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Câu hỏi 

Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng?  

Giải bài tập Lịch sử 5 bài 17 SGK 

Trả lời 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt. 

+ Đợt 1 từ ngày 13/3 đến 17/3/1954. 

+ Đợt 2 từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954 

+ Đợt 3 từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954 

Tóm tắt đợt tấn công cuối cùng: 

+ Ngày 1 – 5 - 1954, ta mở đợt tấn công thứ ba, đánh chiếm các cứ điểm còn lại. 

+ Tối 6 – 5 – 1954, nghe hiệu lệnh tổng công kích, bộ đội ta tiến công như vũ bão.  

+ 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri và Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ bị bắt sống. Lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của giặc 

Pháp. 

Chi tiết đợt tấn công cuối cùng của Chiến dịch Điện Biên Phủ 

Thời gian diễn ra từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía Đông 

và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tại đồi A1, quân ta 

và quân Pháp giành nhau từng tấc đất.  

Trong hoàn cảnh hiểm nguy, nổi bật lên nhiều tấm gương anh hùng. Đó là Trung đoàn trưởng 

Hùng Sinh gan dạ, bình tĩnh trực tiếp chiến đấu cùng với chiến sỹ đánh lui nhiều đợt phản kích 

của quân Pháp. Đó là chiến sỹ điện thanh Chu Văn Mùi, lẻ loi một mình trên đỉnh đồi, không 

một hạt cơm vào bụng, vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu kỳ lạ: vừa đánh địch, bảo vệ thương binh, 

vừa dùng máy điện thanh chỉ mục tiêu cho pháo ta diệt địch. Đó là Đại đội trưởng Bảo Sằng (tức 

Quang Long), một thanh niên xứ Huế xuất thân hoàng tộc, đã chỉ huy đại đội chiến đấu đến 

người cuối cùng và anh dũng hy sinh.  

Đêm ngày 06/5/1954, tại đồi A1 trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt, quân ta ào ạt 

xông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm kiên cố của địch. Tên quan Tư 

chỉ huy đồi A1 và khoảng 400 tên địch còn sống sót đã phải đầu hàng.  

17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ 

Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ “quyết chiến, quyết 
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thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Ngay trong đêm đó quân ta tiếp 

tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào, đến 24 giờ toàn bộ quân địch 

đã bị bắt làm tù binh. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Trả lời câu hỏi trang 38 SGK Lịch Sử 5 bài 17  

>>> Bài tiếp theo: Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5 
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