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Câu hỏi 

1. Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành lập tập đoàn cứ điểm mạnh nhất 

ở Đông Dương? 

2. Dựa vào lược đồ (Hình 54, SGK trang 123), trình bày diễn biến chiến dịch lịch sử Điện 

Biên Phủ (1954). 

Trả lời 

1.  

- Na-va xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương: 

 Lực lượng đông nhất gồm 16.200 quân, đủ loại binh chủng, được bố trí thành ba 

phân khu với 49 cứ điểm. 

 Phân khu Bắc gồm các cứ điểm Độc Lập, Bản Kéo. 

 Phân khu Trung tâm Mường Thanh, nơi đặt cơ quan chỉ huy, tập trung 2/3 lực 

lượng, có sân bay và hệ thống pháo binh. 

 Phân khu Nam Hồng Cúm, có trận địa pháo, sân bay. 

- Pháp và Mỹ coi Điện Biên Phủ là “một pháo đài bất khả xâm phạm”, trung tâm của kế 

hoạch Na-va 

2.  
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Diễn biến: Chia làm 3 đợt: 

- Đợt 1 (từ 13-3 đến 17-03-1954): ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ 

phân khu Bắc.  

- Đợt 2 (từ 30-3 đến 26-04-1954): 

 Quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm Mường 

Thanh. 

 Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, nhất là đồn A1, C1. 

 Ta bao vây, chia cắt, khống chế con đường tiếp tế bằng hàng không của địch. 

- Đợt 3 (từ 1-5 đến ngày 7-5-1954): 

 Quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt phân khu trung tâm Mường Thanh và phân 

khu Nam. 



 Chiều ngày 7-5-1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch 

đầu hàng. 

 Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. 

 


