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Câu hỏi 

Quân dân ta ở miền Nam đã giành được những thắng lợi nào trong những năm đầu chống 

chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 – 1967)? 

Trả lời 

1. Thắng lợi về quân sự: 

 - Tháng 18 - 8 - 1965, quân ta giành thắng lợi lớn ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). 

- Dấy lên cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam. 

- Trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967, quân ta đánh bại các cuộc hành quân 

“tìm diệt” và “bình định” của Mĩ - Ngụy đánh vào miền Đông Nam Bộ, Liên khu V và 

Bắc Tây Ninh, làm thất bại âm mưu tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta: 

 Mùa khô 1965 - 1966: Mỹ huy động 72 vạn quân (22 vạn Mỹ và đồng minh), với 

5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn, nhằm vào hai hướng chiến lược chính: Liên khu 

V và Đông Nam Bộ với mục tiêu đánh bại quân chủ lực giải phóng. 

 Mùa khô 1966 - 1967: Mỹ huy động 98 vạn quân (44 vạn Mỹ và đồng minh), với 

3 cuộc hành quân “bình định” và “tìm diệt” lớn, lớn nhất là Gian-xơn Xi-ti đánh 

vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh) nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ 

quan  đầu não của ta. 

2. Thắng lợi về đấu tranh chính trị, chống phá bình định: 

- Phong trào chống bình định, phá “ấp chiến lược” diễn ra trên toàn miền Nam, nhiều ấp 

chiến lược của Mĩ - Ngụy bị phá vỡ. 

- Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt 

Nam được nâng cao trên trường quốc tế. 
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