng đóng kín theo kiểu truyền 

thống ở nông thôn miền Bắc. Do đó, tính cố kết cộng đồng của làng xóm Nam Bộ 

lỏng lẻo hơn làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, vì thế mà làng ấp ở miền 

Tây Nam Bộ có xu hướng “mở”. Khi triển khai quốc sách ấp chiến lược, CQSG đã 

thay đổi tính “mở” trong phương thức tổ chức xóm làng của cư dân miền Tây Nam 

Bộ nói riêng và cư dân Nam Bộ nói chung thành “khép kín”, vì vậy mà phong trào 

chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ bên cạnh là cuộc đấu tranh chống dồn 

dân lập ấp, tách nhân dân ra khỏi cách mạng thì còn là cuộc đấu tranh chống lại 

những âm mưu, thủ đoạn đi ngược lại các giá trị văn hóa truyền thống ở nông thôn 

miền Tây Nam Bộ. 

Bên cạnh hình thức tổ chức xã hội của cộng đồng người Việt thì trong thiết 

chế tổ chức xã hội của người Khmer miền Tây Nam Bộ (vốn sinh sống chủ yếu ở 

hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng) có hình thức tổ chức cộng đồng cơ sở là phum, sóc 

(srok) từ lâu đời, bao gồm một số gia đình có quan hệ huyết thống và quan hệ hôn 

nhân với nhau. Ranh giới giữa các sóc thường được xác định qua vị trí ngôi chùa và 

tên gọi riêng của “sóc”. Sự vận hành của “sóc” dựa trên tập quán truyền thống của 

đồng bào Khmer Nam Bộ. Cũng như làng, ấp của người Việt, sóc của người Khmer 
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Nam Bộ không có sự phân biệt đáng kể giữa dân chính cư và dân ngụ cư, hay nói 

cách khác nó cũng có xu hướng “mở” như làng ấp của người Việt, do đó việc thiết 

lập ấp chiến lược ở các phum, sóc của người Khmer cũng là đi ngược lại các giá trị 

văn hóa của họ. Do đó đó mà trong phong trào chống phá ấp chiến lược ở các tỉnh 

có đông đảo đồng bào Khmer như ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá diễn ra rất 

quyết liệt với vai trò rất quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ. 

Đỗ Mậu đã nhận xét về điểm sai lầm này của quốc sách ấp chiến lược như 

sau: “Trước hết, trên mặt trận địa lý nhân văn, ruộng đồng miền Nam rộng mênh 

mông, cò bay thẳng cánh nên gia cư không quần tụ lại thành thôn xóm khắng khít 

như nông thôn miền Bắc, do đó từ nhà này sang nhà nọ nhiều khi cách xa bốn năm 

cây số, hai ba con kênh. Đất đai miền Nam lại phì nhiêu màu mỡ nên người dân 

làm ăn thư thả, tâm hồn phóng khoáng và tính tình bộc trực: họ ghét sự câu thúc 

trên cả hai mặt tâm lý lẫn vật lý, họ thích sống phóng khoáng trong cảnh trời cao 

đất rộng để đập vỡ một xị đế theo vọng cổ lên bổng xuống trầm... Vì vậy tập trung 

họ trong một ấp xa xôi có rào, có hào, có hầm chông, có vọng gác đã là một điều 

phản tâm lý, lại kiểm soát gắt gao giấy tờ, kiểm soát thời giờ và hoạt động nông tác 

của họ thì quả thật là thất nhân tâm. Huống chi bắt họ phải rời bỏ nơi chôn rau cắt 

rốn, mồ mả cha ông, khung cảnh quen thuộc mà họ đã lớn lên thì không khác gì 

tước đoạt mất cái phần hồn quí giá của họ” [117; tr. 246]. Nhận xét của Đỗ Mậu đã 

cho thấy một thực tế quốc sách ấp chiến lược là một lý thuyết có phần rập khuôn 

theo hình thức ràng buộc người nông dân vào ACL, buộc người nông dân vào bên 

trong các hàng rào, tách họ ra khỏi lối sống truyền thống. Có thể nhận thấy rằng 

quốc sách ACL bên cạnh là âm mưu, thủ đoạn hòng “tát nước bắt cá”, cô lập lực 

lượng cách mạng ở nông thôn thì nó còn chạm đến những giá trị văn hóa lâu đời của 

cộng đồng dân cư miền Tây Nam Bộ. Edward Miller đã đưa ra nhận định: “ấp chiến 

lược được phỏng theo mô hình các “Làng Mới” mà người Anh xây dựng nhằm cô 

lập các lực lượng du kích cộng sản ở Malaya (1948-1960) với những người dân ủng 

hộ họ. Diệm và Nhu coi Malaya như một nguồn ý tưởng và ủng hộ hữu ích, Diệm đã 

bố trí để các lực lượng an ninh Việt Nam Cộng hòa tiếp nhận vũ khí và các hoạt 
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động huấn luyện từ các lực lượng an ninh Malaya và ông đã hoan nghênh chào đón 

một phái đoàn cố vấn Anh đặc biệt đến Sài Gòn năm 1961” [91; tr. 316].  

Trần Văn Giàu đã mô tả về cảnh sống trong ACL: “Vào ấp chiến lược là vào 

trại tập trung. Người nông dân ở đằng sau những hàng rào gỗ, rào gai, hào thành, 

bãi mìn, bên cạnh tề ngụy, bảo an, thanh niên cộng hòa, tự vệ hương thôn; phải làm 

nhà, che chòi ở chỗ được chỉ định, không cây cối rau cỏ, không mương ao, không 

có tất cả những phương tiện sống rất quen thuộc lâu đời từ cái giếng, sàn nước, cho 

đến chuồng lợn, chuồng trâu, bồ lúa. Trong ấp chiến lược, nhà này sát nhà kia, để 

tiện việc cho bọn Mỹ Diệm lập "liên gia"… mỗi liên gia bốn, năm nhà có một liên 

gia trưởng do Mỹ - Diệm chỉ định; có việc gì thì ban trị sự gõ vào liên gia trưởng; 

dùi đánh đục, đục đánh khiên, liên gia trưởng gõ vào các gia đình. Sự kiểm soát của 

liên gia trưởng chặt chẽ như thế vẫn chưa đủ, Mỹ - Diệm bày ra nhiều thứ kiểm soát 

ngặt nghèo khác: từ em bé mới sinh đến cụ già, ai nấy đều phải chụp ảnh, dân ảnh 

vào sổ hộ tịch và treo ảnh ở trước của nhà; ở nhiều ấp chiến lược, trong nhà, mỗi 

người phải có một chỗ ngồi có khắc tên, hễ đám ngụy quyền đến kiểm tra thì mỗi 

người phải ngồi chỗ của mình, thừa thiếu ai và thừa mấy người, chúng biết ngay. 

Hơn nữa, mỗi người dân phải lĩnh một thẻ bọc nhựa có lăn tay, dán ảnh” [92, tr. 

1104]. Vì những lẽ đó mà trong cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn 

thiết lập ấp chiến lược, quân và dân miền Tây Nam Bộ cùng với quân dân toàn miền 

Nam đã phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng quả cảm, kiên quyết chống lại quốc 

sách ACL với mục tiêu cao nhất là đánh bại, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh 

đặc biệt”. Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh này còn là sự phản kháng mạnh mẽ để bảo 

vệ các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân miền Tây Nam Bộ. Chính 

vì vậy, vượt qua những khó khăn, thử thách, phong trào chống phá ACL ở miền Tây 

Nam Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã tiến công liên tục với 66.162 

trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm tan rã 148.904 tên địch, tiêu diệt 4 chi khu/ 5 chi khu, 

diệt 535 đồn, phá rã 1.430 ACL, trong đó phá dứt điểm 791 ấp, phá lỏng 1.349 ấp. 

Thắng lợi của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ đã góp phần vạch 

trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đoàn 
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kết nông thôn, đi ngược lại các giá trị văn hóa truyền thống, vạch trần cuộc chiến 

tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành ở Việt Nam.  

Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ một lần nữa khẳng 

định những đặc điểm văn hóa rất quan trọng của nông thôn miền Nam nói chung và 

miền Tây Nam Bộ nói riêng, ở đó cộng đồng cư dân Việt và Khmer đã cộng cư xây 

dựng xóm làng, xây dựng một nền “văn minh miệt vườn” giàu bản sắc. CQSG xây 

dựng ACL đã mắc phải những sai lầm khi nghĩ rằng có thể “bứng” người nông dân 

ra khỏi mảnh đất sinh sống của họ, có thể tách nhân dân ra khỏi phong trào cách 

mạng. Thực tế đã chứng minh, nhân dân miền Tây Nam Bộ luôn đứng về cách 

mạng, chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng thống nhất đất nước, bảo vệ các 

thành quả cách mạng và bảo vệ những giá trị truyền thống văn hóa. 

4.1.3. Sự đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt – Khmer là nhân tố quan 

trọng cho thắng lợi của phong trào 

Tây Nam Bộ là địa bàn sinh tụ lâu đời của 3 dân tộc Kinh – Hoa - Khmer, 

tuy nhiên do phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ tập trung ở địa bàn 

nông thôn nên vai trò của cộng đồng người Hoa là mờ nhạt do họ chỉ tập trung phần 

lớn ở các đô thị, vì vậy mà phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ gắn 

chặt với hoạt động đấu tranh của hai dân tộc Việt- Khmer, đây cũng chính đặc điểm 

quan trọng của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ so với các 

vùng miền khác ở miền Nam trong phong trào chống phá ấp chiến lược. Nếu như ở 

Trung Nam Bộ (Quân khu 8) đồng bào Khmer chỉ cư trú chủ yếu ở vùng giáp biên 

như Tri Tôn, Châu Đốc (An Giang) thì ở Tây Nam Bộ, đồng bào Khmer cư trú rất 

đông đúc ở hai tỉnh là Trà Vinh và Sóc Trăng, bên cạnh đó thì những huyện như 

Giồng Riềng, An Biên, Kiên Lương (Rạch Giá), Vũng Liêm, Bình Minh (Vĩnh 

Long), Long Mỹ, Châu Thành (Hậu Giang) cũng tập trung một cộng đồng Khmer 

đông đảo. Đồng bào dân tộc Khmer là cộng đồng sinh sống lâu đời ở miền Tây 

Nam Bộ, có trình độ phát triển kinh tế nông nghiệp và văn hóa không thua kém so 

với cộng đồng người Việt. Do vậy mà những bước tiến quan trọng cũng như thành 
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quả đạt được của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ có sự rất lớn của 

đồng bào Khmer. 

Điển hình ở tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh là hai tỉnh có hơn 60% dân số là 

đồng bào dân tộc Khmer nên các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, huyện và du kích 

xã có rất đông đồng bào Khmer tham gia chiến đấu bảo vệ xóm làng, chống phá 

ACL. Khu ủy miền Tây Nam Bộ đã chủ trương trên những địa bàn có đông đồng 

bào Khmer sinh sống thì Bí thư chi Bộ phải là người Khmer đã góp phần huy động 

sức người, sức của và trí tuệ của đồng bào Khmer trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước. Các ACL ở Trà Vinh nơi đông đảo đồng bào Khmer thường tập trung 

gần các chùa Khmer, vì vậy mà phong trào chống phá ACL ở Trà Vinh trong giai 

đoạn này có những đặc thù, có sự tham gia của các vị sư cả trong các ngôi chùa. 

Trong hoạt động tiêu biểu từ năm 1961 đến năm 1962, phong trào chống phá 

ACL đã diễn ra sôi nổi trên chiến trường Trà Vinh và Sóc Trăng, là hai địa phương 

có đông đảo đồng bào Khmer, sống thành các phum sóc, do đó khi thiết lập các 

ACL tại miền Tây Nam Bộ, Mỹ và CQSG đã chọn những phum sóc nơi đây để 

hành quân càn quét thiết lập hệ thống ACL. Tuy nhiên, chúng đã nhanh chóng vấp 

phải sự chống đối quyết liệt của đồng bào Khmer, cuộc đấu tranh chính trị của đồng 

bào tại chùa Ô Mịt với phong trào “tản cư tượng Phật” cũng như các hoạt động 

đánh chặn đoàn xe chuẩn bị cho chuyến thị sát việc xây dựng ACL của Ngô Đình 

Diệm tại Cầu Ngang, phá rã ACL Trà É, ACL Nước Mặn 1, ACL Nước Mặn 2 ở 

vùng đồng bào Khmer đã khiến cho CQSG hoang mang trong những ngày đầu thiết 

lập ACL. Trong giai đoạn này, Sư cả Thạch Som, trụ trì chùa Ô Mịt được tín nhiệm 

là Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Tây Nam Bộ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Điển hình trên chiến trường Trà Vinh trong năm 1963 và 1964, phong trào 

đấu tranh nổi bật của quân dân hai xã Mỹ Long và Huyền Hội đã huy động trên 

50% là đồng bào Khmer tham gia, hầu hết các ACL trên hai xã này đều bị phá rã 

trong năm 1963. Mỹ Long và Huyền Hội đã được Quân Khu 9 công nhận là hai xã 

dẫn đầu phong trào du kích chiến tranh và phong trào chống phá ấp chiến lược trên 
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toàn miền Tây Nam Bộ. Trong đấu tranh binh vận có sự tham gia rất tích cực của 

đồng bào Khmer như sự kiện ngày 15-9-1963, tại đập Bà Thể (xã Bình Phú, huyện 

Càng Long), đại úy Thạch Phan (dân tộc Khmer) chỉ huy một đại đội bảo an phản 

chiến, mang theo toàn bộ vũ khí về với cách mạng. Tại Bắc Sama (xã Phong Thạnh, 

huyện Cầu Kè), một trung đội bảo an, trong đó có nhiều người là dân tộc Khmer, 

nổi dậy mang toàn bộ vũ khí về với cách mạng... Đồng bào Khmer ở Trà Vinh đã tổ 

chức nhiều cuộc đấu tranh trong đó có 3 cuộc đấu tranh lớn trên địa bàn các huyện 

Trà Cú, Cầu Ngang và Thị xã Trà Vinh, tập hợp được 9.000 lượt người tham gia, 

trong đó có hơn 1.000 sư sãi người Khmer, phá dứt điểm nhiều ACL như phá 40 

ACL tại Trà Cú, trong đó có hơn 30 ACL thuộc vùng đồng bào Khmer… Những 

tấm gương anh hùng như chị Út Tịch (có chồng là người Khmer), nữ dân quân du 

kích Tô Thị Huỳnh người Khmer là những tấm gương sáng trong phong trào chống 

phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ, toàn tỉnh Trà Vinh được Bộ Chỉ huy quân 

sự miền trao tặng danh hiệu: “Tỉnh dẫn đầu phong trào nhân dân du kích toàn 

Miền” [7, tr.143].  

Ở một tỉnh có đông đảo đồng bào Khmer khác là Sóc Trăng, phong trào 

chống phá ACL ở các vùng đồng bào Khmer như Vĩnh Châu, Lai Hòa, Vĩnh Tân, 

Vĩnh Hiệp, Mỹ Tú đạt nhiều thắng lợi quan trọng, tiêu biểu nhất là chiến thắng 

Giồng Bớm (16-10-1964) với sự phối hợp chiến đấu của tiểu đòan Phú Lợi và các 

du kích địa phương người Việt và người Khmer. Trong năm 1964, Sóc Trăng đã 

phá dứt điểm 93 ACL, phá banh 91 ACL, giải phóng 12 xã với 136.000 dân. Ở 

vùng Bạc Liêu, tháng 10-1964, sau khi ta vận động các sư sãi người Khmer đấu 

tranh binh vận thì các dân vệ Khmer đầu hàng khiến cho ACL Vĩnh Mỹ A bị phá rã 

hoàn toàn, giải phóng hơn 2.000 dân. Nhờ tinh thần đoàn kết chiến đấu của các du 

kích người Việt và Khmer mà phong trào nơi đây có những thắng lợi vang dội. 

Trong năm 1964, quân và dân Bạc Liêu đã phá hầu hết các ACL, trong đó có 25 

ACL bị phá rã hoàn toàn. Những hoạt động của đồng bào Khmer tại hai tỉnh Trà 

Vinh và Sóc Trăng đã cho thấy sự đoàn kết chiến đấu của hai dân tộc Việt – Khmer 

chính là nhân tố quan trọng nhất cho thắng lợi ở hai địa phương trong phong trào 

chống phá ACL. Bên cạnh đó thì những chiến thắng trong phong trào chống phá 
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ACL trên chiến trường Vĩnh Long, Rạch Giá, Cần Thơ, Hậu Giang đều mang dấu 

ấn của đồng bào Khmer.  

Những thành quả quan trọng trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây 

Nam Bộ đã thể hiện niềm tin của Đảng, của cách mạng đối với đồng bào Khmer 

miền Tây Nam Bộ. Chính sự tham gia đông đảo của đồng bào Khmer là cơ sở quan 

trọng, là tiền đề để xây dựng và phát triển phong trào chống phá ACL trên cơ sở 

phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp để đánh bại chiến 

lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Nhân tố đoàn kết Việt – Khmer là một trong 

những đặc điểm riêng biệt của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ, nó 

cho thấy sức sống mạnh mẽ của tình đoàn kết của hai cộng đồng dân tộc anh em 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cả trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc hiện nay. 

4.2. Vai trò của phong trào 

4.2.1. Góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ 

“Ấp chiến lược” được xem là “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” nên Mỹ và Chính quyền Sài Gòn đã tập trung mọi nỗ lực cần thiết để triển 

khai bộ máy này ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương. CQSG đã lập được 

1.581 ACL/3.051 ACL dự kiến ở miền Tây Nam Bộ, tổ chức 16 đoàn bình định và 

đào tạo 1.854 cán bộ ấp chiến lược, huy động nhiều binh lính và lực lượng bán quân 

sự lên đến 40.984 người, huấn luyện 22.720 dân vệ để thực hiện quốc sách ACL, 

trong quá trình triển khai, lực lượng chủ lực của QĐSG dưới sự hỗ trợ của các cố 

vấn Mỹ đã liên tục thực hiện các cuộc hành quân càn quét để dồn dân vào các ACL. 

Khởi đầu các lực lượng bảo an, dân vệ ở các tiểu khu chiến thuật tổ chức 

hành quân tảo thanh, nhằm tiêu diệt và đánh bật du kích ra khỏi địa bàn nông thôn. 

Sau đó, đoàn cán bộ xây dựng ACL sẽ kết hợp với cảnh sát, mật vụ tổ chức thanh 

lọc quần chúng, phát hiện triệt hạ các cơ sở du kích nằm vùng của cách mạng. Đồng 

thời bộ máy tâm lý chiến ráo riết tuyên truyền lôi kéo nhân dân xây dựng ACL. Mặt 

khác để bảo đảm cho sự thành công của ấp chiến lược ở địa bàn miền Tây Nam Bộ, 

QĐSG còn tổ chức các chiến dịch lớn đánh vào các cơ sở cách mạng như thực hiện 
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kế hoạch “bạch hóa”ở hai tỉnh Vĩnh Long và Vĩnh bình, vừa để làm thí điểm khuôn 

mẫu cho các nơi khác, vừa lấy khu vực Cần Thơ – Vĩnh Long làm trọng tâm của 

“vết dầu loang” tiến tới “bạch hóa” toàn bộ miền Tây Nam Bộ, bóp nghẹt lực lượng 

và phong trào cách mạng ở vùng căn cứ địa quan trọng là căn cứ U Minh.  

Trong giai đoạn 1961 – 1963, các lực lượng chủ lực quân khu, tỉnh, địa 

phương quân, quân du kích và đồng bào miền Tây Nam Bộ đã đánh trên 3.000 trận 

lớn nhỏ, phá 806 ấp chiến lược (trong tổng số 1.562 ấp đã lập), giải phóng trên một 

triệu dân với những chiến thắng tiêu biểu như chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà 

Là, chiến thắng Lộc Ninh, chiến thắng Phú Xuân... Vùng giải phóng ở miền Tây 

Nam Bộ được mở rộng, lực lượng quân sự, chính trị đều phát triển. Đặc biệt, lực 

lượng chủ lực và dân quân địa phương phát triển vượt bậc trên cơ sở của phong trào 

chiến tranh du kích. Trong giai đoạn 1964 – 1965, quân dân miền Tây Nam Bộ với 

những chiến thắng vang dội như Lục Phi, Vĩnh Thuận, Long Thạnh, Huyện Sử, Sen 

Trắng, Hiếu Lễ, Tam Sóc đã từng bước làm tan rã hệ thống ấp chiến lược của 

CQSG trên địa bàn miền Tây Nam Bộ, mở rộng vùng giải phóng liên hoàn từ Cần 

Thơ qua Vĩnh Long, Trà Vinh đến Rạch Giá – Cà Mau với hơn 100 xã, trên 1.000 

ấp và hơn 1.000.000 dân. Đến cuối năm 1964, đầu năm 1965 về cơ bản quân dân 

miền Tây Nam Bộ đã phá được “quốc sách” ACL của Mỹ và CQSG, cá biệt có nơi 

như Rạch Giá ta đã giải phóng được hoàn toàn quận Hiếu Lễ. Theo tổng kết, quân 

và dân miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn 1961 – 1965 đã đánh 66.162 trận lớn nhỏ, 

trong đó có 59.407 trận của du kích địa phương, 5.655 trận của lực lượng vũ trang 

huyện, 731 trận của lực lượng vũ trang tỉnh, 235 trận của lực lượng chủ lực khu, có 

4.733 tấn công trực tiếp vào ACL làm tiêu hao, tiêu diệt và làm tan rã 148.904 tên 

địch, tiêu diệt 4 chi khu/ 5 chi khu, diệt 535 đồn, phá rã 1.430 ACL (toàn Nam Bộ 

tính đến năm 1965 đã phá được 5.800 ACL), phá dứt điểm 791 ấp, phá lỏng 1.349 

ấp, trong đó có 771 ACL chuyển lên thành xã, ấp chiến đấu, phá 4.808.510 mét 

hàng rào kẽm gai, gần 2.600 mét hàng rào cây [10, tr. 926 – 927]. 

Những thắng lợi của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong phong trào chống 

phá ấp chiến lược đã góp phần làm phá sản các kế hoạch bình định của Mỹ - CQSG 
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ở miền Nam Việt Nam. Kế hoạch Staley – Taylor với dự định hoàn thành bình định 

miền Nam trong 18 tháng đã thất bại vào cuối năm 1962. Dù được thay thế bằng kế 

hoạch Johnson – McNamara với kế hoạch bình định có trọng điểm, thậm chí đổi tên 

gọi “ấp chiến lược” thành “ấp tân sinh” nhưng đến cuối năm 1964, đầu năm 1965, 

các kế hoạch bình định của Mỹ và CQSG liên tiếp thất bại trong đó có quốc sách ấp 

chiến lược. Thắng lợi đó không chỉ làm thất bại âm mưu “tát nước bắt cá” mà còn 

góp phần làm cho CQSG bị lung lay, khủng hoảng. Theo Trần Văn Giàu: “Sự thất 

bại của chính sách và chương trình ấp chiến lược là một yếu tố trọng yếu vào bậc 

nhất làm cho chế độ Mỹ - Diệm sụp đổ” [92, tr. 1115]. Đánh giá về phong trào 

chống phá ấp chiến lược ở miền Nam nói chung và Tây Nam Bộ nói riêng Trung 

ương Cục miền Nam đã nêu rõ: “nếu chiến trường T2 (Khu VIII - Trung Nam Bộ), 

T3 (Khu IX - Tây Nam Bộ) là chiến trường giành nhân tài vật lực với địch, có khả 

năng tiêu hao nhiều đồng thời tiêu diệt địch có mức độ, đã hạn chế địch được nhiều 

mặc dù còn một số nhược điểm thì chiến trường T1 (Khu VII), T6 (Khu VI) là chiến 

trường cơ động tuy có nhiều cố gắng nhưng phong trào chính trị, phong trào du 

kích và chủ lực vẫn còn yếu nhiều, chiến trường T5 (Khu V) là chiến trường tiêu 

diệt lớn, vừa ra sức xây dựng căn cứ rừng núi vừa tích cực giành lại nông thôn 

đồng bằng cũng chưa chuyển biến lên mạnh” [83, tr. 707].  

Như vậy có thể nhận thấy rằng phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân miền Nam 

trong đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. 

4.2.2. Thắng lợi của phong trào là cơ sở để mở rộng vùng giải phóng ở nông 

thôn miền Tây Nam Bộ, tạo điều kiện để tiếp nhận sự chi viện của hậu phương 

miền Bắc, đồng thời khẳng định vai trò to lớn của “ba mũi giáp công” trong 

chống phá ấp chiến lược 

Sau nhiều đợt nổi dậy giành quyền làm chủ nông thôn và thắng lợi của phong 

trào chống phá ấp chiến lược, địa bàn của vùng giải phóng Tây Nam Bộ ngày càng 

mở rộng theo đó: “có những vùng giải phóng rộng hàng mấy chục cây số, hàng 

trăm cây số, liền lạc, khá lớn ở miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, ở Tây Nguyên, ở 
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Trung Trung Bộ” [92, tr. 1480]. Ở những vùng giải phóng ở miền Tây Nam Bộ, 

Khu ủy miền Tây Nam Bộ đã chú ý ngay việc kiến tạo hệ thống chính trị từ xây 

dựng Đảng, chính quyền đến củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng, phát 

triển chiến tranh du kích nhân dân, xây dựng ấp, xã chiến đấu, giữ gìn an ninh trật 

tự, lãnh đạo sản xuất, tiết kiệm, chăm lo đời sống nhân dân, Ủy ban Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng các cấp ra đời cùng các đoàn thể giải phóng được hình thành. Trong 

tổ chức quân sự, từ tháng 6 năm 1963, Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Nam Bộ được 

hình thành. Đồng Văn Cống làm Tư lệnh, Nguyễn Hoài Pho (Ba Mai) làm Phó Tư 

lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Nguyễn Thành Thơ, Bí thư Khu ủy làm Chính ủy và 

Trần Văn Long (Mười Dài) làm Phó Chính ủy, với sự chi viện của Trung ương, cán 

bộ quân sự các cấp và các binh chủng được tăng cường. Cuối năm 1963, toàn miền 

Tây Nam Bộ đã phát triển hai trung đoàn chủ lực, một trung đoàn pháo, một số tiểu 

đoàn công binh, đặc công. Ở một số tỉnh có tiểu đoàn bộ binh, một số đại đội độc 

lập… Các căn cứ của Khu, tỉnh đều có Ban Căn cứ, Đội Bảo vệ vũ trang và các đội 

cận vệ của cấp ủy liên hệ chặt chẽ với các ngành, nhất là an ninh và quân sự. Có hai 

hệ thống giao liên du kích và công khai để vận chuyển văn thư, tài liệu, vũ khí và 

phối hợp với lực lượng bảo vệ đưa đón cán bộ bằng đường thủy, đường bộ hay qua 

vùng biên giới. Khu còn lập nhiều Tổng hội Thanh niên xung phong làm nhiệm vụ 

vận chuyển vũ khí, phương tiện chiến đấu. Như vậy có thể nhận thấy rằng thắng lợi 

của phong trào là cơ sở để mở rộng vùng giải phóng ở nông thôn miền Tây Nam 

Bộ, từ đó tiến hành xây dựng, tổ chức các hệ thống chính trị, quân sự, an ninh, văn 

hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội trong vùng giải phóng, tạo hậu phương tại chỗ, tạo chỗ 

dựa cho phong trào đấu tranh cách mạng. 

Bên cạnh đó, thắng lợi của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ 

còn góp phần tạo điều kiện để TW Đảng thực hiện kế hoạch vận chuyển vũ khí từ 

Bắc vào Nam theo đường biển. Cụ thể, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy 

Trung ương đã có quyết định chi viện về người, vũ khí, khí tài quân sự, thuốc men 

và tổ chức các đường chi viện trong đó chi viện bằng đường biển (sau này thường 

gọi là ”Đường Hồ Chí Minh trên biển"). Con đường này chiếm vị trí quan trọng 

trong việc vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam cũng như những chuyến đi đặc biệt 
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của cán bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Từ hậu phương miền Bắc, tàu thuyền chở 

hàng vào Nam, để tại các bến dọc bờ biển. Tháng 7-1959, thành lập đoàn vận tải 

trên biển, đặt tên là Đoàn 759 sau đổi là Đoàn 125. Ở miền Tây Nam Bộ, trên cơ sở 

vùng giải phóng được mở rộng, theo chỉ đạo từ Bộ Chính trị và Quân ủy Trung 

ương, miền Tây Nam Bộ nhận trách nhiệm là “Bến giao hàng chính và xây dựng 

kho chứa vũ khí, bên cạnh đó, miền Tây Nam Bộ còn có nhiệm vụ chuyển cho T2 

(Trung Nam Bộ), T1 (Đông Nam Bộ) và cho Quân ủy Miền” [11, tr. 281]. 

Thực hiện kế hoạch chi viện của Quân ủy Trung ương, từ năm 1961, Xứ ủy 

Nam Bộ đã chỉ đạo cho các Liên Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch của Quân ủy về chi 

viện bằng đường biển, 3 đồng chí là Nguyễn Thanh Long (tỉnh Vĩnh Long), Bông 

Văn Dĩa (tỉnh Cà Mau), Phan Văn Nhờ (tỉnh Rạch Giá) được giao trách nhiệm thực 

hiện. Chuyến đi ra Bắc đầu tiên do đồng chí Bông Văn Dĩa thực hiện vào ngày 1-8-

1961. Bến trung chuyển, bến đậu tại miền Tây Nam Bộ được chọn là vùng rừng 

đước ở tỉnh Cà Mau, vùng ven biển tỉnh Rạch Giá và vùng rừng ngập mặn ở duyên 

hải tỉnh Trà Vinh (miền Trung Nam Bộ là vùng ven biển tỉnh Bến Tre). Ngày 19 – 9 

- 1962, TW Cục miền Nam đã “thành lập đoàn 962 (tương đương cấp Sư đoàn) để 

quản lý hoạt động của hệ thống bến bãi ở miền Nam tiếp nhận sự chi viện của miền 

Bắc” [88, tr. 61]. Trong giai đoạn 1962 – 1965, ở các bến miền Tây Nam Bộ đã vận 

chuyển và tiếp nhận được: (1) Bến Cà Mau: 105 chuyến, chở 4.196 tấn, (2) Bến Trà 

Vinh: 9 chuyến, chở 540 tấn19. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải thì tổng số 

từ năm 1962 đến năm 1965 đã vận chuyển 5.128 tấn vũ khí (năm 1962: 810 tấn, 

năm 1963: 318 tấn, năm 1964-1965: 4.000 tấn), số liệu trên cho thấy vai trò của các 

bến tiếp nhận vũ khí ở miền Tây Nam Bộ là rất quan trọng [11, tr. 287 – 288]. 

Có thể nhận thấy con số vài nghìn tấn vũ khí theo đường biển nếu so với con 

số vũ khí đươc vận tải theo đường Trương Sơn trên bộ thì ít hơn nhiều, tuy nhiên ý 

nghĩa của nó rất to lớn. Con đường Trường Sơn trên đất liền chủ yếu vận tải cho các 

chiến trường miền rừng núi và miền Đông Nam Bộ. Với miền Tây Nam Bộ và 

                                           
19 Bến Bến Tre (Trung Nam Bộ): 25 chuyến, chở 1.490 tấn 

   Bến Bà Rịa: 3 chuyến, chở 120 tấn 
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Trung Nam Bộ, việc vận chuyển vũ khí đạn được qua hệ thống đường bộ rất khó 

khăn, vì vậy ở đây chỉ có thể dùng đường biển. Theo một báo cáo thời đó đã xác 

định: “100 tấn vũ khí đưa vào tới nơi có thể đủ trang bị cho một Sư đoàn sử dụng 

trong nhiều tháng. Như vậy, con số mấy ngàn tấn vũ khi kể trên mang một ý nghĩa 

sinh tử với hàng Sư đoàn trong những căn cứ vùng ven biển miền Nam” [11, tr. 

288]. Số vũ khí này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tạo ra những chiến 

thắng có ý nghĩa bước ngoặt ở miền Nam, trong đó có trận Ấp Bắc vang dội (ngày 

2-1- 1963), chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là… Tỉnh trưởng An Xuyên 

đã báo cáo khẩn cấp về Phủ Tổng thống CQSG: “Vũ khí của Việt Cộng đã vượt ra 

ngoài ước tính của chúng tôi. Việt Cộng đã dùng cối 81mm, đại liên 12,7mm, DK 

275, là những thứ mà quân đội Việt Nam Cộng hòa chưa có” [153]. Như vậy thắng 

lợi của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ là cơ sở để mở 

rộng vùng giải phóng ở nông thôn miền Tây Nam Bộ, đồng thời còn tạo điều kiện 

thuận lợi để tiếp nhận sự chi viện của hậu phương miền Bắc, sự chi viện đó có ý 

nghĩa thiết thực và là động lực quan trọng để quân và dân miền Tây Nam Bộ bước 

vào cuộc chiến đấu chống lại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

Bên cạnh vai trò là cơ sở để mở rộng vùng giải phóng ở nông thôn miền Tây 

Nam Bộ, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận sự chi viện của hậu phương miền Bắc 

thì thắng lợi của phong trào còn khẳng định vai trò to lớn của “ba mũi giáp công” 

trong chống phá ấp chiến lược. Đánh địch bằng “ba mũi giáp công” chính trị, quân 

sự, binh vận là sáng tạo của nghệ thuật chiến tranh chiến tranh nhân dân Việt Nam 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Kết hợp “ba mũi giáp công” là nhằm tạo ra sức 

mạnh tổng hợp, ba mũi tiến công này có liên quan mật thiết với nhau, mũi này hỗ 

trợ cho mũi kia và ngược lại để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh chống 

phá ấp chiến lược. Vì vậy mà trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, dưới sự lãnh đạo 

của Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy miền Tây Nam Bộ, phong trào chống 

phá ACL đã kết hợp chặt chẽ “ba mũi giáp công” trong đó đấu tranh quân sự đóng 

vai trò then chốt, là “đòn xeo”, cùng với đó đấu tranh chính trị, binh vận đóng vai 

trò là hướng tiến công hỗ trợ cho các hoạt động đấu tranh quân sự để chống phá ấp 
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chiến lược. Thực tế cho thấy những nếu mũi tiến công quân sự ở miền Tây Nam Bộ 

giành được thắng lợi thì hoạt động phá ACL sẽ diễn ra quyết liệt. 

Trong đấu tranh quân sự trong phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Nam nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng, du kích địa phương được xác định 

là lực lượng chủ yếu, thường xuyên đột nhập vào các ấp chiến lược, cài cắm và hỗ 

trợ nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược. Lực lượng vũ trang huyện, tỉnh có nhiệm vụ 

chống càn quét, bảo vệ cơ sở và kết hợp với du kích luồn sâu vào các ACL để phá 

ACL, sau khi phá ACL thì trụ lại đánh quân chi viện, bảo vệ thành quả chiến đấu. 

Còn với các đơn vị chủ lực Quân khu thì có nhiệm vụ chủ yếu tiến công tiêu hao 

sinh lực địch, đánh bại các cuộc hành quân và trực tiếp hỗ trợ phong trào chống phá 

ACL trên các địa bàn đang tác chiến. Kết hợp chặt chẽ “ba mũi giáp công”, quân và 

dân nơi đây đã đập tan các cuộc hành quân càn quét, bao vây, phong toả, chi viện 

của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Trong đấu tranh chống phá ACL, mũi quân sự đã kết 

hợp chặt chẽ với mũi chính trị và binh vận tạo thành sức mạnh tổng hợp liên tục tiến 

công vào hệ thống đồn bốt dày đặc trên khắp các địa bàn ở miền Tây Nam Bộ, theo 

thống kê quân và dân miền Tây Nam Bộ đã đánh 66.162 trận lớn nhỏ, trong đó có 

có 4.733 tấn công trực tiếp vào ACL. Thực hiện phương châm “ba mũi giáp công” 

kết hợp, quân và dân miền Tây Nam Bộ đã tiêu diệt nhiều hệ thống đồn bốt với 

những chiến thắng quân sự lớn như chiến thắng tại chi khu Đầm Dơi - Cái Nước - 

Chà Là, chiến thắng Vĩnh Thuận, chiến thắng Sen Trắng, đặc biệt ở miền Tây Nam 

Bộ là vùng có đông đồng bào Khmer và là vùng tôn giáo phức tạp với cộng đồng 

Thiên chúa giáo di cư, tiêu biểu như phong trào phá ACL Trà É ở Sóc Trăng tháng 

5-1962, bằng đấu tranh quân sự và binh vận, lực lượng vũ trang ta đã diệt được chi 

khu Ngã Năm, phá ACL Trà É, mở ra cao trào phá ACL tại Mỹ Xuyên, Long Phú… 

Ngày 22-8-1963, cuộc đấu tranh của 6.000 đồng bào tại Bạc Liêu đã cùng với 

những thắng lợi quân sự vang dội trên chiến trường Cà Mau đã khiến cho chính 

quyền Bạc Liêu hoang mang, hỗ trợ cho các hoạt động phá ACL trên địa bàn huyện 

Giá Rai… góp phần làm tan rã hàng loạt hệ thống ACL ở miền Tây Nam Bộ… 

Cùng với mũi đấu tranh quân sự, mũi đấu tranh chính trị thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, động viên, giáo dục quần chúng đấu tranh, nổi dậy phá ACL. Mũi đấu tranh 
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binh vận đóng vai trò làm hoang mang hàng ngũ binh lính địch, đội ngũ tề xã, vận 

động gia đình và binh lính bỏ đồn bốt quay về với cách mạng hoặc không đi lính 

cho QĐSG.  

Như vậy có thể nhận thấy phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ 

giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965 có vai trò rất quan trọng là cơ sở để mở rộng 

vùng giải phóng ở nông thôn miền Tây Nam Bộ, đồng thời còn tạo điều kiện thuận 

lợi để tiếp nhận sự chi viện của hậu phương miền Bắc, bên cạnh đó thắng lợi của 

phong trào còn khẳng định sức mạnh to lớn của “ba mũi giáp công” trong chống 

phá ấp chiến lược. Những thắng lợi đó đã chứng minh sự chỉ đạo đúng đắn của 

Đảng trong phong trào chống phá ACL nói riêng và cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước nói chung. 

4.2.3. Phong trào góp phần tăng cường tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân 

tộc Việt - Khmer trên địa bàn miền Tây Nam Bộ 

Cùng chung sống lâu đời trên vùng đất miền Tây Nam Bộ, người Khmer, 

người Hoa và người Việt đã xây dựng một truyền thống đoàn kết càng ngày càng 

bền vững. Cùng chung số phận trong các thời kỳ lịch sử, cùng nhau đấu tranh chống 

lại thiên nhiên khai phá vùng đất hoang vu để biến thành đồng bằng phì nhiêu, cùng 

đồng cam cộng khổ trong cuộc đấu tranh chống áp bức xã hội, áp bức dân tộc chống 

giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, người Khmer ở miền 

Tây Nam Bộ đã thể hiện tinh thần yêu nước và khả năng cách mạng to lớn của 

mình. Riêng trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ thì cộng đồng 

người Hoa do sinh sống tập trung ở vùng đô thị20 nên có vai trò hạn chế. Thiết lập 

ACL tại những vùng có đông đảo đồng bào Khmer, mục đích của Mỹ và CQSG còn 

muốn chia rẽ khối đoàn kết chiến đấu giữa người Việt và người Khmer khi thực 

hiện quốc sách ACL, CQSG đã tổ chức lực lượng “khơ me sơ rây”21 nhằm chống 

                                           
20 Ở các đô thị, Mỹ - CQSG thiết lập các Khóm Chiến lược, Phường Chiến lược, tuy nhiên nó tỏ ra 

không hiệu quả và chỉ tồn tại trên danh nghĩa, mang tính hình thức… 

21 Tổ chức quân sự Khmer tự do chống lại lực lượng cách mạng ở địa bàn có đông đồng bào 

Khmer. 
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phá cách mạng miền Tây Nam Bộ, những lực lượng này đã gây nhiều khó khăn đối 

với phong trào chống phá ACL và là trụ cột của các đồn bốt bảo vệ ACL bên cạnh 

các lực lượng dân vệ và bảo an người Việt. Chính vì vậy mà phong trào chống phá 

ACL ở các tỉnh có đông đảo người Khmer còn là phong trào chống lại lực lượng 

“khơ me sơ rây” phản cách mạng, lực lượng này chủ yếu ở Sóc Trăng, Trà Vinh và 

Rạch Giá. 

Trong nhận thức về vai trò của đồng bào Khmer đối với phong trào cách 

mạng ở miền Tây Nam Bộ, ngày 15-6-1961, Xứ ủy Nam Bộ đã ra chỉ thị “Tích cực 

đẩy mạnh công tác vận động đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo, Miên chống âm mưu tái 

vũ trang tôn giáo và chia rẽ khối đoàn kết Miên – Việt của địch”, chỉ thị nêu rõ: 

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và liên tục nhằm vạch trần âm mưu tái 

võ trang Cao Đài, Hòa Hảo và chia rẽ Miên – Việt của Mỹ - Diệm. Giải thích và 

giáo dục cho đồng bào tôn giáo, đồng bào Miên nhận thức rõ thực chất của lực 

lượng vũ trang do Mỹ - Diệm xây dựng là những đơn vị biệt kích, thám báo sử dụng 

để khủng bố đồng bào. Vì thế ta tiêu diệt những bọn đó là để bảo vệ đồng bào…” 

[119, tr. 301]. Sự chỉ đạo của Xứ ủy cho thấy Đảng rất quan tâm vận động đồng bào 

Khmer trong đó có nông dân, trí thức và sư sãi vào mặt trận đoàn kết chống lại các 

kế hoạch xây dựng ACL của địch, tiêu biểu như Sư cả Thạch Som hay Đại đức Sơn 

Vọng được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

kiêm nhiệm Cố vấn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Huỳnh 

Cương một trí thức Khmer trở thành Ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam… 

Trong phong trào, có thể nhận thấy có nhiều cuộc đấu tranh của các nhà sư 

Khmer, họ có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh của đồng bào Khmer 

trong chống phá ACL. Tuy xuất thân từ nhà tu hành, hầu hết đều được đào tạo các 

ngôi chùa; thấm nhuần triết lý của đạo Phật nhưng khi đứng trước những áp bức, 

bất công, các vị ấy đã trở thành lực lượng cách mạng trung kiên, hoạt động hết mình 

vì nước, vì dân tiêu biểu như Sư cả Thạch Som, Hòa thượng Sơn Vọng… hành 

động của các vị luôn gắn liền với lợi ích của nhân dân. Tấm gương của các vị sư sãi 
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Khmer miền Tây Nam Bộ chính là niềm tự hào về tinh thần đoàn kết các dân tộc; về 

tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của Phật giáo Nam tông Khmer, cho thấy được tình 

đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt - Khmer trên địa bàn miền Tây Nam Bộ 

không chỉ là động lực cho phong trào chống phá ấp chiến lược mà còn trong các 

giai đoạn đấu tranh gian khổ tiếp theo khi Mỹ triển khai quân đội vào miền Nam với 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

Bên cạnh đó, một nét nổi bật của phong trào chống phá ấp chiến lược của 

đồng bào Khmer là sự tham gia đông đảo và tích cực của phụ nữ Khmer. Rất nhiều 

bà mẹ, người chị, những cô gái trẻ Khmer đã là những tấm gương khôn khéo, linh 

hoạt, sáng tạo trong đấu tranh chính trị, binh vận, tài trí, dũng cảm trong đấu tranh 

vũ trang như chị Thạch Thị Thanh, Tô Thị Huỳnh… là những hình ảnh điển hình 

của sự tham gia tích cực, của phụ nữ Khmer trong cách mạng giải phóng dân tộc.  

Trong những chiến thắng quan trọng của phong trào chống phá ACL ở miền 

Tây Nam Bộ giai đoạn 1961 – 1965 đặc biệt là phong trào chống phá ACL trên hai 

địa bàn Sóc Trăng và Trà Vinh đều có sự tham gia của đông đảo đồng bào Khmer 

trên trận tuyến cùng với những chiến sĩ người Việt. Điển hình trong hoạt động 

chống phá ACL tại Trà Vinh năm 1964, đồng bào Khmer đã tổ chức nhiều cuộc đấu 

tranh chính trị ở địa bàn huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Thị xã Trà Vinh chống dồn 

dân, lập ACL. Trong đấu tranh vũ trang, quân và dân huyện Tiểu Cần trong đó phần 

lớn là đồng bào Khmer đã phá ACL Cầu Quan giải phóng hơn 1.500 dân, phá rã 

toàn bộ các ACL tại các xã Huyền Hội, An Trường, Mỹ Cẩm và Tân An. Bên cạnh 

đó, những chiến thắng lớn như chiến thắng Vĩnh Thuận, chiến thắng Hiếu Lễ tại 

Rạch Giá, chiến thắng Tam Sóc tại Sóc Trăng, chiến thắng Sen Trắng tại Cần Thơ 

đều có dấu ấn của đồng bào Khmer Nam Bộ, cho thấy sự đoàn kết chiến đấu của 

các dân tộc trên địa bàn miền Tây Nam Bộ với nòng cốt là tình đoàn kết chiến đấu 

Việt – Khmer chính là một trong những nhân tố quyết định cho thắng lợi của cách 

mạng. Có thể khẳng định rằng, phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây 

Nam Bộ đã góp phần tăng cường tình đoàn kết chiến đấu Việt – Khmer, đó còn là 
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nguồn cổ vũ quan trọng cho phong trào cách mạng miền Tây Nam Bộ trong các giai 

đoạn tiếp theo. 

4.3. Một số hạn chế của phong trào 

Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ đạt được nhiều 

thắng lợi quan trọng, cùng với quân và dân miền Nam đánh bại quốc sách ACL của 

Mỹ và CQSG. Tuy nhiên trong quá trình đấu tranh cũng đã bộc lộ một số hạn chế 

nhất định, cụ thể: 

Hạn chế đầu tiên: khi thực hiện phong trào chống phá ấp chiến lược, một bộ 

phận đảng viên, cán bộ cách mạng ở miền Tây Nam Bộ chủ quan cho rằng Khu 

Dinh điền, Khu Trù mật mà lực lượng cách mạng còn phá được thì “ấp chiến lược 

có ăn nhằm gì?” [11, tr. 260]. Chính vì vậy mà khi Mỹ và CQSG lập được một số 

ACL thì cán bộ cách mạng bị trốc gốc, rất khó bám vào dân trong ấp, gây nên tâm 

lý bi quan, dao động trong một số cán bộ, riêng trong giai đoạn 1961 – 1965, trong 

đấu tranh chống càn quét có đến 21.814 chiến sĩ của lực lượng vũ trang cách mạng 

hy sinh, trong 4 vùng chiến thuật của CQSG thì vùng 4 chiến thuật bắt giữ được 

nhiều tù binh nhất với hơn 3.000 tù binh [62], điều này cho thấy phần nào sự chủ 

quan của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong chống càn quét, phá ấp chiến lược 

trong hai năm 1961 và 1962. Từ hạn chế đó cho thấy rằng trong đấu tranh cách 

mạng, phải hạn chế tối đa sự chủ quan xem thường đối phương, phải nắm bắt thời 

cơ và đánh giá đúng tình hình để đề ra các kế hoạch đối phó phù hợp.  

Hạn chế thứ hai: khi phá ACL, các lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ 

thường thiên về khả năng sử dụng lực lượng quân sự tấn công từ bên ngoài vào 

ACL, chưa kiên trì hướng dẫn vận động và tổ chức quần chúng nổi dậy phá ACL. 

Khi phá quá chú trọng vào hàng rào, đê bao, chông mìn nên khi lực lượng vũ trang 

ta rút đi, CQSG bắt dân trong ấp phải làm lại nên tâm lý dân chúng một số nơi ngao 

ngán, than phiền, có nơi như ở Phụng Hiệp, ACL Đông Lợi ta phải phá đi phá lại 

104 lần, các ACL tại Long Mỹ hay Trà Cú đều phải phá đi phá lại 5 đến 6 lần. Thực 

tế đó cho thấy, chống phá ACL không thể chỉ đơn thuần bằng đấu tranh quân sự hay 

chính trị, điều cốt yếu là phải tạo ra sức mạnh tổng hợp và phải có những “quả đấm” 
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vũ trang đủ mạnh. Hạn chế này diễn ra chủ yếu trong hai năm 1961 và 1962. Điển 

hình trong báo cáo Nguyệt Để (từ 21-9-1962 đến 20-12-1962) của tỉnh An Xuyên 

đã ghi nhận: “Địch gia tăng phá hoại, tập trung lực lượng trên cấp tiểu đoàn, võ 

trang vũ khí mạnh, phá khuấy ta bằng cách: tấn công đồn bốt xa xôi, hẻo lánh, bắn 

phá ACL, phục kích, gài  lựu đạn” [149], qua đó có thể nhận thấy các hoạt động 

chống phá ACL của các lực lượng cách mạng có phần thiên về tấn công vũ trang từ 

bên ngoài mà chưa chú trọng kết hợp với quần chúng bên trong ACL. Sang năm 

1963, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết về công tác chống, phá khu ấp 

chiến lược, gom dân của địch; Nghị quyết đã đề ra phương châm và hình thức 

chống phá ACL là phải kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng bên trong và bên ngoài, bên 

trên và bên dưới, địa phương này với địa phương khác. Kết hợp chặt chẽ ba mũi 

giáp công, kết hợp đấu tranh quân sự và chính trị, phải kết hợp chống và phá, phá 

rồi lại chống, kết hợp chống gom dân lập ấp chiến lược, mở rộng căn cứ, vùng giải 

phóng… Phải đặt công tác phá ấp chiến lược là nhiệm vụ trong tâm hàng đầu của 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chính vì vậy mà từ năm 1963 đến năm 1965 đã 

diễn ra cao trào chống phá ấp chiến lược đều khắp trên toàn miền Tây Nam Bộ, kết 

hợp đấu tranh vũ trang từ bên ngoài với nổi dậy từ bên trong. Thắng lợi của phong 

trào chống phá ACL trong những năm từ 1963 đến 1965 cho thấy sự lớn mạnh của 

lực lượng vũ trang 3 thứ quân kết hợp với sự nổi dậy của quần chúng trong phá 

ACL, các trận đánh cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn đều thu được những thắng lợi quan 

trọng, góp phần đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ và 

CQSG. Hạn chế này của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong phong trào chống 

phá ACL đã để lại bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phải kết 

hợp chặt chẽ giữa đấu tranh bên trong với bên ngoài, không đánh giá thấp sức mạnh 

của quần chúng ở nông thôn trong đấu tranh cách mạng. 

Hạn chế thứ ba: Phong trào diễn ra trong điều kiện lực lượng vũ trang chủ 

lực tương đối mỏng, phân tán, vì vậy phong trào gặp nhiều tổn thất và lực lượng vũ 

trang địa phương huyện xã còn gặp lúng túng trong các hoạt động đấu tranh. Miền 

Tây Nam Bộ là địa bàn rộng lớn, nhiều sông ngòi kênh rạch, số lượng ACL mà 

CQSG thiết lập lên đến 1.581 ACL, cùng với đó là các chiến dịch hành quân càn 
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quét quy mô lớn, sử dụng các chiến thuật như “trực thăng vận” và “hạm đội nhỏ 

trên sông”. Như trong chiến dịch chiến dịch Bình Tây, QĐSG huy động đến 11 tiểu 

đoàn cùng nhiều loại tàu chiến đánh vào các tỉnh Rạch Giá, Sóc Trăng, Cà Mau, 

trong chiến dịch Sóng Tình Thương thì huy động toàn bộ Sư đoàn 21 cùng với Liên 

đoàn Biệt động quân với hơn 200 tàu chiến, gây cho ta nhiều tổn thất. Tuy giành 

được thắng lợi và buộc địch phải thoái lui nhưng nhiều cơ quan hậu cứ của ta rơi 

vào tình trạng khó khăn về lương thực, thuốc men, có nơi phải ăn trái mắm để cầm 

cự. Trong điều kiện khó khăn đó nhưng lực lượng chủ lực của Quân Khu như tiểu 

đoàn tiểu đoàn 306, tiểu đoàn 70, tiểu đoàn 80 chủ lực Khu (từ năm 1963 là trung 

đoàn bộ binh số 1, trung đoàn bộ binh số 2), tiểu đoàn U Minh – Cà Mau (sau năm 

1963 đổi thành tiểu đoàn 309 - chủ lực Khu), tiểu đoàn Tây Đô (Cần Thơ), tiểu 

đoàn Phú Lợi (Sóc Trăng), tiểu đòan U Minh 10 (Rạch Giá), tiểu đoàn 501 (Trà 

Vinh) phải trải dài trên một địa bàn rộng lớn, phải “căng mình” chống lại các cuộc 

càn quét khốc liệt của QĐSG. Điển hình như tiểu đoàn Tây Đô tại Cần Thơ trong 

cuộc tiến công vũ trang nhằm phá các ACL tại Thốt Nốt (vùng giáp ranh Rạch Giá) 

vào cuối tháng 6-1964 thì tiểu đoàn vừa phải vũ trang tuyên truyền trong vùng tôn 

giáo Hòa Hảo, vừa phải phản công các đợt hành quân tấn công của QĐSG thuộc 

tiểu khu An Xuyên. Đầu tháng 7-1964, tiểu đoàn phải rút khỏi Thốt Nốt về Phụng 

Hiệp (vùng giáp ranh Sóc Trăng) phối hợp với Trung đoàn 2 chủ lực khu đánh vào 

xã Tân Bình, phá ACL Cầu Đình… Có thể thấy rằng với lực lượng quân sự mỏng, 

phân tán như vậy thì phong trào chống phá ACL trong giai đoạn từ năm 1961 đến 

năm 1965, nhiều lúc, nhiều nơi ta còn gặp nhiều thiệt hại và khi chủ lực ta rút đi thì 

các ACL lại được khôi phục, khả năng lập được các ấp chiến đấu cũng không cao. 

Trong giai đoạn 1961 – 1965, lực lượng vũ trang miền Tây Nam Bộ đánh 66.162 

trận thì đã có 59.407 là của du kích địa phương xã, 5.655 trận của lực lượng vũ 

trang huyện, chỉ có 731 trận của lực lượng vũ trang tỉnh, 235 trận của lực lượng vũ 

trang chủ lực khu, có đến 5.225 người hy sinh trong các trận đánh và có đến 21.814 

hy sinh trong chống càn quét. Hạn chế trên cho thấy cần thiết xây dựng và huấn 

luyện lực lượng vũ trang địa phương hiệu quả, những lực lượng du kích xã hay lực 

lượng vũ trang huyện là nòng cốt trong phong trào đấu tranh cách mạng địa phương 
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kết hợp với lực lượng chủ lực tỉnh và Quân khu. Bên cạnh đó, phải tăng cường sự 

chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ lực lượng vũ trang ở các cấp từ Quân Khu đến địa phương, 

tăng cường phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân trong phong 

trào cách mạng. 

4.4. Bài học kinh nghiệm của phong trào 

4.4.1. Đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của đối phương làm cơ sở cho việc đề 

ra các chủ trương, biện pháp đấu tranh đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ 

thể của địa phương 

Trong cuộc đấu tranh lại cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, những thắng lợi 

của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chỉ ra rằng: “để giành thắng lợi 

trong đấu tranh phải có những chủ trương, phương pháp đúng đắn, kịp thời và phù 

hợp để huy động và tập hợp được tất cả nhân lực, vật lực của toàn dân tộc, tạo nên 

sức mạnh tổng hợp đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù. Tiến hành chiến 

tranh cách mạng chống lại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, quân và dân ta 

đã dần hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ là tìm mọi cách 

nhanh chóng dồn dân lập nên hệ thống ấp chiến lược, thực hiện “tát nước, bắt cả”, 

tiêu diệt lực lượng vũ trang và hạ tầng cơ sở cách mạng mầm mống sinh ra các 

cuộc nổi dậy, xây dụng một chính quyền thuộc địa kiểu mới ở miền Nam Việt Nam” 

[147, tr. 206]. Vì vậy mà ACL được Mỹ - CQSG xác định là “xương sống” của 

“Chiến tranh đặc biệt”, chúng huy động số lượng lớn quân, vũ khí, trang thiết bị và 

nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại, cùng các chiến thuật tân tiến như “trực 

thăng vận”, “hạm đội nhỏ trên sông”… nhằm tạo thế đứng chân ở miền Nam. 

  Bên cạnh đó, thực hiện chương trình ấp chiến lược, Mỹ - CQSG đã “làm 

đảo lộn toàn bộ cơ cấu xã hội ở các thôn, ấp, tước bỏ quyền tự do, dân chủ, phân 

loại dân, tách dân ra khỏi các lực lượng cách mạng hòng tiêu diệt lực lượng vũ 

trang và cơ sở cách mạng trong lòng dân của ta” [147, tr. 207]. Sau năm 1963, sau 

khi đảo chính, lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, lập nên một chính quyền mới 

với những âm mưu và thủ đoạn tiến hành chiến tranh mới miền Nam Việt Nam. Mỹ 

- CQSG đã chuyển sang thực hiện âm mưu mới đổi ấp chiến lược thành ấp tân sinh, 
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đây chỉ là một sự thay đổi có tính chất hình thức để lừa bịp nhân dân, còn bản chất 

của nó không có gì thay đổi với mức độ tinh vi, khó nhận biết bản chất hơn...  

Thực tế đấu tranh của quân và dân ta trong phong trào chống phá ấp chiến 

lược dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chỉ ra rằng để giành thắng lợi trong đấu tranh 

phải có những chủ trương, phương pháp đúng đắn, kịp thời và phù hợp để huy động 

và tập hợp nguồn lực, sức mạnh để đánh bại các âm mưu và thủ đoạn của Mỹ trên 

cơ sở đánh giá đúng các âm mưu, thủ đoạn của chúng. Trong giai đoạn từ năm 1961 

đến 1963, các lực lượng vũ trang của ta phải tập trung đánh bại các cuộc hành quân 

càn quét, tìm cách đánh bại các chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, ngăn 

chặn việc dồn dân lập ấp; đồng thời lănh đạo nhân dân đấu tranh bằng nhiều hình 

thức, từ ngăn chặn, hạn chế việc lập ấp chiến lược tiến đến lên phá kìm, phá ấp, 

giành quyền làm chủ… Chấp hành nghiêm chỉnh và vận dụng sáng tạo đường lối 

của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương là nguyên nhân quan trọng quyết 

định thắng lợi của phong trào chống phá ACL tại miền Tây Nam Bộ. Trong phong 

trào, Khu ủy miền Tây Nam Bộ và các Đảng ủy địa phương đã nhạy bén, nắm bắt 

tình hình ở địa phương, hiểu được âm mưu của địch, từng lúc, từng thời điểm dựa 

trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Trung ương Cục miền Nam đã 

đề ra được những nghị quyết, chủ trương và phương pháp thích hợp trong xây dựng 

lực lượng cách mạng và tiến công địch.  

Để đánh bại từng bước chương trình ACL, miền Tây Nam Bộ phải huy động 

sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, kết hợp linh hoạt ba mũi giáp công; 

trong đó, chống hành quân càn quét là nhiệm vụ hàng đầu. Trong chỉ đạo cụ thể, 

tháng 4-1962, Trung ương Cục miền Nam đã ra Nghị quyết về chống phá ấp chiến 

lược nêu rõ phải tập trung và kết hợp chặt chẽ mọi lực lượng, mọi mặt công tác 

nhằm tấn công địch để chặn đứng, đẩy lùi, làm thất bại từng bước, tiến tới làm thất 

bại hoàn toàn âm mưu xây dựng khu, ấp chiến lược của địch. Trên cơ sở đó Khu ủy 

miền Tây Nam Bộ và các đảng bộ địa phương đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, đề 

ra các kế hoạch và biện pháp đối phó. Sự nhạy bén của các đảng bộ địa phương tiêu 

biểu như tại Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh trong năm 1962 đã góp phần quan trọng 
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chặn đứng các kế hoạch hành quân càn quét lập ACL của Mỹ và CQSG. Điển hình 

Hội nghị Tỉnh ủy Cần Thơ tháng 3-1962 xác định lấy chiến tranh du kích làm nòng 

cốt, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy, chống gom dân, lập ấp chiến lược, diệt 

ác ôn, phá ấp chiến lược. Trong năm 1963, sự lãnh đạo của đảng bộ Cà Mau đã đưa 

phong trào chống phá ACL tại đây phát triển lên giai đoạn mới, đánh bại các kế 

hoạch hành quân của QĐSG thông qua chiến dịch “Sóng Tình Thương” và phát 

động cao trào chống phá ACL sau chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà Là tạo 

động lực thúc đẩy phong trào chống phá ACL trên toàn miền Tây Nam Bộ trong 

năm 1963. Năm 1964, Tỉnh ủy Cần Thơ và Vĩnh Long đã nắm bắt tình hình Mỹ và 

CQSG chọn chiến trường Cần Thơ – Vĩnh Long là trọng điểm đánh phá, lập các ấp 

tân sinh, do đó đã nhanh chóng triển khai các kế hoạch chỉ đạo và thực hiện hàng 

loạt các cuộc tiến công vũ trang đánh bại các cuộc hành quân của địch, phá hủy các 

đổn bốt, tạo điều kiện cho quân dân nơi đây tiến lên phá vỡ các ACL (ấp tân sinh) 

do CQSG thiết lập, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của quân dân miền 

Tây trong phong trào chống phá ACL năm 1964. Ở Sóc Trăng, Tỉnh ủy cũng đã xác 

định phải đẩy mạnh phong trào vũ trang tiến công địch trong chống phá khu ấp 

chiến lược. Những điển hình trong chỉ đạo này đã cho thấy bài học về nắm vững 

một cách đầy đủ, chuẩn xác, hiểu một cách sâu sắc bản chất âm mưu, thủ đoạn mới 

của đối phương trong việc thực hiện kế hoạch dồn dân lập ấp trên cơ sở đó đề ra các 

kế hoạch đối phó phù hợp với thực tiễn địa phương là rất quan trọng. 

 Có thể nhận thấy trong phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ 

(1961-1965), quán triệt sự chỉ đạo của Đảng vào tình hình cụ thể từng địa phương, 

để tạo cơ sở vững chắc trong phong trào, các địa phương miền Tây Nam Bộ đã thực 

hiện tốt phương châm "bốn bám"22. Đây là một biểu hiện rất quan trọng trong xây 

                                           
22

 Thứ nhất là "Đảng bám dân" để lãnh đạo nhân dân chống địch. Đây là vấn đề cơ bản nhất: ở đâu 

có Đảng lãnh đạo nhân dân và cùng nhân dân đánh địch, ở đó có phong trào đấu tranh chống phá 

ấp chiến lược sôi nổi, mạnh mẽ và giành được thắng lợi.  

Thứ hai là "dân bám đất" để giữ thế hợp pháp đấu tranh không chỉ địch phân tuyến, phân vùng và 

tạo thế cho du kích, bộ đội chủ động đánh địch.  
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dựng mối quan hệ mật thiết, sống còn giữa Đảng và nhân dân. Đặc biệt, trong các 

vùng tôn giáo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, bên cạnh việc gom dân lập ấp 

chiến lược nhằm vơ vét sức người, sức của, địch còn thực hiện âm mưu chia rẽ tôn 

giáo, dân tộc, lập ra các tổ chức giả hiệu ở miền Tây Nam Bộ, cũng như vũ trang 

cho thanh niên dân tộc Khmer và các lực lượng tôn giáo chống lại cách mạng. Do 

vậy, việc đấu tranh chống phá ACL ở đây ngoài những phương thức tiến hành thông 

thường cần phải nắm vững chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, biểu hiện trên 

mọi mặt hoạt động chống địch cũng như xây dựng cơ sở và lực lượng ta ở cả bên 

trong và bên ngoài ACL. Lực lượng cách mạng là yếu tố có ý nghĩa quyết định để 

giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến, không có lực lượng cách mạng thì không 

thê thực hiện được nhiệm vụ cách mạng.  

Thực tế ở miền Tây Nam Bộ trong phong trào chống phá ACL đâu đâu cũng 

dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi của đông đảo quần chúng như: Thanh niên 

xung phong tòng quân giết giặc, Phụ nữ tiếp tế nuôi quân, phong trào du kích chiến 

tranh, xây dựng xã, ấp chiến đấu, xây dưng hậu phương đoàn kết sản xuất, phòng 

gian bảo mật v.v... Phong trào quần chúng đã thể hiện rõ nét một cuộc chiến tranh 

nhân dân, toàn dân tham gia đánh giặc. 

Để phát huy tính chủ động của nhân dân trong cách mạng, nhất là vùng đồng 

bào có đạo và vùng đồng bào Khmer thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là chăm lo 

xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng nòng cốt người dân tộc, thực hiện đúng 

đắn chính sách tự do tín ngưỡng. Những cán bộ người Khmer sẽ hiểu sâu sắc tâm lý 

và nguyện vọng của đồng bào mình, từ đó có những biện pháp truyền đạt, vận động 

                                                                                                                                
Thứ ba là "du kích và bộ đội bám địch" để chống phá các cuộc càn quét, cướp bóc, trừng trị những 

tên ác ôn ngoan cố, những toán "cán bộ bình định", bảo vệ dân, tạo thế cho quần chúng bám đất 

đấu tranh với địch. 

Thứ tư là "cấp trên bám cấp dưới" để nắm tình hình, kịp thời nghiên cứu, phát hiện các thủ đoạn 

đánh phá của địch, cùng bàn bạc, thảo luận với cấp dưới đề ra những chủ trương, phương thức đối 

phó phù hợp với địch ở từng vùng, từng địa phương trong từng thời gian cụ thể.  
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hiệu quả. Trong phong trào chống phá ấp chiến lược, quân dân miền Tây Nam Bộ 

đã không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết giữa hai dân tộc Kinh - Khmer, 

bên cạnh đó còn chú trọng đoàn kết các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở những địa 

bàn phức tạp như Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Tân Hiệp… đây là những nơi có bộ phận 

đông đảo đồng bào di cư từ Bắc vào Nam theo đạo Công giáo và một bộ phận đồng 

bào theo Phật giáo Hòa Hảo, vì vậy nếu không có chính sách vận động đủ tốt, đủ 

mạnh thì phong trào cách mạng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn và thiếu hiệu quả. 

Qua phong trào đấu tranh chống phá ấp chiến lược (1961 – 1965) đã cho 

thấy bài học về nắm vững một cách đầy đủ, chuẩn xác, hiểu một cách sâu sắc bản 

chất âm mưu, thủ đoạn mới của Mỹ - CQSG trong việc thực hiện kế hoạch đến dân 

lập ấp chiến lược, dự đoán sát được sự biến động của tình hình, hiểu rõ được những 

thuận lợi và khó khăn của ta cả về thế và lực trong những thời điểm lịch sử cụ thể, 

trên cơ sở bám dân, hiểu dân để làm cơ sở cho việc hoạch định những chủ trương và 

phương hướng cách mạng đúng đắn phù hợp với thực tiễn địa phương là rất quan 

trọng để giành được thế chủ động về chiến lược trong đấu tranh chống phá ấp chiến 

lược. Vì vậy mà quân và dân miền Tây Nam Bộ Nam đã từng bước đánh bại được 

kế hoạch dồn dân lập ấp chiến lược kế hoạch “xương sống” của chiến lược “Chiến 

tranh đặc biệt” (1961 - 1965). Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm này, các địa 

phương miền Tây Nam Bộ cần tích cực phát huy bản lĩnh trong nhận thức trước 

những thách thức trong bối cảnh mới, đề ra những biện pháp, những chủ trương 

đúng đắn để phát triển kinh tế xã hội địa phương, bên cạnh đó phát huy tinh thần 

bám dân, hiểu dân, thực hiện nhất quán chính sách bình đẳng dân tộc, nâng cao dân 

trí, phát huy dân chủ, cải thiện dân sinh là biện pháp rất quan trọng để xây dựng và 

phát triển kinh tế xã hội ở miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay. 

4.4.2. Kết hợp chặt chẽ “ba mũi giáp công” tạo nên sức mạnh tổng hợp để 

giành thắng lợi, bên cạnh đó xây dựng vững chắc thế trận lòng dân tại địa 

phương 

Thắng lợi của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ là sự 

kết hợp chặt chẽ cả ba mũi đấu tranh trong đó đấu tranh quân sự là “đòn xeo” quan 
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trọng cho phong trào, bên trong lực lượng nhân dân nổi dậy phá ách kìm kẹp và đấu 

tranh binh vận để tranh thủ khai thác mâu thuẫn, làm tan rã ấp chiến lược. Thực tế 

lịch sử của cuộc đấu tranh phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ đã cho thấy rằng 

nơi nào có phong trào đấu tranh của quần chúng bên trong nổi dậy mới có khả năng 

chống phá ấp chiến lược được bền bỉ, mạnh mẽ liên tục, nhưng chính sự hỗ trợ tích 

cực của lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định trực tiếp cho thắng lợi của cuộc 

đấu tranh chống phá ấp chiến lược. Vì vậy mà nhiệm vụ của lực lượng vũ trang 

trong giai đoạn này ngoài nhiệm vụ chống càn, phát triển du kích chiến tranh còn 

phải phải thông suốt nhiệm vụ trọng tâm là chống phá ấp chiến lược.  

Kinh nghiệm của phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ 

nói chung và miền Tây Nam Bộ nói riêng cho thấy, nếu chỉ có nổi dậy của quần 

chúng mà không sử dụng các hiện pháp của chiến tranh cách mạng thì không đập 

tan được các cuộc càn quét gom dân, không thể phá được hệ thống kìm kẹp trong ấp 

chiến lược, hoặc có phá được thì cũng bị tái lập lại nhanh chóng điển hình ở ấp 

chiến lược Đông Lợi ta phải tới 104 lần, các ấp chiến lược ở Phụng Hiệp (Hậu 

Giang) ta phải phá đi phá lại nhiều lần, ở Thốt Nốt khi lực lượng vũ trang rút đi thì 

các ACL cũng nhanh chóng được tái lập. Đấu tranh quân sự là yếu tố quan trọng tạo 

thế và tạo lực cho quần chúng mạnh dạn đấu tranh, mặt khác nó là “đòn xeo”, là 

“quả đấm" quyết định để diệt trừ bọn ác ôn trong bộ máy kìm kẹp, làm tan rã chính 

quyền cơ sở, giải phóng nhân dân và duy trì được thành quả của cuộc đấu tranh, xây 

dựng ấp chiến lược thành ấp chiến đấu của ta. Những chiến thắng Đầm Dơi - Cái 

Nước - Chà Là, Lộc Ninh, Giồng Bướm, Vĩnh Thuận, Ngã Năm, Tam Sóc, Ông 

Hào, Hiếu Lễ... giành được không chỉ là kết quả của đòn tiến công quân sự mà còn 

là kết quả của phong trào đấu tranh chính trị, binh vận với các hình thức đấu tranh 

phong phú làm cho chính CQSG và QĐSG không ổn định, làm cho tinh thần binh sĩ 

dao động hoang mang rã ngũ… Trung ương Cục miền Nam đã tổng kết: “muốn phá 

vỡ được âm mưu của địch căn bản là ta phải đẩy mạnh phong trào nhân dân du 

kích rộng rãi, đều khắp, tích cực chống càn quét, chống lấn chiếm, ra sức tiêu hao, 

tiêu diệt, làm tan rã sinh lực địch, đồng thời ở từng khu ấp phải dùng lực lượng vũ 

trang đủ sức làm chủ công, đột phá kết hợp với sức nổi dậy của quần chúng bên 
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trong tiêu diệt hoặc bao vây cô lập đồn bót thì mới gỡ được thế kìm kẹp mới của 

địch” [182]. 

Như vậy, phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ đã cho 

thấy là muốn phá ách kìm kẹp trong các ấp chiến lược, trước hết quần chúng ở trong 

ấp chiến lược phải là lực lượng cơ bản nổi dậy đấu tranh mới giành được quyền làm 

chủ, nhưng nếu không có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang ở bên ngoài thì 

quần chúng bên trong các ấp chiến lược sẽ bị cô lập, không đủ sức mạnh đối phó 

với địch. Chỉ khi nào có sự tham gia mạnh mẽ của lực lượng vũ trang, khi đó phong 

trào đấu tranh phá ấp chiến lược mới đủ sức mạnh tổng hợp để phá ấp chiến lược, 

giải phóng nhân dân và giữ vững quyền làm chủ trước những áp lực quân sự của 

Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đây chính là kinh nghiệm vận dụng sức mạnh tổng 

hợp “ba mũi giáp công” một cách linh hoạt, sáng tạo của Đảng trong quá trình chỉ 

đạo cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược ở miền Nam. Trong các giai đoạn đấu 

tranh tiếp theo, bài học về sức mạnh của “ba mũi giáp công” vẫn còn nguyên giá trị, 

nó cho thấy sự đoàn kết quân dân là sức mạnh to lớn, là chỗ dựa vững chắc cho quá 

trình thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của quân và dân ta. 

Bên cạnh đó, bài học kinh nghiệm của phong trào chống phá ấp chiến lược 

còn cho thấy sự cần thiết trong xây dựng và huấn luyện lực lượng vũ trang địa 

phương hiệu quả, song song với đó là tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ lực 

lượng vũ trang ở các cấp từ Quân Khu đến địa phương, tăng cường phát huy thế 

trận chiến tranh nhân dân, và quan trọng là phải phát huy thế trận lòng dân trong 

xây dựng và bảo vệ đất nước. Bài học xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế 

trận lòng dân chính là phát huy ý chí, quyết tâm của nhân dân hướng đến mục tiêu 

chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thực tiễn từ phong trào chống 

phá ACL nói riêng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung đã chứng tỏ 

không thể bảo vệ đất nước vững chắc và bền chặt nếu thiếu sự tham gia của nhân 

dân. Do đó, để xây dựng thế trận lòng dân hiệu quả cần phải đồng thời làm tốt công 

tác phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh 

xã hội cũng như các chính sách đối với tôn giáo, đối với vùng có đông đồng bào dân 



 

167 

 

tộc như vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, tiến tới thu hẹp khoảng cách chênh lệch 

giữa các tầng lớp nhân dân, các vùng miền, qua đó xây dựng thế trận lòng dân vững 

chắc trong xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. 

4.4.3. Phát huy vai trò của đồng bào Khmer miền Tây Nam Bộ 

Tây Nam Bộ là vùng nông thôn rộng lớn, vốn là địa bàn sinh sống lâu đời 

của đồng bào Khmer trước khi cộng đồng người Việt và người Hoa di cư đến. Ở 

miền Tây Nam Bộ, địa bàn sinh tụ chủ yếu của đồng bào Khmer là vùng Trà Vinh, 

Sóc Trăng, Vĩnh Long và vùng Giồng Riềng, Vĩnh Thuận (Rạch Giá) và một phần ở 

Cần Thơ – Hậu Giang. Khai thác triệt để yếu tố này, QĐSG đã tiến hành nhiều biện 

pháp để dồn dân lập ấp chiến lược nhất là những vùng có đông đảo đồng bào Khmer 

ở Trà Vinh và Sóc Trăng. Vì vậy mà phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam 

Bộ là cuộc đấu tranh quyết liệt trong vấn đề giành đất giành dân; địch chiếm ta giải 

phóng, ta giải phóng địch chiếm lại. Cuộc chiến đấu đó đã phải hy sinh nhiều xương 

máu của đồng bào Khmer và người Việt, có lúc tưởng chừng như khó vượt 

qua.Quân đội Mỹ và CQSG luôn dùng mọi âm mưu để mị dân, tuyên truyền, mua 

chuộc, dụ dỗ kết hợp khủng bố đàn áp với “tố cộng”, “diệt cộng”, càn quét bình 

định lấn chiếm, lập ấp chiến lược... nhằm mục đích nắm dân, tách dân ra khỏi Đảng 

để dễ bề tiêu diệt các lực lượng cách mạng do Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo. 

Để phát huy vai trò của đồng bào Khmer ở Nam Bộ nói chung và miền Tây 

Nam Bộ nói riêng, ngày 20-12-1962, Trung ương Cục miền Nam đã ra chỉ thị đẩy 

mạnh tuyên truyền và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng trong vùng đồng bào 

dân tộc Khmer, chỉ thị đã nêu rõ: “Để chống lại âm mưu chia rẽ của địch, bảo vệ 

khối đại đoàn kết toàn dân, động viên đồng bào khmer và đồng bào các dân tộc 

nhận rõ âm mưu của địch, quyết tâm làm thất bại âm mưu bình định chia rẽ của 

địch cần chú ý một số công việc cụ thể như sau: Tích cực tuyên truyền, phát động tư 

tưởng quần chúng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của nhân dân, vạch trần âm 

mưu của địch, giáo dục sâu rộng chính sách dân tộc của Đảng, xây dựng ý thức 

đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Tôn trọng tôn giáo, 

chùa chiền, phong tục tập quán của đồng bào Khmer, phổ biến rộng rãi chính sách 
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tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng và Mặt trận trong quần chúng và các tầng lớp 

trên. Tích cực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ dân tộc, mạnh dạn đề bạt, giao việc 

phát huy tinh thần tự tin, tác phong quần chúng cho cán bộ người khmer…” [181]. 

Trung ương Cục còn nhấn mạnh: “đồng bào Khơme là một cộng đồng dân tộc trong 

đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Nhiều dân tộc có nguồn gốc khác nhau nhưng 

vẫn có chung một Tổ quốc. Khi đất nước chưa hoàn toàn giải phóng mà nôn nóng 

thành lập khu tự trị các dân tộc thì không có lợi mà lại dễ trở nên quá chia rẻ, có 

hại cho sự nghiệp chung. Cẩn giữ các tổ chức quần chúng như hiện nay, chưa nên 

đề ra những tổ chức riêng cho người người Khơme, đồng thời phải nghiên cứu các 

hình thức tổ chức thích hợp với đặc điểm của đồng bào dân tộc, không nên rập 

khuôn tổ chức như vùng đồng bào Việt” [181]. 

Như vậy có thể thấy rằng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng miền Nam, 

Trung ương Cục miền Nam đã có những nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí của 

đồng bào Khmer trong phong trào đấu tranh chống lại chính sách của Mỹ và CQSG, 

từ đó đề ra những đường lối đấu tranh hiệu quả trong phong trào chống phá ACL 

trên cơ sở tình đoàn kết chiến đấu của hai dân tộc Việt - Khmer. Ở miền Tây Nam 

Bộ, người Khmer là một bộ phận rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát 

triển địa phương, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự đóng góp của 

đồng bào Khmer Nam Bộ là vô cùng to lớn. Những phong trào ở Trà Vinh, Vĩnh 

Long, Sóc Trăng và Vĩnh Long đã cho thấy được sức mạnh của đồng bào khmer 

miền Tây Nam Bộ, Mỹ và CQSG ra sức mua chuộc đồng bào khmer nhưng họ 

không bao giờ khuất phục, niềm tin lớn lao vào cách mạng đã thôi thúc đồng bào 

Khmer miền Tây tiến lên phá bỏ các ACL tự giải phóng cho mình, góp phần vào sự 

nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.  

Bài học trong phong trào chống phá ACL giai đoạn 1961 – 1965 là minh 

chứng sống động cho thấy khả năng cách mạng của đồng bào Khmer miền Tây 

Nam Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều cán bộ Khmer giữ vai trò chủ 

chốt trong bộ máy Đảng, lực lượng vũ trang và các đoàn thể cách mạng như: Đồng 

chí Maha Sơn Thông - Ủy viên Khu ủy miền Tây Nam Bộ, đồng chí Lâm Phái - 
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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ; Hòa thượng Sơn Vọng - Phó Chủ tịch 

Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam; Hòa thượng Thạch Som - Phó 

Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Tây Nam Nộ; Lui Sarat - Chủ tịch Mặt 

trận Dân tộc giải phóng tỉnh Trà Vinh…Nhiều cán bộ, đảng viên người Khmer đã 

chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiêu 

biểu như: Thạch Thị Phinh, Thạch Thị Thanh, Sơn Ton, Sơn Cang, Lâm Sắt… 

Ngày nay, khi miền Tây Nam Bộ đang chuyển mình từng ngày, đồng bào 

khmer Nam Bộ là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa trong nông nghiệp. Do đó, Trung ương Đảng, các đảng bộ địa phương và chính 

quyền các cấp ở miền Tây Nam Bộ cần tăng cường chính sách ưu đãi cho đồng bào 

Khmer nơi đây để tạo niềm tin và động lực cho họ vươn lên, góp phần vào sự phát 

triển chung của cả miền Tây Nam Bộ. Đồng thời phải luôn chú trọng xây dựng mối 

quan hệ gắn bó mật thiết với tầng lớp sư sãi, đồng bào Khmer, lắng nghe tâm tư, 

nguyện vọng và những ý kiến đóng góp của đồng bào, chăm lo lợi ích thiết thực của 

họ, qua đó tạo được niềm tin nơi cán bộ, đảng viên, sư sãi và đồng bào Khmer Nam 

Bộ. Bài học kinh nghiệm thực tiễn từ phong trào chống phá ấp chiến lược đã cho 

thấy thực hiện hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó sự đoàn kết gắn bó 

giữa cộng đồng người Việt và người Khmer chính là nhân tố quan trọng hàng đầu 

cho chính sách đoàn kết dân tộc ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, qua đó tạo động lực 

để phát triển kinh tế về mọi mặt, mang lại sự thịnh vượng, ấm no. 

Tiểu kết chương 4 

Thắng lợi giành được trong phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây 

Nam Bộ giai đoạn 1961-1965 có vai trò rất quan trọng đối với cách mạng miền 

Nam nói chung trong cuộc chiến đấu chống Mỹ và CQSG trong “Chiến tranh đặc 

biệt”, phong trào đã góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với 

quốc sách ấp chiến lược, đã cho thấy sức mạnh, sự đoàn kết của các cộng đồng dân 

tộc trên địa bàn miền Tây Nam Bộ mà nhất là tình đoàn kết giữa người Việt và 

người Khmer Nam Bộ. Từ thực tiễn phong trào có thể rút ra những đặc điểm quan 

trọng của phong trào là phong trào diễn ra quyết liệt với những hình thức, biện pháp 
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đấu tranh phong phú, đa dạng, linh hoạt phù hợp với địa bàn sông nước miền Tây 

Nam Bộ, bên cạnh đó phong trào còn là cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu, 

thủ đoạn đi ngược lại các giá trị văn hóa truyền thống ở nông thôn miền Tây Nam 

Bộ và cho thấy vai trò của đồng bào Khmer trong phong trào chống phá ACL. 

Với những kinh nghiệm thực tế rút ra trong phong trào chống phá ACL trong 

đó những bài học kinh nghiệm rất quan trọng về nắm vững đường lối, quan điểm 

của Đảng trên cơ sở vận dụng năng động, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa 

phương và bài học về quan tâm xây dựng, phát triển vùng nông thôn miền Tây Nam 

Bộ trên cơ sở bám dân, hiểu dân, đồng thời kết hợp chặt chẽ “ba mũi giáp công”, 

xây dựng thế trận lòng dân và bài học về phát huy vai trò của đồng bào Khmer là 

những bài học vô giá cho sự nghiệp cách mạng ở miền Tây Nam Bộ. 
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KẾT LUẬN 

 

 

1. Miền Tây Nam Bộ là một trong những chiến trường chiến lược quan trọng 

trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhất là trong giai đoạn Mỹ - CQSG thực hiện 

chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". Tại đây, Mỹ và CQSG đã thực hiện 63.384 cuộc 

càn quét, lập và tái lập 5 chi khu, xây dựng 130 đồn bốt, 600 lô cốt, lập được 1.581 

ACL/3.051 ACL dự kiến. Vì vậy trên chiến trường này Mỹ - CQSG luôn bố trí một 

số lượng lớn quân đội với các đơn vị thiện chiến, các quân binh chủng hiện đại để 

thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược,... Miền Tây Nam Bộ còn là căn cứ địa, nơi 

đứng chân của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Khu ủy trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ với hệ thống căn cứ U Minh. Đây cũng là địa bàn có phong trào chiến 

tranh du kích phát triển mạnh mẽ đồng thời là nơi diễn ra nhiều cuộc chiến đấu 

quyết liệt trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ. Riêng trong giai đoạn từ năm 1961 

đến năm 1965, Mỹ và CQSG đã triển khai chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 

1965), nâng việc gom dân, lập “ấp chiến lược” thành "quốc sách". Thực hiện mục 

tiêu bình định rất thâm độc của kế hoạch Staley-Taylor là nhằm tách lực lượng cách 

mạng ra khỏi dân chúng để "tát nước bắt cá", triệt phá mọi mầm móng cơ sở cách 

mạng trong nhân dân. Để thực hiện quốc sách ACL, Mỹ – CQSG huy động ngàn 

nghìn lượt hành quân càn quét hòng thiết lập hệ thống ACL dày đặc ở các tỉnh miền 

Tây Nam Bộ.  

2. Là vùng đồng bằng rộng lớn với nhiều kênh rạch, hệ thống ACL ở miền Tây 

Nam Bộ được thiết lập với quy mô lớn dọc theo các trục đường thủy bộ vì vậy mà 

phong trào chống phá ACL đã gặp những khó khăn nhất định như địa bàn rộng lớn, 

giao thông khó khăn. Thêm vào đó, Quân dân miền Tây Nam Bộ tiến hành cuộc đấu 

tranh chống Mỹ cứu nước nói chung và đấu tranh chống phá ACL nói riêng trong 

điều kiện nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, trang thiết bị vũ khí thô sơ, ngược lại 

Mỹ và CQSG huy động nhiều lực lượng chiến tranh với trang thiết bị hiện đại như 

trực thăng, xe bọc thép, xuồng cao tốc... chúng tổ chức nhiều cuộc hành quân càn 
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quét, tàn phá nhà cửa, ruộng đồng hòng dồn dân lập ACL, đây thật sự là một thách 

thức to lớn, khó khăn cho cách mạng miền Tây Nam Bộ nhất là trong giai đoạn 

1961 – 1965. Thế nhưng vượt qua những khó khăn, thử thách, phong trào chống 

phá ACL ở miền Tây Nam Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tính đến 

giữa năm 1965 thì quân dân miền Tây Nam Bộ đã từng bước làm tan rã hệ thống 

ACL của CQSG trên địa bàn miền Tây Nam Bộ, mở rộng vùng giải phóng liên hoàn 

từ Cần Thơ qua Vĩnh Long, Trà Vinh đến Rạch Giá – Cà Mau với 66.162 trận lớn 

nhỏ, tiêu diệt và làm tan rã 148.904 tên địch, tiêu diệt 4 chi khu/ 5 chi khu, diệt 535 

đồn, phá rã 1.430 ACL (toàn Nam Bộ tính đến năm 1965 đã phá được 5.800 ACL), 

phá dứt điểm 791 ấp, phá lỏng 1.349 ấp, trong đó có 771 ACL chuyển lên thành xã, 

ấp chiến đấu, phá 4.808.510 mét hàng rào kẽm gai, gần 2.600 mét hàng rào cây, cá 

biệt có nơi như Rạch Giá ta đã giải phóng được hoàn toàn một quận là Hiếu Lễ. 

Thắng lợi của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ đã góp phần vạch 

trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, vạch 

trần cuộc chiến tranh phi nghĩa do Mỹ tiến hành ở Việt Nam.  

Phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam đã cho thấy vai trò to lớn của 

sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà tiêu biểu là tập thể Bộ Chính trị do chủ tịch 

Hồ Chí Minh đứng đầu, vai trò lãnh đạo trực tiếp rất quan trọng của TW Cục miền 

Nam, Khu ủy miền Tây Nam Bộ và các Đảng bộ địa phương, sự sáng suốt của 

đường lối thực hiện hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của “ba mũi giáp công” 

trong đó mũi quân sự là quyết liệt và quyết định nhất, tạo bàn đạp cho các lực lượng 

vũ trang cách mạng hoạt động mạnh mẽ đánh trúng điểm yếu và sơ hở của kẻ thù, 

tiêu hao và tiêu diệt quân Mỹ và QĐSG tại các địa phương miền Tây Nam Bộ.  

3. Phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ không chỉ phát huy vai trò 

là mũi tiến công sắc bén, mà còn góp phần làm hạn chế sự tàn phá của các cuộc càn 

quét ở các vùng nông thôn; khích lệ người dân địa phương tăng gia sản xuất, tham 

gia và phục vụ chiến tranh du kích, phá ACL, làm công tác binh vận, chống rải chất 

độc hóa học, giữ người, giữ của, đòi cải thiện dân sinh, thực hiện dân chủ,… phong 

trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ thể hiện sự sáng tạo của đường lối cách 
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mạng của Đảng ở địa bàn đồng bằng Tây Nam Bộ. Bên cạnh các cuộc tiến công 

quân sự chống địch càn quét lập ACL thì phong trào phá ACL cũng có nhiều nét 

sáng tạo theo kiểu rất “miền Tây” như dùng ong vò vẽ, dùng khói cay tự chế, di tản 

tượng Phật, đào hào đánh đồn, vai trò của “đội quân tóc dài”… đã thật sự làm 

phong phú thêm kho tàng nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Việt nam nói chung 

và miền Nam nói riêng. Từ thực tiễn phong trào chống, phá ấp chiến lược những 

năm 1961 - 1965 ở miền Tây Nam Bộ có thể rút ra những đặc điểm, vai trò và bài 

học kinh nghiệm quan trọng: Xét về đặc điểm phong trào có thể rút ra hai đặc điểm 

quan trọng của phong trào là phong trào diễn ra quyết liệt trên những địa bàn có 

nhiều sông ngòi, kênh rạch với những hình thức, biện pháp đấu tranh phong phú, 

trong đó đấu tranh quân sự đóng vai trò nòng cốt và sự đoàn kết chiến đấu Việt - 

Khmer là nhân tố quan trọng cho thắng lợi của phong trào  

Ở miền Tây Nam Bộ, do địa hình nhiều sông ngòi, kênh rạch, hệ thống thủy 

bộ liên hoàn phức tạp nên các hoạt động chống phá ACL kết hợp nhiều hình thức 

chiến đấu như tiêu diệt hạm đội nhỏ trên sông, kết hợp đánh bại các chiến thuật tân 

kỳ như “trực thăng vận”, “thiết xa vận”, thêm vào đó thì các trận đánh với quy mô 

cấp tiểu đoàn, trung đoàn trong bao vây bứt rút các chi khu lớn diễn ra liên tục đã 

cho thấy mức độ chống phá hệ thống ACL ở miền Tây Nam Bộ có quy mô lớn. 

Điều đặc biệt ở miền Tây Nam Bộ, do điều kiện lịch sử lâu đời, đồng bào Khmer là 

bộ phận rất quan trọng trong phong trào cách mạng ở nơi đây, riêng trong giai đoạn 

1961 – 1965, đồng bào khmer Nam bộ đã có những đóng góp rất lớn cho phong trào 

chống phá ACL nhất là trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng và Trà Vinh. Có 

thể khẳng định phong trào chống phá ACL đóng vai trò quan trọng trong việc góp 

phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với “quốc sách” ấp chiến lược của 

Mỹ - CQSG, đã khẳng định vai trò to lớn của “ba mũi giáp công” và góp phần quan 

trọng giúp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc trên địa bàn 

miền Tây Nam Bộ nhất là đối với đồng bào Khmer Nam Bộ.  

4. Thắng lợi của phong trào chống phá ACL ở miền Tây Nam Bộ đã để lại 

những bài học kinh nghiệm quý giá cho cách mạng Việt Nam nói chung và miền 
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Nam nói riêng đó là bài học về nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng trên cơ sở 

vận dụng năng động, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương; Đó còn là bài 

học về quan tâm xây dựng, phát triển vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ trên cơ sở 

bám dân, hiểu dân và bài học về không ngừng xây dựng lực lượng cách mạng, phát 

huy thế trận lòng dân, hình thành mặt trận đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở tình đoàn 

kết, gắn bó giữa hai dân tộc Việt– Khmer; Những bài học đó mãi là những bài học 

vô giá cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta không chỉ trong giai đoạn kháng chiến 

chống Mỹ và mà còn trong cả giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.  

Bước vào xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tiến hành công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, những bài học kinh nghiệm nêu trên trong phong trào chống 

phá ACL xét trên tổng thể dù có chỗ không còn phù hợp với tình hình và nhiệm vụ 

hiện nay nhưng tinh thần cơ bản của những bài học đó vẫn còn có ý nghĩa thiết 

thực. Với thế mạnh mọi mặt của một địa bàn chiến lược, với những bài học kinh 

nghiệm quý báu học tập được từ lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất. Quân và 

dân miền Tây Nam Bộ quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng quý 

báu của mình, xây dựng quê hương miền Tây Nam Bộ ngày càng giàu đẹp, góp 

phần cùng cả nước xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, tiến bộ và 

văn minh. 
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hành chính (1945-2002), Nxb Thông Tấn, Hà Nội. 
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Minh. 

14. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị (1995), Tổng kết 
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phiên họp ngày 7/12/1962 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. 

Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 207. 

27. Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1962), Biên bản số 32 
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phiên họp ngày 4/1/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. 

Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 300. 



 

180 

 

30. Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 35 
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phiên họp ngày 12/4/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. 

Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 310. 

40. Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 45 
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phiên họp ngày 10/5/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. 

Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 314. 

44. Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 49 
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58. Bộ Chỉ huy Quân sự Cần Thơ (1997), Cần Thơ 30 năm vũ trang chống 
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chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 

2967/01. 

64. Bộ Quốc phòng – Việt Nam Cộng hòa (1962), Trích yếu về việc ấn định thể 
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70. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (1990), Những trận đánh của lực lượng vũ trang 
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94. G.B.Kolko (1989), Giải phẫu một cuộc chiến tranh, Nxb Quân đội nhân dân, 

Hà Nội. 

95. G.C.Herring (2004), Cuộc chiến tranh dài ngày nhất nước Mỹ, Nxb Công an 
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Liên bộ đặc trách Ấp Chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí 

Minh, ký hiệu hồ sơ số 34. 

102. Hội đồng Quân nhân cách mạng (1963), Tình hình chung về ấp chiến lược từ 1-
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Kiên Giang. 

115. Trần  Thị  Thu  Hương (2003),  Đảng  lãnh  đạo  cuộc  đấu  tranh  chống 
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Quốc sách Ấp Chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký 

hiệu hồ sơ số 21578. 

131. Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1963), Bản tin VTX đưa tin về  
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trong thực hiện quốc sách ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ 

Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 21760/01 

137. Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1963), Cuộc nói chuyện than mật 
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Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Phông PTT đệ nhất VNCH, ký hiệu hồ sơ 

600/09. 
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trữ Trung ương Đảng, Hà Nội, P 42 – 312 (25b-98). 

184. Trung ương Cục miền Nam (1963), Chỉ thị số 73/CT về nhiệm vụ đấu tranh 
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chỉ: phường Trà An – Quận Bình Thủy – TP Cần Thơ 

2. Trương Thanh Nhàn – nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn huyện Phụng Hiệp 
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Phụ lục 1: Bản đồ Tây Nam Bộ trong giai đoạn 1961 - 1965 

Nguồn: NCS thực hiện trên cơ sở tham khảo hai công trình: 

- Ban Chỉ đạo và ban biên tập truyền thống Tây Nam Bộ (2000), Tây Nam Bộ 

30 năm kháng chiến, TP.HCM. 

- Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến (2008), Lịch sử Tây 

Nam Bộ kháng chiến (tập 2), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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Phụ lục 2: Bản đồ miền Tây Nam Phần dưới thời Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 

1961 - 1965 

 

Nguồn: NCS thực hiện trên cơ sở tham khảo bản đồ hành chính Việt Nam Cộng hòa 

lưu trữ tại TTLT Quốc gia II – Thành phố Hồ Chí Minh 
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Phụ lục 3: Bản đồ Nam Phần thể hiện vị trí các Khu Trù mật 1959 - 1963 

 

Nguồn: Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1963), Công tác bình định và xây 

dựng Ấp Chiến lược, Khu Trù mật năm 1959 – 1963, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, 

Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 21762. 
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Phụ lục 4: Sơ đồ tổ chức các cơ quan chấp hành quốc sách ACL        

(theo quan niệm BRIAM) 

 

Nguồn: Bộ Đặc nhiệm Văn hóa Xã hội – Việt Nam Cộng hòa (1963), Hồ sơ lưu trữ 

công văn của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban liên Bộ đặc trách 

Ấp Chiến lược và các đơn vị trực thuộc về Ấp Chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc 

gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 116. 
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Phụ lục 5: Sơ đồ ấp chiến lược phỏng định và sơ đồ thiết lập hàng rào ACL 
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Nguồn: Bộ Đặc nhiệm Văn hóa Xã hội – Việt Nam Cộng hòa (1963), Hồ sơ lưu trữ 

công văn của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban liên Bộ đặc trách 

Ấp Chiến lược và các đơn vị trực thuộc về Ấp Chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc 

gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 116. 
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Phụ lục 6: Sơ đồ diễn biến trận vận động tập kích tiêu diệt chi khu Đầm Dơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Ban Chỉ đạo Hội thảo Quốc gia 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – 

Chà Là (2013), Kỷ yếu Hội thảo 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà 

Là (1963-2013) – Ý nghĩa và bài học, Nxb Phương Đông, Tp. Hồ Chí Minh. 
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Phụ lục 7: Sơ đồ diễn biến trận vận động tập kích tiêu diệt chi khu Cái Nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Ban Chỉ đạo Hội thảo Quốc gia 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – 

Chà Là (2013), Kỷ yếu Hội thảo 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – Chà 

Là (1963-2013) – Ý nghĩa và bài học, Nxb Phương Đông, Tp. Hồ Chí Minh. 
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Phụ lục 8: Sơ đồ diễn biến tập kích chi khu Chà Là 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Đảng bộ tỉnh Minh Hải (1980), Minh Hải 30 năm chiến tranh giải phóng 

1954 – 1975, Minh Hải. 
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Phụ lục 9: Một số hình ảnh về ấp chiến lược 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 1: Không ảnh về một ấp chiến lược 

Nguồn: http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?f=61&t=19777 

Ảnh 2: Tranh tuyên truyền của CQSG về ấp chiến lược 

Nguồn: http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?f=61&t=19777 
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Ảnh 3: Một hàng rào ấp chiến lược 

Nguồn: Herbert A.Friedman (2000), “Psyop of the Strategic hamlet in Vietnam”, 

PsychologicalOperationCenter, http://www.psywarrior.com/VNHamletPSYOP.html 

Ảnh 4: Khu Trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu, một “ấp chiến lược đặc biệt” ở     

miền Tây Nam Bộ năm 1961 

Nguồn: Bộ sưu tập của Marv Godner trên diễn đàn ảnh flickr, 

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/869598462 

http://www.psywarrior.com/VNHamletPSYOP.html
https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/869598462
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Ảnh 5: R.Thompson và Ngô Đình Diệm tại Sài Gòn năm 1960 

Nguồn: The times of LonDon, About Sir Robert Thompson, 20 May 1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 6: Hàng rào và hố chông trong phòng thủ ấp chiến lược 

Nguồn: Bộ sưu tập của Marv Godner trên diễn đàn ảnh flickr, 

https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/14392856360 
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Phụ lục 10: Công văn số 07862-BNV/CTI8M ngày 15/12/1961 của Bộ trưởng    

Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa về việc dùng danh từ Ấp chiến lược 

Nguồn: Bộ Nội vụ - Việt Nam Cộng hòa (1961), Trích yếu về việc dùng danh từ ấp 

chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 2967/01 
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Phụ lục 11: Quyết nghị tán trợ Quốc sách ấp chiến lược của Quốc hội VNCH 
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Nguồn: Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1962), Quyết nghị Tán trợ Quốc 

sách Ấp Chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 

2951. 
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Phụ lục 12: Sắc lệnh thành lập Ủy ban Liên bộ đặc trách Ấp chiến lược 
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Nguồn: Phủ Tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng hòa (1962), Sắc lệnh thiết lập Ủy ban 

Liên bộ đặc trách ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký 

hiệu hồ sơ số 2967. 
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Phụ lục 13: Thư của Tổng thống Mỹ J.F. Kennedy gửi Tổng thống VNCH             

Ngô Đình Diệm ngày 24-10-1962 

Washington, October 24, 1962 

Dear Mr. President: As the Republic of Viet-Nam comes once again to 

celebrate its establishment and its independence, the United States of America sends 

greetings to the Vietnamese people and to their government. 

In writing to you on this same occasion last year, Mr. President, I paid tribute 

to your country's heroic struggle against the campaign of terrorism, destruction and 

suffering by which Communism had responded to the progress which your young 

republic had achieved. In those dark days the American people joined with your 

compatriots in looking forward to a future October twenty-sixth when Viet-Nam 

would again know peace, and its citizens would begin to enjoy the freedom and 

prosperity which Communist subversion would deny them. That day is 

approaching. The valiant struggle of the past year, the sacrifices and sorrows of 

countless heroes and the introduction of new institutions such as the strategic 

hamlet to bring lasting social and economic benefits to the people in the countryside 

earn for Viet-Nam the world's admiration. 

As Viet-Nam gains its victory over adversity and aggression, it will be in a 

position increasingly to devote its energies to achieving closer cooperation among 

the community of free Southeast Asian states. Each of these nations has its unique 

character and philosophy. In common they are confronted not only by grasping 

Communism but also by the chance to develop together. By sharing the 

development of their individual capacities they can multiply their mutual strength. 

Thus can Southeast Asia become unassailable and contribute to the stability of the 

world community. This task is as difficult as it is necessary. It will require a mutual 

submergence of differences and bold leadership. It will call upon those of vision to 

see a future of Asian peoples working for their common benefit in a harmony and 

freedom bequeathed them by their forefathers. 

Mr. President, I again express my faith and that of the American people in 

Viet-Nam's future and I look forward with confidence to a year of increased 

momentum and progress leading to the restoration of peace, law and order, and a 

better life for the Vietnamese people. 

Sincerely, 

John 

Nguồn: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v02/d308, Website 

Văn phòng Chính phủ Liên bang Mỹ 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v02/d308
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Bản dịch tiếng Việt (NCS dịch) 

Washington, ngày 24 tháng 10 năm 1962 

Thưa ngài Tổng thống: Thêm một lần nữa Việt Nam Cộng hòa kỷ niệm ngày 

độc lập của mình, Hoa Kỳ xin gửi lời chào đến người dân và chính phủ Việt Nam. 

Trong lá thư gửi đến Việt Nam Cộng hòa dịp này năm ngoái, thưa ngài Tổng 

thống, tôi đã vinh danh cuộc đấu tranh anh hùng của đất nước ngài chống lại các 

chiến dịch khủng bố, tàn phá và đau khổ mà cộng sản đã mang đến để phá hoại sự 

tiến bộ mà nước cộng hòa non trẻ vừa đạt được. Trong những ngày đen tối đó, 

người dân Mỹ đồng hành với các bạn, Việt Nam một lần nữa sẽ biết đến hòa bình, 

và người dân sẽ bắt đầu tận hưởng sự tự do và thịnh vượng khi lật đổ được chủ 

nghĩa Cộng sản. Ngày đó đang đến gần. Cuộc đấu tranh dũng cảm của năm vừa qua, 

sự hy sinh của không biết bao nhiêu anh hùng và sự ra đời của tổ chức mới như ấp 

chiến lược để mang lại lợi ích lâu dài về xã hội và kinh tế cho người dân ở nông 

thôn Việt Nam, điều này khiến Việt Nam nhận được sự ngưỡng mộ của thế giới. 

Khi Việt Nam giành chiến thắng trước nghịch cảnh và hung hăng, nó sẽ cống 

hiến sức lực của mình để đạt được sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cộng đồng của 

các quốc gia tự do Đông Nam Á. Mỗi một quốc gia ở đây có tính cách độc đáo về tư 

tưởng và họ đang phải đối mặt không chỉ với chủ nghĩa cộng sản mà còn bởi cơ hội 

để cùng nhau phát triển, để Đông Nam Á có thể đóng góp vào sự ổn định của cộng 

đồng thế giới. Nhiệm vụ này là khó khăn nhưng nó là cần thiết. Nó sẽ đòi hỏi sự 

lãnh đạo táo bạo và kêu gọi những người nhìn thấy tương lai của các dân tộc châu Á 

chung sức với nhau vì lợi ích chung. 

Thưa ngài tổng thống, tôi một lần nữa bày tỏ đức tin của mình và của người 

dân Mỹ về tương lai của Việt Nam và tôi nhìn về phía trước với sự tự tin đến một 

năm sau thì hoà bình sẽ lập lại với luật pháp, trật tự và một cuộc sống tốt hơn cho 

nhân dân Việt Nam. 

Trân trọng, 

John 
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Phụ lục 14: Thư của Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm gửi đến Tổng thống 

Mỹ J.F.Kennedy ngày 15-11-1962 

Saigon, November 15, 1962. 

Dear Mr. President, I wish to thank you warmly for the message, so cordial 

and full of understanding, which you sent me for the people and Government of the 

Republic of Vietnam on the occasion of our National Day, Oct. 26. 

As we celebrate the seventh anniversary of our Republic this year, we note 

with great satisfaction that our determination has overcome the difficulties which 

the enemy has heaped in our way, and that our efforts in the economic and social 

fields already bear the most promising fruits, raising the hope, as you kindly pointed 

out, that the day is approaching when the Vietnamese people finally enjoy peace, 

security and happiness again. I deeply appreciate the fact that you made a special 

reference to our strategic hamlets and described them as an institution designed to 

help us rapidly attain the essential objectives of our policy, which are respect for the 

human person, social justice and the creation of true democracy. 

It is hardly necessary to add that the assistance of the United States, under 

your leadership, definitely contributed to the successes which we have scored, 

particularly during recent months. I bow with respect to the sacrifices of those 

American citizens who came and shared our trials and hardships and sealed with 

their blood the brotherhood of our two peoples. I want to renew here the expression 

of our gratefulness to these noble sons of America, to their families, and to the 

entire American people as well. Their sacrifices will not be in vain, as they show 

that the cause which the Vietnamese people are defending is just, one which 

deserves to be upheld by all peoples dedicated to freedom, and the more so by those 

directly interested in the maintenance of peace and stability in this part of the world. 

In reaffirming the friendship of the United States of American and its faith in 

our future, your message is not only particularly auspicious but also really 

heartening to us. 

Please accept, 

Ngo Dinh Diem 

Nguồn: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v02/d308, Website 

Văn phòng Chính phủ Liên bang Mỹ 

 

 

 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v02/d308
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Bản dịch tiếng Việt (NCS dịch) 

Sài Gòn, 15 tháng 11 năm 1962. 

Ngài Tổng thống thân mến, tôi muốn cảm ơn chân thành về lời chào mừng 

đầy thân mật và đầy hiểu biết mà ngài đã gửi cho tôi, cho người dân và Chính phủ 

Việt Nam Cộng Hòa nhân dịp ngày Quốc khánh của chúng tôi, ngày 26 tháng 10. 

Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ bảy của Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi 

muốn nói rằng chúng tôi có sự hài lòng tuyệt vời vì những cố gắng của chúng tôi 

vượt qua kẻ thù, chúng tôi có những nỗ lực trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội đã 

và đang thu được những kết quả đáng hứa hẹn. Tôi đánh giá cao thực tế là các bạn 

đã giúp chúng tôi một cách đặc biệt để lập nên ấp chiến lược, để chúng tôi nhanh 

chóng đạt được các mục tiêu cơ bản trong các chính sách của chúng tôi, đó là sự tôn 

trọng đối với con người, công bằng xã hội và sự sáng tạo của nền dân chủ thật sự. 

Chính sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã góp phần vào những thành công mà chúng 

tôi đã đạt được đặc biệt là trong những tháng gần đây. Tôi cúi đầu trước sự hy sinh 

của những công dân Mỹ, những người đã đến và chia sẻ những thử thách và khó 

khăn với chúng tôi, đổ máu vì tình huynh đệ của hai dân tộc chúng ta. Tôi muốn 

biểu hiện lòng biết ơn của chúng tôi đến để những người con trai cao quý của Mỹ và 

gia đình của họ và cho toàn bộ người dân Mỹ. Sự hy sinh của họ sẽ không vô ích, 

bởi tất cả các dân tộc đều ước mong sự tự do, và nhiều hơn nữa là việc duy trì nền 

hòa bình và ổn định của thế giới. 

Chúng tôi tái khẳng định tình hữu nghị của chúng tôi với Hoa Kỳ và niềm tin 

vào tương lai của chúng ta, những thông điệp từ Hoa Kỳ là rất đặc biệt, đó còn là sự 

khích lệ cho chúng tôi. 

Mong ngài chấp nhận sự thịnh tình của chúng tôi, 

Ngô Đình Diệm 
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Phụ lục 15: Tình hình công tác xây dựng ACL trong thời gian                  

từ tháng 3-1962 đến 7-3-1963 
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Nguồn: Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 39 

phiên họp ngày 8/3/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí 

Minh, ký hiệu hồ sơ số 305 
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Phụ lục 16: Vài con số về ấp chiến lược đến đầu tháng 3-1963 
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Nguồn: Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 38 

phiên họp ngày 1/3/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí 

Minh, ký hiệu hồ sơ số 304. 
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Phụ lục 17: Tư liệu biểu đồ thực hiện ấp chiến lược toàn quốc 

 

Nguồn: Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên 

bản số 59 phiên họp ngày 2/8/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc 

gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ sơ số 325. 
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Phụ lục 18: Dư luận quốc tế về quốc sách ấp chiến lược 
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Nguồn: Bộ Công chánh và Giao thông – Việt Nam Cộng hòa (1963), Biên bản số 61 

phiên họp ngày 15/8/1963 về Ấp chiến lược, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí 

Minh, ký hiệu hồ sơ số 327 
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Phụ lục 19: Bản tóm tắt tình hình tỉnh An Xuyên trong tháng 9-1963 

 

Nguồn: Tỉnh An Xuyên (1963), Tờ trình Nguyệt để B từ 21-9-1963 đến 20-10-1963, 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Phông PTT đệ nhất VNCH, ký hiệu hồ sơ 597/09. 
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Phụ lục 20: Báo cáo tình hình chung về ấp chiến lược của Ủy ban liên bộ đặc 

trách ACL trước Hội đồng Quân nhân cách mạng sau đảo chính tháng 11-1963 
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Nguồn: Hội đồng Quân nhân cách mạng (1963), Tình hình chung về ấp chiến lược từ 1-

11-1963 đến 15-11-1963, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Tp. Hồ Chí Minh, ký hiệu hồ 

sơ số 80/01. 
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Phụ lục 21: Báo cáo của Lầu Năm Góc về chương trình ACL 1961 - 1963 
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Nguồn: Hồ sơ giải mật của Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam, mục chương 

trình ấp chiến lược 1961 – 1963, bản lưu tại Đại học Kỹ thuật Texas, ký hiệu hồ sơ 

IV.B.2,  https://www.vietnam.ttu.edu/ 

 

 

https://www.vietnam.ttu.edu/
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Bản dịch tiếng Việt (NCS dịch) 

Chương trình ấp chiến lược 1961 - 1963 

Sơ lược và diễn giải 

Đây là một chiến lược cụ thể mà Mỹ và Chính phủ Việt Nam (VNCH) sẽ cố 

gắng để kết thúc cuộc nổi dậy ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã quyết định tăng hỗ trợ 

vật chất cho Chính phủ Việt Nam và mở rộng nỗ lực cố vấn của mình từ cuối năm 

1961. Đến đầu năm 1962, đã có sự đồng thuận rõ ràng giữa hai chính phủ nhất là 

trong chương trình ấp chiến lược, nó là đại diện cho các khái niệm thống nhất cho 

một chiến lược cụ thể được thiết kế để làm yên lòng nông thôn Việt Nam (chiến 

trường chủ yếu được Việt Cộng chọn) và hỗ trợ những người nông dân phát triển 

dưới sự bảo trợ của chính quyền Trung ương. 

Chương trình ấp chiến lược là khái niệm rộng hơn nhiều so với việc xây 

dựng các ấp chiến lược đơn thuần. Nó là giai đoạn mà sẽ dọn sạch những phần tử 

nổi dậy từ một khu vực nông thôn và bảo vệ nông dân, chương trình đó tiến triển 

thông qua việc thành lập các cơ sở hạ tầng ở nông thôn. Mục tiêu chính của chương 

trình là chính trị dù các phương tiện để thực hiện nó là một hỗn hợp của quân đội và 

các biện pháp kinh tế, tâm lý chiến. Hiệu quả của việc bình định và việc thành lập 

các cơ quan chức năng của chính phủ là cần thiết có lợi thành công; Nó cũng có 

nghĩa rằng hoàn toàn có thể kết luận chương trình tiến triển tốt (hay xấu) đều do nỗ 

lực của các cơ quan chuyên trách, thắng lợi có thể đến trong một giai đoạn duy nhất 

hoặc một phần của một giai đoạn. 

Một vấn đề liên quan phát sinh của chương trình này tại Mỹ là kinh nghiệm bình 

định. Các lý thuyết về các giai đoạn thiết lập có thể được hiểu nhiều cách khác 

nhau. Đây không phải là vấn đề của ba người đàn ông mù mô tả con voi; nó là vấn 

đề của những người đàn ông có quan điểm khác nhau theo quan niệm riêng của 

mình về một cơ thể thích hợp. Sản phẩm cuối cùng là phải có một sự gắn kết, đồng 

thuận và sự hài lòng. Các vấn đề với sự đồng thuận rõ ràng trong đó nổi lên vào đầu 

năm 1962 là những người tham gia chủ yếu đã xem nó với quan điểm và mong 

muốn khác nhau. Về phía Hoa Kỳ, cố vấn quân sự đã muốn làm cho QĐSG di động 

hơn, tích cực hơn, và có tổ chức tốt hơn để có các cuộc tấn công chống Việt Cộng. 

Tổng thống Diệm - không ngạc nhiên - đã có một cái nhìn rất khác, để Hoa 

Kỳ cam kết bảo vệ miền Nam Việt Nam (và chính quyền của ông) mà không từ bỏ 

sự độc lập của mình. Ông biết rằng đất nước của ông sẽ rơi vào tay cộng sản nều mà 

không có hỗ trợ của Hoa Kỳ; ông lo sợ rằng chính phủ của ông sẽ suy yếu nếu Hoa 

Kỳ ủng hộ các nhóm đối lập tiềm năng.  
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Chương trình ấp chiến lược là một bộ phận của một kế hoạch bình định đồng 

bằng, đã chính thức đề nghị với Diệm trong tháng 11 - 1961 bởi R. G. K. 

Thompson. Để tiến hành lập ấp, các cố vấn quân sự Hoa Kỳ ưa chuộng chiến thuật 

tấn công vào chiến khu D với lực lượng nhỏ trước khi bất kỳ hoạt động đặc biệt 

nhằm bình định nông thôn. Tháng 3 năm 1962, "Chiến dịch Mặt Trời Mọc," ở tỉnh 

Bình Dương phía bắc Sài Gòn do QĐSG tiến hành. Đây là một khu vực có ảnh 

hưởng rất lớn của Việt Cộng, đây là một chiến dịch lớn khác với một chiến thuật 

nhỏ như dự kiến của các cố vấn Hoa Kỳ. Kế hoạch ấp chiến lược được xây dựng 

khắp mùa xuân và đầu mùa hè, trong thời gian đó Mỹ đã có ít hoặc không có ảnh 

hưởng đối với các hoạt động này; động lực chính đã được trực tiếp lãnh đạo bởi 

ngài cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. 

Vào tháng Tám năm 1962, Chính phủ Việt Nam đề xuất kế hoạch bình định 

quốc gia mong đợi từ lâu của mình với bốn lĩnh vực ưu tiên và xác định các ưu tiên 

trong từng khu vực. Nó chỉ ra rằng hơn 2.500 ấp chiến lược đã được hoàn thành và 

công việc đã được tiến hành với hơn 2.500 ấp đang dần thực hiện. Tổng thống Diệm 

và em trai của mình đã quyết định để nhấn mạnh kiểm soát dân số nông thôn là điều 

kiện tiên quyết để chiến thắng. Những can thiệp của Hoa Kỳ là hạn chế và những 

đánh giá của Hoa Kỳ cũng đã thay đổi trong suốt thời gian của chương trình ấp 

chiến lược. Bởi vào năm 1963, chương trình Ấp Chiến Lược và "cuộc cách mạng 

nhân vị" đã trở nên ngày càng bi quan và thiếu hiệu quả. Bi quan đó ngày càng mở 

rộng ra các thành thị với cuộc đấu tranh của Phật Giáo, cuộc đấu tranh này đe dọa 

khả năng tồn tại của chế độ Diệm. 

Tổng thống Diệm ngày càng trở nên không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của 

Hoa Kỳ đối với cải cách. Ông tin rằng làm như vậy sẽ gây ra tác động xấu đối với 

chính phủ của ông. Chương trình ấp chiến lược đã xác định chặt chẽ với các anh em 

nhà họ Ngô, nó đã gần như bị ràng buộc phải sống chung với vận mệnh của họ; Khi 

họ chết thì chương trình cũng chết. Chính phủ mới của các tướng lĩnh sau đó có lẽ 

nhận ra mức độ không hài lòng của nông dân với các biện pháp tái định cư và kiểm 

soát, họ đã cố gắng hành động để cứu vớt chương trình. 

Một số lý do góp phần cho sự thất bại của chương trình Ấp Chiến Lược 

chính là việc mở rộng quá nhanh việc xây dựng và phòng thủ kém. Lý do này chỉ 

tập trung vào giai đoạn đầu của sự sụp đổ chương trình ấp chiến lược, còn lý do tại 

sao toàn bộ chương trình sụp đổ chứ không phải là chỉ có một số vùng nông thôn 

chính là do những khác biệt được kỳ vọng khác nhau, nó thiếu sự đồng thuận rõ 

ràng ngay từ đầu của chương trình: Diệm thì nhấn mạnh vào sự hỗ trợ vật chất và 

muốn độc lập với Hoa Kỳ, ông ta sẵn sàng để Mỹ cung cấp hỗ trợ cần thiết và chỉ 

chú ý phần nào đến lời khuyên của Hoa Kỳ, điều đó đã gây nên những chia rẽ và 

gây bất lợi đối với chương trình. 



 

243 

 

Người ta đã nói, chương trình sẽ không thành công ngay cả khi Diệm không 

đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ đối với sự thay đổi. Nguyên nhân của sự thất bại là do 

nó bị tiêu diệt ngay từ đầu vì sức đề kháng của nông dân,họ phản đối các biện pháp 

thay đổi mô hình của cuộc sống nông thôn - cho dù có mục đích an ninh hay kiểm 

soát. Sự sụp đổ của ấp chiến lược là bằng chứng cho thấy rằng các chương trình ấp 

chiến lược đã đánh giá không đúng về lòng trung thành của những người nông dân 

đối với chương trình này. 
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Phụ lục 22: Một số hình ảnh về phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền 

Tây Nam Bộ (1961 – 1965) 

 

Ảnh 1: Tiểu đoàn U Minh 1 hành quân tấn công chi khu Đầm Dơi 

Nguồn: Đảng bộ tỉnh Minh Hải (1980), Minh Hải 30 năm chiến tranh giải phóng 

1954 – 1975, Minh Hải. 

 

Ảnh 2: Trên 300 quần chúng của xã Phú Mỹ, huyện Cái Nước, tập trung xây 

dựng bãi chiến đấu chống địch càn quét lấn chiếm 

Nguồn: Võ An Khánh 
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Ảnh 3: “Đội quân tóc dài” huyện Cái Nước tham gia vận chuyển du kích,      

lương thực trong Thu – Đông 1963 

Nguồn: Võ An Khánh, Phụ nữ Cà Mau: “Dấu ấn chiến dịch Thu Đông”, Báo Cà 

Mau số ra ngày 17-11-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4: Bộ đội cất nhà mới cho dân sau khi phá ấp chiến lược tại Vũng Liêm 

Nguồn: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long (2013), Lịch sử tỉnh Vĩnh Long 

(1732-2000), Vĩnh Long. 
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Ảnh 5: Quân và dân miền Tây Nam Bộ phối hợp diệt đồn bốt trong năm 1963 

Nguồn: Bảo tàng Quân khu 9 – Thành phồ Cần Thơ 

 

Ảnh 6: Bắt sống tên lính Mỹ đầu tiên ở xã Trí Phải (Cà Mau) năm 1963 

Nguồn: Bảo tàng Quân khu 9 – Thành phồ Cần Thơ 
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Ảnh 7: Đánh chìm tàu chiến trên sông Xẻo Rô (Rạch Giá) năm 1963 

Nguồn: Bảo tàng Quân khu 9 – Thành phồ Cần Thơ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ảnh 8: Nhân dân Miền Tây Nam Bộ giữ vững thế tiến công trong năm 1964 

Nguồn: Bảo tàng Quân khu 9 – Thành phồ Cần Thơ 
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Ảnh 9: Nhân dân xã Nhơn Nghĩa (huyện Châu Thành) – Cần Thơ kéo về 

thị xã đấu tranh chống càn quét, thảm sát năm 1964 

Nguồn: Bảo tàng thành phố Cần Thơ 

  Ảnh 10: nhân dân Long Mỹ nổi dậy phá ấp chiến lược trở về quê cũ năm 1963 

Nguồn: Bảo tàng thành phố Cần Thơ 
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Ảnh 11: NCS tham dự Hội thảo 50 năm chiến thắng Đầm Dơi – Cái Nước – 

Chà Là (1963 – 2013), tháng 11 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ảnh 12: NCS và Thiếu tướng Trần Văn Niên trong buổi phỏng vấn                  

tại nhà riêng, địa chỉ: phường Trà An – Bình Thủy – Tp Cần Thơ 


