LỜI NÓI ĐẦU
Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đọc Bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trƣờng Ba đình, Hà Nội;
khai sinh ra nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên mới trong
lịch sử dân tộc. Tuy vậy, chỉ ba tuần sau, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân
Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn với dã tâm xâm lƣợc nƣớc ta một lần nữa.
Nam Bộ bƣớc vào cuộc kháng chiến trƣờng kì gian khổ.
Sau chín năm vừa đánh giặc, vừa củng cố xây dựng chính quyền và phát
triển kinh tế, văn hóa xã hội, cuối cùng Nam Bộ đã giành đƣợc thắng lợi vẻ vang
hòa cùng thắng lợi chung của toàn dân tộc.
Để hệ thống lại những sự kiện liên quan đến vấn đề Nam Bộ kháng chiến
một cách đầy đủ, tổng quát và chính xác, dựa vào nguồn tài liệu lƣu trữ hiện có,
năm 2007 Cục Văn thƣ và Lƣu trữ nhà nƣớc, Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia III đã
tổ chức biên soạn và xuất bản sách “Nam Bộ kháng chiến (1945-1954) qua tài
liệu lƣu trữ”. Đây là cuốn sách có tính khái quát cao, bao gồm hầu hết các tiêu
đề hồ sơ tài liệu và tóm tắt những sự kiện quan trọng về cuộc kháng chiến ở
Nam Bộ. Sau cuốn này, lần lƣợt các cuốn công bố toàn văn văn bản theo các
chuyên đề: Tổ chức và xây dựng chính quyền, Quân sự, Kinh tế, Văn hóa – Xã
hội… của Nam Bộ kháng chiến sẽ ra mắt độc giả.
Sau một quá trình chọn lọc và nghiên cứu tài liệu kĩ lƣỡng, cuốn sách
“Nam Bộ kháng chiến(1945-1954) - tập 2: Quân sự” đã đƣợc biên soạn và hoàn
thành. Nội dung cuốn sách gồm hai phần chính:
- Phần 1: Tài liệu chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về quân sự đối với Nam
Bộ.
Phần này bao gồm các sắc lệnh, thông tƣ, nghị định, quyết định, công
văn… về vấn đề quân sự cho Nam Bộ; thƣ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị
lãnh đạo Đảng và Chính phủ gửi đồng bào chiến sĩ, các đơn vị, địa phƣơng Nam
bộ.
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- Phần 2: Các hoạt động quân sự tại Nam bộ.
Phần này gồm tình hình quân sự các năm trong toàn Nam bộ nói chung và
một số địa phƣơng Nam bộ (tỉnh, huyện…) nói riêng; Các Hội nghị quân sự tại
Nam bộ; một số chiến dịch trận đánh.
Ban biên soạn hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả những thông
tin quan trọng, những số liệu cụ thể, những phản ánh khách quan về một Nam
bộ bền bỉ, anh dũng, quật cƣờng.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

BAN BIÊN SOẠN
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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
BNV:

Bộ Nội vụ

BTC:

Bộ Tài chính

HĐND:

Hội đồng nhân dân

HĐCP:

Hội đồng Chính phủ

LK:

Liên khu

ML:

Mục lục

P:

Phông

PTT:

Phủ Thủ tƣớng

QĐ:

Quyết định

QH:

Quốc hội

TTLTQGIII

Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia III

UBKCHC

Ủy ban kháng chiến hành chính

UBKCHCCTNB: Ủy ban kháng chiến hành chính các tỉnh Nam Bộ
UBKCHCNB:

Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ

DQ:

Dân quân

DCĐ:

Dân chính đảng

KH:

Kháng hành (Ủy ban Kháng chiến hành chính).

ĐĐÔ:

Đại đội

TĐÔ:

Trung đội

TiĐ:

Tiểu đội

QDC:

Quân dân chính

BTLNB:

Bộ Tƣ Lệnh Nam Bộ

ĐDNH:

Đông Dƣơng Ngân hàng
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DQTV:

Dân quân tự vệ

ĐHT:

Đức Hòa Thành

VQĐ:

Vệ quốc đoàn

VQQ:

Vệ quốc quân

BCX:

Binh Công xƣởng

MNTB:

Miền Nam Trung Bộ

FLKMĐ:

Phân Liên Khu miền Đông

FLKMT:

Phân Liên khu miền Tây
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PHẦN I:
TÀI LIỆU CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ
VỀ QUÂN SỰ ĐỐI VỚI NAM BỘ

5

Biên bản họp HĐCP ngày 24-9-1945, bàn biện pháp đối phó với việc
quân Pháp chiếm Sài Gòn.
( Trích)
“Hội đồng Chính phủ họp ngày 24 tháng 9 năm 1945 vào hồi 19 giờ 30
Những vị sau này có mặt: Cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông thƣ ký Hoàng
Minh Giám, các ông Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Vũ Trọng Khánh, Vũ
Đình Hòe, Cù Huy Cận, Nguyễn Văn Tố, Đào Trọng Kim, Hoàng Tích Trí,
Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Hiến, Dƣơng Đức Hiền.
Chƣơng trình Nghị sự nhƣ sau:
I) Cụ Chủ tịch tuyên bố khi khai mạc Hội đồng ;
II) Ông Bộ trƣởng Bộ Nội vụ báo cáo:
Việc ngƣời Pháp: Theo một phóng viên Anh, tại Sài Gòn, hồi 3 giờ sáng
hôm qua, có 300 ngƣời Pháp có súng ống thừa dịp việc thiết quân luật trong
tỉnh, đã chực đánh úp tỉnh Sài Gòn. Họ đã chiếm đóng một vài công sở, đã bắt
bác sĩ Bách và một số nhân viên Chính phủ, và treo cờ tam tài.
Theo tin của ta thì súng đã nổ ở ĐaKao từ 3 giờ sáng hôm qua. Tây đã
chiếm Sài Gòn, còn ở các tỉnh thì ta hết sức giữ.
Đêm qua Chính phủ đã phát thanh một bản thông điệp cho đồng bào trong
Nam. Bản thông điệp này đã đăng báo. Chính phủ cũng có một bản thông điệp
cho ngƣời Pháp, bản thông điệp này cũng đã cho đăng báo.
Hôm nay Chính phủ có đánh điện vào miền Nam Trung Kỳ bảo nên phá
đƣờng sá, rút quân, dự bị để tranh đấu. Hội đồng quyết nghị: nên phá đƣờng xe
lửa và các đƣờng sá.
Trong Nam Bộ điện ra nói rằng: đầu đƣờng xe lửa từ Nam ra Bắc bắt đầu
từ Gò Vấp, chứ không phải từ Sài Gòn nữa.
Chiều hôm nay, ông Sain Teny có gửi đến cho Chính phủ một lá thƣ (ông
Giáp đã đọc lá thƣ ấy cho Hội đồng nghe).
“Cách đối phó với ngƣời Pháp. Chính phủ có nên tập trung ngƣời Pháp
vào một chỗ không?
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Không nên, vì e sợ khó khăn với Đồng Minh.
Ở Nam Bộ, Chính phủ sẽ điện vào bảo dân trong Nam nên bầu ngay một
Ủy ban nhân dân khác nếu bác sĩ Bạch và ủy viên khác đã bị bắt. Chính phủ sẽ
phái một ngƣời vào Nam Bộ để biết rõ tình hình.
Ở Bắc Bộ, Chính phủ nên viết một bản thông cáo cho quốc dân. Chính
phủ sẽ giải thích cho quốc dân rõ: quốc dân nên cƣơng quyết phấn đấu với mọi
cuộc xâm lăng, nhƣng nên bảo vệ tính mệnh và tài sản cho dân Pháp, để tỏ ra
rằng ta là một dân tộc văn minh, rộng lƣợng. Bộ Nội vụ sẽ viết một thông cáo
cho kiều dân Pháp.
Chính phủ có nên cho phép quốc dân ngoài Bắc bất hợp tác với ngƣời
Pháp một ngày để ủng hộ đồng bào trong Nam không? Phƣơng pháp ấy không
đủ mà lại gây sự khó khăn về phƣơng diện ngoại giao. Vậy nên tìm một phƣơng
kế khác. Nhƣng chính phủ cũng cần phải giải thích cho dân chúng rõ thái độ của
Chính phủ.
Bắt đầu từ ngày mai, Chính phủ sẽ tổ chức những cuộc meeting nhỏ, hội
họp một số ít ngƣời (mỗi đoàn thể sẽ cử một số đại biểu đến dự cuộc họp
meeting ấy) đến nghe Chính phủ giải thích. Bộ Tuyên truyền sẽ viết sẵn bài, để
đại biểu Chính phủ theo đó mà giải thích cho quốc dân. Đại ý trong bài sẽ nhƣ
sau:
1. Báo cáo cho quốc dân biết những việc xảy ra ở Sài Gòn;
2. Chính sách của Chính phủ. Vì sao Chính phủ hình nhƣ không hành
động gì cả. Thái độ của Chính phủ có 3 nguyên cớ:
a) Hoàn cảnh ở Nam Bộ và ở Bắc Bộ khác nhau;
b) Chính sách của ngƣời Mỹ, ngƣời Tàu khác chính sách của Ngƣời Anh;
c) Chính phủ cần phải tránh những sự khó khăn cho ngƣời Mỹ, ngƣời
Tàu.
Vậy quốc dân nên tin ở Chính phủ và chuẩn bị để sẵn sàng theo mệnh
lệnh của Chính phủ, phải trấn tĩnh nhƣng sẵn sàng, phải đề phòng những âm
mƣu của ngƣời Pháp.”
P.PTT, hồ sơ 49, tờ 8, 9
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Biên bản họp HĐCP ngày 25-9-1945 bàn về tình hình và quyết tâm
kháng chiến của nhân dân Nam Bộ.
(Trích)
Hội đồng Chính phủ họp ở Bộ Nội vụ ngày 25 tháng 9 năm 1945 hồi 16
giờ. Các vị sau đây có mặt: cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch; ông Hoàng Minh Giám,
thƣ ký; các ông Võ Nguyên Giáp, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe, Cù Huy Cận,
Nguyễn Văn Tố, Đào Trọng Kim, Hoàng Tích Trí, Lê Văn Hiến, Nguyễn Mạnh
Hà, Trần Huy Liệu, Phạm Văn Đồng, Dƣơng Đức Hiền.
Hội đồng thảo luận về những vấn đề sau này, ghi trong chƣơng trình nghị
sự.
I. Việc ngƣời Pháp
II. Việc Cứu tế
III. Việc Nam Bộ
IV. Những cuộc meeting
V. Việc ngƣời Mỹ.
“I. Việc ngƣời Pháp.
Ông Hoàng Minh Giám trình Hội đồng biết rằng, ông đã tiếp ông Gavino,
đại diện cho ông Sain Teny. Ông Gavino đề nghị hai điều, theo ý ông Sain Teny
đã ủy ông ấy đến:
a) Về phần nƣớc Pháp, nƣớc Pháp sẽ tuyên bố tức khắc công nhận nền
độc lập của nƣớc Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ cho phái viên của Chính
phủ sang Paris để điều đình cho ngƣời Pháp có nhiều quyền lợi hơn ngoại quốc
khác ở trên đất Việt Nam.
b) Về phần nƣớc Việt Nam, Chính phủ cũng sẽ tuyên bố rằng: nếu nƣớc
Pháp công nhận tức khắc nền độc lập của nƣớc Việt Nam, thì Chính phủ sẽ công
nhận rằng nƣớc Pháp có nhiều quyền lợi ở Việt Nam.
Cụ Chủ tịch nói rằng, Cụ đã tiếp phóng viên nhà báo Assouater Press và
cụ đã tuyên bố: ngƣời Pháp và ngƣời Nam nhƣ đôi vợ chồng. Tuy hai bên không
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yêu quý nhau nhƣng cũng đã sống chung cùng nhau lâu ngày, nay đến lúc li dị
nhau, lẽ dĩ nhiên ngƣời Nam vẫn trọng những quyền lợi đặc biệt của ngƣời Pháp
- nhƣ vậy là trƣớc khi ông Gavino có lời đề nghị, Cụ đã tuyên bố theo ý ông.
Ngƣời Pháp cứ việc đọc bài phỏng vấn đó sẽ rõ.
Ông Hà nói: Hôm nay có ông cố đạo Fournier bị ám sát, cuộc ám sát này
chắc do bọn khiêu khích gây nên. Chính phủ sẽ giao cho Sở Liêm phóng điều tra
về việc này và sẽ cho đăng báo, rõ ràng vụ ám sát này không có tính cách chính
trị.
Hội đồng định, để đối phó với ngƣời Pháp :
Chính phủ sẽ gửi một bản phản kháng cho Anh và Đồng Minh. Chính phủ
sẽ làm một bản tuyên cáo cho quốc dân và hoàn cầu rằng: nếu ngƣời Pháp trở lại
đây xâm chiếm nƣớc ta, thì chúng ta sẽ quyết chiến - Cuộc chiến tranh sẽ xảy ra.
(Ông Giáp và ông Đồng phụ trách để thảo bản tuyên cáo ấy).
II. Việc Nam Bộ:
Có điện ở Nam Bộ cho biết rằng ngƣời Pháp đã chiếm một phần Sài Gòn.
U.B.N.D Nam Bộ đã dời đến miền Tiền Giang và cƣơng quyết kháng chiến.
Chính phủ đã điện chỉ thị về quân sự vào Nam Bộ.
Tại Nha Trang, ngƣời Anh định lấy nhà thƣơng Yesin. Tại Đà Lạt, ngƣời
Pháp có thái độ nghênh ngang. Tại Quảng Ngãi, ta đã làm đƣợc súng liên thanh
nhỏ (mitrailletts) mỗi ngày làm đƣợc một cái, nhƣng thiếu tiền. Chính phủ tiếc
rằng hiện nay chƣa có cách đánh điện bí mật đƣợc. Code mới gửi đi các địa
phƣơng, Chính phủ chƣa dùng đƣợc”. (…)
P.PTT, hồ sơ 49, tờ 10, 11

Biên bản họp HĐCP ngày 03-10-1945 bàn về việc Chính phủ cử một
số cán bộ quân chính vào Nam.
(Trích)
Hội đồng Chính phủ họp tại Bộ Nội vụ ngày 3 tháng 10 năm 1945 hồi 18
giờ. Cụ Hồ Chí Minh vắng mặt, ông Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch. Những vị
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sau này có mặt: Hoàng Minh Giám, Vũ Trọng Khánh, Vũ Đình Hòe, Cù Huy
Cận, Nguyễn Văn Tố, Hoàng Tích Trí, Đào Trọng Kim, Lê Văn Hiến, Nguyễn
Mạnh Hà, Nguyễn Văn Xuân, Dƣơng Đức Hiền, Phạm Văn Đồng và hai ông
chuyên môn Đặng Đình Hòe và Nguyễn Văn Lộc, kiểm soát viên và nhân viên ở
nhà Đông Dƣơng Ngân Hàng.
Hội đồng thảo luận về những việc sau này, có ghi trong chƣơng trình nghị
sự:
I. Vấn đề Ngân hàng
II. Báo cáo của ông Giáp
III. Báo cáo của ông Giám
IV. Linh tinh.
“…II. Báo cáo của ông Giáp về việc Nam Bộ.
Ông Graccy, đại tƣớng Anh, đã trở lại Sài Gòn. Đại biểu Việt Nam đã gặp
ông Graccy. Ông này có yêu cầu mấy điều - Cụ Hồ Chủ tịch đã điện vào
U.B.N.D Nam Bộ, nhƣng chƣa nhận đựơc tín hiệu giả nhời. Trong Nam Bộ đã
thôi đánh nhau. Đối với dự luận quốc tế thì việc trong Nam Bộ đã làm rung
động.
Sáng hôm nay, Chính phủ đã cử một số cán bộ quân chính vào Nam.
III. Báo cáo của ông Giám về vấn đề ngoại giao với ngƣời Pháp.
Ông Gavino đã đến nói chuyện với ông Giám chiều hôm nay. Ông Gavino
nói nếu Chính phủ ĐGaulb tuyên bố:
1) Chính phủ Pháp rất tiếc việc xảy ra trong Nam Bộ.
2) Chính phủ Pháp không phản đối sự độc lập của Việt Nam.
3) Chính phủ mời đại biểu V.N sang Paris thì Chính phủ V.N có bằng
lòng cử đại biểu sang Paris không?
Hội đồng quyết nghị: Chính phủ Pháp phải công nhận nền độc lập của
Việt Nam đã, thì mới có sự điều đình đƣợc (…)”
P.PTT, hồ sơ 49, tờ 20 – 21
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Tập biên bản họp HĐCP từ ngày 03-01-1946 đến 14-6-1946.
(Trích)
- HĐCP họp bàn nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Nam Bộ. Qua báo cáo,
tình hình Nam Bộ nói chung là: tinh thần dân chúng và bộ đội rất cao; Pháp
không làm đƣợc gì ở thôn quê, chỉ chiếm đƣợc những đô thị (phiên họp ngày
25/2/1946);
- Việc phát hành giấy bạc của Chính phủ Việt Nam tại miền Nam có kết
quả tốt (phiên họp ngày 21/02/1946);
- Chính phủ quyết nghị sẽ ký 01 Sắc lệnh cử các ông: Khuất Duy Tiến,
Phan Mỹ, Kiều Công Cung dự vào Ủy ban nghiên cứu việc đình chiến tại Nam
Bộ; Chính phủ sẽ kháng nghị với Pháp về việc thành lập Chính phủ Nam Kỳ; Bộ
Tƣ pháp sẽ nghiên cứu bản kháng nghị và gửi qua Bộ Ngoại giao (phiên họp
ngày 04/6/1946).
P. PTT, hồ sơ 52
Biên bản họp HĐCP ngày 07-01-1946 bàn về việc tiếp viện cho Nam
Bộ.
(Trích)
Hội đồng Chính phủ họp tại Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 01 năm 1946, hồi 8
giờ sáng. Các vị có mặt: Cụ Hồ Chí Minh, chủ tịch, Cụ Nguyễn Hải Thần, phó
chủ tịch, ông Hoàng Minh Giám, thƣ ký, các ông Phạm Văn Đồng, Cù Huy Cận,
Dƣơng Đức Hiền, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Văn Tố, Đào Trọng Kim, Nguyễn
Tƣờng Long, Trƣơng Đình Tri, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Tích Trí, Vũ Trọng
Khanh. Chƣơng trình nghị sự:
1) Báo cáo của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, bộ trƣởng Bộ Canh nông về cuộc
kinh lý ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An;
2) Sửa soạn sự triệu tập Quốc hội;
3) Động viên tinh thần dân chúng;
4) Tiếp viện cho Nam Bộ;
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5) Việc canh nông Bắc Bộ;
6) Tha các chính trị phạm;
7) Báo cáo về Bộ Kinh tế;
8) Hỏa xa Việt điền;
9) Đê điều.
Hội đồng thảo luận về các khoản 1, 2, 3, 4, 6 trong chƣơng trình nghị sự.
Các khoản khác sẽ đƣợc bàn đến trong phiên hội đồng sau.
Phần nội dung họp khoản 4 về tiếp viện cho Nam Bộ nhƣ sau:
“Bộ Quốc phòng phụ trách việc gửi cán bộ vào Nam.
Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch về vũ khí. Bộ Quốc phòng sẽ liên lạc với
Bộ Kinh tế; Chính phủ sẽ hợp tác với các nhà tƣ bản về việc này.
Cụ Hồ Chủ tịch nói: cần phải thống nhất quân đội ngay, để có thể tiếp
viện Nam Bộ.
Ông Long nói: nên để cho Hội nghị liên tịch các đảng bàn về vấn đề này. Cần
phải có chính phủ chính thức để chóng có sự thống nhất quân đội.
Ông Tri nói: Việc chống ngoại xâm, ta phải mong cả vào ngoại giao, cả
vào sức kháng chiến, nếu chỉ kháng chiến mà thôi, thì không đủ.
Ông Đồng nói: Cần phải ngoại giao, nhƣng cần hơn nữa là phải có thực
lực, phải kháng chiến tại Nam Bộ - nếu không kháng chiến thì ngoại giao không
có kết quả.
Cụ Nguyễn nói: nên có một biện pháp để giải quyết gấp sự thống nhất
quân đội, để cho quốc dân thấy sự đoàn kết đã triệt để, và để cho việc kháng
chiến tại Nam Bộ thêm mạnh.”
P.PTT, hồ sơ 51, tờ 2, 3
Thƣ của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào Nam Bộ trƣớc khi sang Pháp đàm
phán, ngày 31-5-1946.
Cùng đồng bào yêu quý Nam Bộ!
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Đƣợc tin tôi cùng đoàn đại biểu qua Pháp để mở cuộc đàm phán chính
thức. Đồng bào cả nƣớc, nhất là đồng bào Nam Bộ, đều lấy làm bâng khuâng.
Bâng khuâng là vì chƣa biết tƣơng lai của Nam Bộ sẽ ra thế nào?
Tôi xin đồng bào hiểu rằng, nƣớc Pháp mới không phải là đế quốc chủ
nghĩa đi áp bức, đi chia rẽ dân tộc và nƣớc nhà ngƣời ta.
Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng Hồ Chí
Minh không phải là ngƣời bán nƣớc.
Đồng bào Nam Bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trƣờng, để giữ gìn non
sông cho toàn nƣớc V.N. Cho nên, đồng bào cả nƣớc đều phải nhớ ơn đồng bào
Nam Bộ. Đồng bào Nam Bộ là dân nƣớc Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể
mòn. Song chân lý đó không bao giờ thay đổi!
Khối tài liệu sưu tầm, hồ sơ 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào toàn quốc đứng lên kháng
chiến chống Pháp và kêu gọi dân tộc các nƣớc Đồng minh hỗ trợ cuộc
kháng chiến của nhân dân ta, ngày 20-12-1946.
“ Hồ Chủ tịch kêu gọi dân tộc các nƣớc Đồng minh và đồng bào toàn
quốc
Hỡi dân tộc các nƣớc Đồng minh!
Sau cuộc đại chiến vừa qua, trong lúc các nƣớc dân chủ thế giới lo tổ chức
nên hòa bình thì bọn thực dân Pháp giầy xéo lên hiến chƣơng Liên hiệp quốc và
hiến chƣơng Cửu kim sơn, gây ra chiến tranh để xâm chiếm nƣớc Việt nam.
Chúng mang lấy trách nhiệm hoàn toàn cuộc đổ máu nầy.
Dân tộc Việt Nam yêu cầu dân tộc các nƣớc Đồng minh hỗ trợ trong cuộc
tranh đấu vì chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.
Đồng bào toàn quốc!
Cuộc kháng chiến sẽ lâu dài và vô cùng thê thảm. Nhƣng dù lâu đến
chừng nào, dù phải hy sinh đến đâu đi nữa, chúng ta nhứt quyết đấu tranh đến
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cùng, đến khi nào chúng ta tranh thủ đƣợc Độc lập hoàn toàn, đến khi lãnh thổ
của chúng ta hoàn toàn thống nhất.
Chúng ta là một lực lƣợng 20 triệu ngƣời chống với 100 nghìn thực dân.
Chúng ta nhất định phải thắng. Thay mặt cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa tôi ra định cho bộ đội, Tự vệ, Dân quân, đồng bào toàn quốc:
1.Nếu quân Pháp tấn công chúng ta, hãy triệt để phán kháng với tất cả những
khí giới chúng ta có. Mỗi ngƣời ai nấy đều phải bảo vệ tổ quốc.
2. Mỗi ngƣời ai nấy đều phải hết sức bảo vệ tánh mạng và tài sản của ngoại
kiều và đối đãi tử tế với những tù binh.
3. Ai giúp đỡ quân địch bất cứ về phƣơng diện nào sẽ bị nghiêm trị. Ai góp
sức vào cuộc phòng thủ đất nƣớc sẽ đƣợc ghi công.
Dân tộc Việt Nam.
Tổ quốc đang nguy nan. Đồng bào hãy đứng lên và tiến tới
Việt Nam độc lập và thống nhứt muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hà Nội, ngày 20-12-1946
Hồ Chí Minh
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 97
Công điện số 441-Dm, ngày 25-5-1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi
toàn thể đồng bào, bộ đội dân quân tự vệ toàn quốc hãy ra sức kháng chiến
chống Pháp.
Cùng toàn thể đồng bào cùng bộ đội dân quân tự vệ toàn quốc: Toàn dân
kháng chiến đến nay đã năm tháng, đồng bào Nam Bộ kháng chiến đến nay là
20 tháng. Ngƣời Pháp đổ máu đã nhiều, quân ta hy sinh cũng không ít. Vì nhân
đạo, vì hòa bình, vì muốn giữ cảm tình với dân Pháp, Chính phủ ta đề nghị với
Chính phủ Pháp căn cứ nguyện vọng thống nhứt và độc lập của dân ta, tìm cách
dàn xếp cuộc chiến tranh, song bọn quân phiệt thực dân Pháp quen thói hung tàn
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bất nhân vô lễ, chúng khinh quân đội ta và nhân dân ta. Chúng dám đề nghị ra
những điều kiện ngang ngƣợc. Chúng đòi:
1. Ta phải nộp vũ khí cho chúng;
2. Ta phải để cho quân đội Pháp tự do đi khắp nƣớc ta.
Thế là chúng nói ta đầu hàng. Chúng đòi bóp cổ Tổ quốc ta. Chúng đòi để
cho chúng tha hồ đốt làng, cƣớp của, tàn sát nhân dân, hãm hiếp phụ nữ, phá
hoại đền chùa và nhà thờ.
Thế là chúng đòi đồng bào ta và con cháu ta đời đời quỳ gối cúi đầu làm
nô lệ cho chúng.
Hỡi toàn thể đồng bào. Hỡi toàn thể bộ đội, dân quân tự vệ, chúng ta
quyết không để cha mẹ bà con ta cho chúng giết hại, quyết không để chị em vợ
con ta cho chúng hãm hiếp, quyết không để nhà thờ, làng xóm, tài sản đồng bào
ta bị chúng cƣớp bóc, chúng ta quyết không chịu làm vong, quốc nô. Vì vậy, tôi
thay mặt Chánh phủ kêu gọi toàn thể đồng bào phải ra sức kháng chiến, giúp đỡ
bộ đội đánh giặc. Tôi ra lệnh cho toàn thể bộ đội dân quân tự vệ phải kiên quyết
chiến đấu xung phong sát địch. Mỗi quốc dân phải là một chiến sĩ, mỗi làng phải
là một chiến hào. Chúng ta quyết hy sinh chiến đấu để đánh tan bọn quân phiệt
thực dân để tranh lấy thống nhứt và độc lập.
Hỡi toàn thể đồng bào, hỡi toàn thể các chiến sĩ, Tổ quốc đang kêu gọi
chúng ta. Thắng lợi đang chờ chúng ta. Tiến lên, tiến lên, trƣờng kỳ kháng chiến
nhứt định thắng lợi. Việt Nam thống nhứt muôn năm.
Hồ Chí Minh
Công điện số 442- Dm : Một cuộc hội kiến giữa Hồ Chủ tịch và ngƣời
đại diện Cao ủy Bollaert, 25-5-1947
1. Chánh phủ ta gởi thƣ cho Chánh phủ Pháp: vì nhân đạo, vì hòa bình, vì
muốn giữ tình nghĩa giữa nhân dân ta và nhân dân Pháp và để tỏ cho toàn thể thế
giới biết rằng dân tộc ta không phải dã man, không ham muốn chiến tranh nên
ngày 25-4-1947 vừa qua, Chánh phủ ta gởi thƣ đề nghị với Chánh phủ Pháp: hai
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nƣớc đình chiến để tìm cách dàn xếp ổn thỏa cuộc chiến tranh. Thƣ này gởi qua
ông Bollaert chuyển cho Chánh phủ Pháp.
2. Đại biểu Pháp đến gặp đại biểu ta. Nhận đƣợc thƣ của Chánh phủ ta,
ông Bollaert phái một ngƣời đại diện ông đến yết kiến Hồ Chủ tịch và Bộ trƣởng
Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám tại một địa điểm không xa Hà Nội, vào gần
trung tuần tháng năm vừa rồi. Cuộc gặp gỡ rất thân mật vì ngƣời đại điện đó
trƣớc đó đã quen biết Hồ Chủ tịch và Bộ trƣởng.
3. Điều kiện quân sự của Pháp: Ngƣời đại diện của Cao ủy Bollaert nói
với Hồ Chủ tịch và Hoàng Bộ trƣởng rằng:
Về vấn đề đình chiến các nhà quân sự Pháp đòi Việt Nam năm điều,
những điều chính là:
a. Là phải nộp khí giới cho Pháp
b. Quân đội Pháp đƣợc quyền tự do đóng quân và đi lại khắp ca cs nơi
trong nƣớc ta. Hồ Chủ tịch chỉ trả lời những câu rằng: Cao ủy Bollaert là một
ngƣời Pháp dân chủ, lại là một ngƣời ái quốc thử hỏi nếu ông ở vào địa vị ngƣời
Việt nam thì ông có nhận đƣợc những điều kiện vô lý và nhục nhã ấy không.
4. Câu chuyện lịch sử- Câu chuyện ngoại giao đến đó là hết. Lúc nói qua
chuyện khác, Hồ Chủ tịch hỏi ngƣời đại diện của Bollaert: “Tiên sinh chắc có
xem lịch sử Việt nam”. Ngƣời ấy trả lời: “Tôi đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam”.
Hồ Chủ tịch nói: “Thế thì chắc tiên sinh còn nhớ tổ tiên chúng tôi, Trần Hƣng
Đạo kháng chiến chống Mông Cổ suốt 5 năm, Lê Lợi kháng chiến chống quân
Minh suốt 10 năm. Vậy chúng tôi ngày nay cũng có thể kháng chiến 5 năm, 10
năm, hoặc lâu hơn nữa. Đồng bào chúng tôi quyết không làm ô nhục lịch sử vẻ
vang của dân tộc Việt Nam’’
Ngày 25 tháng 5 năm 1947
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182 , tờ 100 – 101
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Công điện số 333/QP ngày 8-10-1947 của Tổng chỉ huy Quân đội
Quốc gia Việt Nam gửi khu 6 và UBKC miền Nam kêu gọi bộ đội và dân
quân chiến đấu để phá tan cuộc tấn công mùa Đông của địch.
CD SỐ 333/ QP

15/10- QP gửi khu 6 và UBKCMN

TỔNG CHỈ HUY QUÂN ĐỘI QUỐC GIA KÊU GỌI BỘ ĐỘI VÀ DÂN QUÂN CHIẾN
ĐẤU ĐỂ PHÁ TAN CUỘC TẤN CÔNG MÙA ĐÔNG CỦA ĐỊCH

Hỡi các tƣớng sĩ VQQ và DQ tự vệ!
Ngày 7-10 quân địch đã khởi cuộc tấn công mà thu và mùa đông của chúng, Bộ
đội xâm lăng của chúng đã tấn công đất Việt Bắc. Với cuộc tấn công này, chúng
mong tiêu diệt lực lƣợng của ta, làm tan rã lòng kiên quyết kháng chiến của
quân và dân ta. Chúng mong thực hiện âm mƣu lập Chính phủ bù nhìn, dùng
ngƣời Việt đánh ngƣời Việt để chinh phục dân ta và gây dựng lại nền thống trị
của chúng.
Hỡi Tƣớng sĩ Việt Bắc!
Tất cả phải xông tới mặt trận tiêu diệt từng bộ phận của địch. Các đội du
kích phải nhân dịp này mà cƣớp súng địch đánh lại địch, bổ sung thành những
đội quân địa phƣơng ngày càng mạnh. Tất cả hãy đứng dậy triệt để phá hoại các
đƣờng xá cầu cống, triệt để đƣờng tiếp tế của địch. Phải giúp dân làm vƣờn
không nhà trống, triệt để không đƣợc để một hạt thóc rơi vào tay địch. Phải đợi
phối hợp cùng dân chúng để giết giặc, trừ gian, phòng gian. Việt Bắc phải hùng
dũng chiến đấu để nguy khốn quân địch, để xứng danh với tiên phong truyền
thống vẻ vang, để lang gƣơng cho cả nƣớc.
Hỡi các Tƣớng sĩ toàn quốc!
Tấn công Việt Bắc chỉ là bƣớc đầu kế hoạch mùa thu đông của địch quân
và dân cùng Nam Bắc phải chiến đấu mạnh lên để bảo vệ Việt Bắc, để bảo vệ tổ
quốc, để phá tan kế hoạch thu đông của địch.
Tất cả các Tƣớng sĩ tiến lên, tiêu diệt quân giặc thực dân phản ứng.
Bắc Bộ, ngày 8 tháng 1 năm 1947
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TỔNG CHỈ HUY QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM

P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 102
Châu tri số 84/TV-3 ngày 18-1-1948 của UBKC kiêm Hành chính
Nam Bộ về danh sách, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÍNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHÂU TRI SỐ 84/ TV 3
Gởi: - Ủy ban kháng chiến kiêm hành chánh Nam Bộ
- Các Ban, các Sở Nam Bộ
- Bộ Tƣ Lịnh khu 7,8,9
- UBKC khu 7,8,9
- UBKC/ HC thành Sài Gòn- Chợ Lớn và cả các tỉnh.
Tiếp Châu Tri số 69/ TV 3 ngày 24-10-1948
Dp qd số 41/ HT gởi Chủ tịch LK và Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ, Bộ Quốc phòng
kiêm Tổng chỉ huy cho biết những điều sau đây:
1. Theo đề nghị của BQP/ TCH, Hồ Chủ tịch và Hội đồng Quốc phòng tối
cao đã chuẩn y:
Phạm Ngọc Thuần làm Chính ủy
Trung tƣớng Nguyễn Bình, Tƣ lịnh
Lê Duẩn, quyền Phó Tƣ lịnh kiêm Dân quân
2. Ban Thƣờng vụ Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ gồm 3 ông kể trên, chính thức
nhậm chức từ 1-12- 1948.
3. Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ gồm cả 3 khu trƣởng khu 7, 8, 9 và 1 tham mƣu
trƣởng. Bộ Quốc phòng sẽ định sau về ngƣời cán bộ quân sự phụ trách tham
mƣu trƣởng.
Ngày 18 tháng 11 năm 1948
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CHỦ TỊCH UBKC KIÊM HC NAM BỘ

(Đã ký)
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ 62
Châu tri số 26/TV-3 ngày 19-6-1948 của Ban Thƣờng Vụ UBKC Nam
Bộ về việc phát bằng tổ quốc nhớ ơn.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

CHÍNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BAN THƢỜNG VỤ

CHÂU TRI SỐ 26/ TV
Gởi Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chánh các tỉnh và địa phƣơng
Sài Gòn- Chợ Lớn
Sắc lịnh 83/ SL ngày 20 tháng 9 năm 1947 của Chánh phủ Ytung ƣơng
thƣởng gia đình có 3 con tòng quân trở lên một số tiền 500 $ và một cấp bằng
danh dự “ TỔ QUỐC NHỚ ƠN” của Bộ Quốc Phòng.
Thi hành Sắc lịnh ấy, Ủy ban Kháng chiến kiêm hành chánh Nam Bộ có
gƣởi cho Ban chỉ huy khu 7, 8, 9 một số cấp bằng “ TỔ QUỐC NHỚ ƠN”.
Những cấp bằng ấy Ban chỉ huy 3 Khu ghi tên họ vào và gởi xuống Ủy ban
Kháng chiến kiêm Hành chánh tỉnh để giao lại cho gia đình chiến sĩ.
Để nêu cao giá trị của cấp bằng “ TỔ QUỐC NHỚ ƠN”
Để gây lại phong trào tòng quân và đồng thời nâng đỡ tinh thần các chiến
sĩ tại ngũ, chúng tôi yêu cầu Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chánh các tỉnh tổ
chức phát cấp bằng và số tiền 500$ một cách long trọng. Có thể lựa ngày lễ hay
những cuộc hội họp đông ngƣời.
Cấp bằng và số tiền phải đƣợc một Ủy viên trong Ủy ban Kháng chiến
kiêm Hành chánh tỉnh hay quân giao tận tay cho Cha mẹ chiến sĩ hoặc ngƣời lớn
nhứt trong gia đình nếu Cha mẹ không còn.
Ngày 19 tháng 6 năm 1948
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM
HÀNH CHÁNH NAM BỘ
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QUYỀN CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THUẦN

Phông UBKC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ 14
Châu tri số 27/TV-3 ngày 19-6-1948 của Ủy Ban Thƣờng Vụ ,
UBKCHC Nam Bộ vể việc cấm tổ chức đƣa tài liệu tin tức cho giặc.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BAN THƢỜNG VỤ
CHÂU TRI SỐ 27/ TV 3
Gởi các: - Ban các Sở Nam Bộ, Ban chỉ huy khu 7,8,9
- Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính tỉnh và địa phƣơng Sài GònChợ Lớn
Phòng đặc vụ Nam Bộ báo cáo gặc Pháp có rất nhiều tài liệu và tin tức
của Chánh Phủ do các cơ quan tổ chức đƣa ra cốt để tuyên truyền hoặc lợi dụng
địch. Các tổ chức ấy không thống nhứt hành động, tin tức đƣa ra không ăn khớp
với nhau thành thử tài liệu và tin tức đƣa ra chẳng những không lợi cho ta mà
còn bị địch lợi dụng lại,
Hơn nữa, những tổ chức tự ý đƣa tài liệu nhƣ thế, Chánh Phủ không kiểm
soát đƣợc, bọn gián điệp dễ len lỏi vào lấy tài liệu của ta.
Để tránh mối hại đó, Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chánh Nam Bộ
quyết định cấm nhặt tất cả các cơ quan Hành Chánh, Quân sự không đƣợc tổ
chức đƣa tài liệu và tin tức trên giấy tờ cho giặc Pháp. Nhiệm vụ này do Phòng
Đặc vụ nam Bộ đảm nhận và chịu trách nhiệm. Những tài liệu và tin tức nào xét
đƣa ra có lợi, các cơ quan phải gởi lại Phòng Đặc vụ Nam Bộ với đề nghị của
mình.
Tất nhiên những tin tức công bố dễ dân chúng biết, các cơ quan đƣợc tự
do phổ biến nhƣ trƣớc.
Ngày 19 tháng 6 năm 1948
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ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM HÀNH CHÁNH NAM BỘ
QUYỀN CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THUẦN

Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ 15

Tuyên ngôn ngày 20.6.1948 của UBKCHC Nam Bộ kêu gọi quốc dân
nam nữ không thể tha thứ cho bọn bán nƣớc phản dân và phải liều chết
chống quân thù, giành tự do, thống nhất, độc lập.

Tuyên ngôn
Hỡi quốc dân nam, nữ, các bạn!
Bọn vong bổn cố bán nƣớc phản dân cho đƣợc.
Mặc dầu Chánh phủ tỏ lƣợng khoan hòng để đoàn tụ những đứa con lạc
mẹ, nhƣng chúng vẫn tiếp tục làm phản. Đã vâng lịnh giặc lập ra Chánh phủ ùn
nhìn Nam phần Việt Nam, định chia rẽ giống nòi để dập tắt kháng chiến, nhƣng
không thành. Nay chúng lại lập lại ra Chánh phủ trung ƣơng bù nhìn, hô hào “
THỐNG NHỨT”, “ ĐỘC LẬP” để lƣờng gạt đồng bào lần nữa. Song tấn tuồng
bầy bố lố bịch quá, làm cho dƣ luận xôn xao và Cốt- Lô- Rê ( Coste Floret), Bộ
trƣởng hải ngoại nƣớc Pháp đã phải nói rằng:
“ Để phá tan mọi sự hiểu lầm, tôi đã có nhắc Ông Cao ủy Bô- Le (
Bollaert), phải giữ lại sự thống nhứt về ngoại giao và về quân đội của Liên Hiệp
Pháp” – “ Việt Nam chỉ có thể có cảnh binh thôi”- “ Chủ quyền nƣớc Pháp
không sức mẽ mảnh nào cả”.
Vậy mà Nguyễn Văn Xuân và bè lũ còn cố lƣờng gạt đồng bào, ca tụng
Bô- Le ( Bollaert) “ đã rộng lƣợng ban bố “ thống nhứt”, “ độc lập” cho ta rồi, ta
không có lỳ gì mà kháng chiến nữa”.
Thật là một phƣờng mãi quốc, quên cả tổ tiên, giống nòi, cam chịu làm bù
nhìn để cho giậc sai khiến bắn giết, tàn hại đồng bào, định đƣa đồng bào vào
vòng nô lệ lần nửa. 5 tháng 6! Ngày nhục nhã! 5 tháng 6 năm 1862. Tự Đức đã
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cắt ba tỉnh Nam Bộ nhƣợng cho giặc Pháp. 5 tháng 6 năm 1948, Xuân và Bảo
Đại lại đem tất cả Trung Nam Bắc mà dâng cho giặc. Ý nghĩa thay cái ngày
nhục nhã!
Không thể đƣợc! Luật pháp không thể tha chúng nữa. Chánh phủ ta đã
truy nã chúng.
Hỡi quốc dân nam, nữ, các bạn!
Tự do, thống nhứt, độc lập không thể xin mà đƣợc, không thể chờ ai ban
bố cho mà đƣợc. Toàn thể quốc dân, tất cả những lực lƣợng sinh sống trong
nƣớc, phải liều chết ra giết quân thù để giành giựt lấy mới đƣợc.
Dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ tịch, với sức hy sanh kháng chiến
của quốc dân về mọi mặt, trong lúc phong trào dân chủ đang bành trƣớng khắp
nơi, nhứt định chúng ta sẽ thắng.
Bĩ cực, thới lại, kháng chiến càng gay go là ngày thắng lợi gần lới.
VIỆT NAM NHỨT ĐỊNH THỐNG NHỨT VÀ ĐỘC LẬP THẬT SỰ

Nam Bộ, ngày 20 tháng 6 năm 1948.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM kiêm HÀNH CHÍNH NAM BỘ

P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 90
Châu tri số 34/TV-3 ngày 4-8-1948 của Ban Thƣờng Vụ UBKCHC
Nam Bộ về việc phải coi Liên lạc quân sự nhƣ chiến sĩ Vệ quốc quân.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

CHÁNH NAM BỘ- BQ

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

CHÂU TRI số 31 TV 3
UBKC kiêm Hành chánh Nam Bộ kêu gọi UBKCHC địa phƣơng Sài Gòn
Chợ Lớn và các tỉnh.
Theo báo cáo của Phòng Tham mƣu chiến khu VIII, trong nhiều tỉnh miền
Trung nhứt là ở ấp làng, các cơ quan hành chánh và các đoàn thể không nhận
định rằng anh em liên lạc quân sự cũng là chiến sĩ Vệ quốc đoàn. Anh em liên
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lạc đã hi sinh nhiều xƣơng máu, công tác của họ cũng không kém phần nguy
hiểm gian lao và quan trọng nhƣ chiến sĩ Vệ quốc đoàn ta. Vì không nhận rõ
nhƣ thế mà ở nhiều gia đình, anh em liên lạc quân sự không đƣợc hƣởng những
ân huệ của Chánh phủ hay những sự an ủi, giúp đỡ của các đoàn thể kháng chiến
nhƣ gia đình của các chiến sỹ Vệ quốc đoàn khác mà trái lại, có khi gia đình họ
bị bỏ rơi hoặc bị bạc đãi.
Yêu cầu quý ông giải thích sự quan trọng của liên lạc cho các cấp dƣới và
các đoàn thể đƣợc biết và đặc biệt nhắc lại cho các nơi trong toàn Nam Bộ và
nhứt là các thôn họ biết rõ: Liên lạc quân sự cũng là chiến sĩ Vệ quốc đoàn để
tránh khỏi những đối đãi không đƣợc tử tế lắm hoặc bất đồng đáng tiếc.
Ngày 4 tháng 8 năm 1948
UBKC KIÊM HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Chủ tịch
PHẠM VĂN BẠCH
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ số 22
Thƣ riêng ngày 15-8-1948 của Phan Anh, Bộ trƣởng Bộ Kinh tế gửi
ông Phạm Văn Đồng.
Việt Báo, ngày 15 tháng 8 năm 1948
Anh Đồng!
Món quà của Anh gửi cho chúng tôi quý hóa quá, kịp thời quá, đúng vào
lúc anh em đƣơng kiểm điểm lại công việc và tình hình sau ngày kháng chiến.
Điều đáng chú ý nhất là sự kiểm điểm của Anh về tình hình MNTB đem
lại những nhận xét, những kết luận giống hệt nhƣ những nhận xét và kết luận
của chúng tôi ở ngoài này.
Điểm đó lại càng chứng tỏ cái sinh lực bất diệt và sự trƣởng thành nhanh
chóng của dân ta ở khắp mọi nơi.
Về phƣơng diện này, ta có thể nói rằng cuộc KC toàn quốc thật là một
cuộc thử thách quý báu.
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Có cuộc KC này ta mới nhận thấy một cách rõ ràng năng lực của dân tộc
ta và có sự đào luyện trong chiến đấu này ta mới tạo đƣợc những điều kiện chắc
chắn để xây dựng nên độc lập của ta. Sự giải phóng của ta đạt thì đạt thật,
nhƣng sẽ “ chắc” chứ không “ lép”. So sánh với Miến Điện, Ấn Độ, ta có thể tự
hào. Nói nhƣ thế không biết có chủ quan không, nhƣng một điều chắc chắn là,
nếu bây giờ chúng ta lại ngồi chung quanh một tấm thảm xanh với bọn Pháp,
hay nói chung, với bất cứ một bọn ngoại quốc nào thì quyết là đập bàn mạnh
hơn trƣớc nhiều.
Đó là nhận xét chung về tình hình chung.
Bây giờ, nếu đứng về phƣơng diện thời gian mà phân tích thì từ ngày KC
toàn quốc đến nay, thấy rõ tâm lý và hoạt động của nhân dân có hai giai đoạn,
không phải là giai đoạn quân sự, nhwung có lẽ cũng phần nào phản ánh tình
hình quân sự và chính trị.
Giai đoạn đầu đi tới hết năm 1947. Dân các thành thị và nông dân ở
những vùng địch chiếm tản cƣ ra hậu phƣơng với một tâm lý lánh nạn tạm bộ,
móng chóng hòa bình. Tâm lý ấy lan ra các giới khác, nhƣ giới nông dân tuy
chƣa bị ảnh hƣởng trực tiếp chiến tranh nhƣng cũng chƣa quan sống cảnh chiến
tranh.
Tâm lý ấy có ảnh hƣởng rõ ràng đến hoạt động chung. Những ngƣời có
nghề nghiệp ở thành thị ngừng hoạt động, ăn dần vào vốn, những kinh dinh sản
xuất công nghệ, thƣơng mại chính đáng đều đình trệ. Trái lại, chỉ có những hoạt
động bất thƣờng của những bọn đầu cơ hay của những bọn ngƣời buôn vật ngoại
hóa. Nông dân những nơi gần mặt trận chƣa quen sống cảnh chiến tranh, cũng
một phần lớn lánh nạn, có nhiều ruộng vì vậy bị bỏ hoang. Đời sống công chứclà một hạng ngƣời quen sống một đời bình thản, thì đời sống chiến tranh lại càng
làm cho bỡ ngỡ, do đó mà có ảnh hƣởng lớn đến sự hoạt động của bộ máy quốc
gia.
Mùa đông 1947, đã chấm dứt tình trạng ấy. Sau cuộc tấn công quân sự và
chính trị của địch, nhân dân ta đã nhận rõ cần phải và có thể chiến đấu trƣờng
kỳ. Tâm lý ấy đã biểu hiện ra bằng một phong trào cải tổ cách làm việc và nỗ
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lực hoạt động khắp mọi ngành, bao gồm cả nhân dân và các cơ quan Chính phủ.
Nhân dân càng ngày càng quen sống với chiến tranh, đã quyền biến sinh hoạt
với tình thế chiến tranh, coi chiến tranh là một canh thƣơng và vẫn không ngừng
hoạt động. Giặc đến tạm tránh, giặc lùi lại về sinh hoạt: đó là thái độ chung của
dân chúng. Hàng ngƣời ngồi khong, chờ đợ thái bình không còn nữa. Ai ai cũng
tìm kế kinh doanh. Đồng thời với sự “ bình thƣờng hóa” của hoạt động nhân
dân, tổ chức và hoạt động của các guồng máy Chính phủ cũng đƣợc chấn chỉnh
lại và thi nhau phát triển.
Ở đây, mỗi một ngƣời đang chứng kiến chung quanh mình và ở ngay
trong mình một cuộc tự giác của dân tộc, tự giác về khả năng chung, về bổn
phận chung, về tƣơng lai chung của dân tộc.
Trong bƣớc tiến bộ chung này, nếu kiểm điểm từng ngành thì ngành QS là
tiến bộ nhất. Về mặt kỹ thuật, quân giới cũng nhƣ về mặt kỹ thuật hành binh, bộ
đội ta đã trƣởng thành rất chóng. Sự trƣởng thành đó đã phô bày trên các mặt
trận, nhƣng hơn nữa, sự trƣởng thành đó đã in sâu vào tinh thần chung của bộ
đội và óc não của một đội viên. Khi nói chuyện với những thanh niên đã trực
tiếp chiến đấu, tôi đã cảm thấy có một cái gì làm cho họ quyến luyến, say mê
phận sự và tin tƣởng mãnh liệt vào tƣơng lai tuy rằng họ nhận rất rõ những sự
khó khăn và đã từng chịu đựng rất nhiều nỗi khó khăn.
Về phƣơng diện chính trị, cuộc chiến tranh toàn quốc đã có một ảnh
hƣởng rất tốt về công cuộc đoàn kết. Đoàn kết về mục đích chung, điểm này rất
rõ rệt. Tất cả các phần tử ái quốc, bất cứ khuynh hƣớng nào, đều trông thấy ngay
lúc tiếng súng mới nổ ở Thủ đô,con đƣờng duy nhất phải đi là phụng sự công
cuộc kháng chiến và ủng hộ Chính phủ kháng chiến. Sự nhận định đó đã đƣa
một số anh em trƣớc kia còn dè dặt đến một sự tham gia tích cực và tận tụy vào
công cuộc chung. Chính cả những anh em ở vùng địch kiểm soát cùng nhận định
nhƣ thế. Thái độ của anh em cũng đã rõ rệt ngay từ lúc đầu và ảnh hƣởng đối
với những cuộc vận động của địch không phải là nhỏ. Cho đến nay, thái độ ấy
ngày càng thu phục đƣợc nhiều ngƣời. Mặt trận KC thu đông trong vùng địch
ngày càng đông khiến tụi Pháp và tay sai cũng khó chịu. Các báo VQ luôn luôn
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công kích họ và gọi họ là bọn chí sĩ “ trùm chăn”. Những thƣ từ tôi nhận đƣợc ở
Thủ đô đƣa ra từ lúc khởi chiến rất nhiều, xin kể Anh một vài việc. Sau ngày 1912-46, các anh Hân, Hiến bị bắt giam vào Hỏa Lò. Vài hôm sau, Fignon ở Sài
Gòn ra Hà Nội vào thăm. Sau đấy mấy tháng, khi P. Mus ra Hà Nội thăm dò ý
kiến các giới lại đến gặp anh Hân, dò ý về việc thành lập một Chính phủ quốc
gia để điều đình. Cũng trong dạo ấy, bọn Pháp thăm dò ý kiến anh em trí thức
công giáo. Những tin tức ấy là tôi nhận đƣợc trƣớc khi các anh Đặng Phúc
Thông, Phạm Khắc Hòe, Vũ Văn Hiến thoát ly Hà Nội ra vùng tự do.
Khi các anh ấy ra( vào khoảng tháng 6-47) thì lại mang thêm nhiều
chuyện, nhƣng đại khái tinh thần cũng vậy. Dẫu năm nay, trƣớc khi Chính phủ
bù nhìn thành lập, có tin Bảo Đại có mời anh Hân và anh Hiến sang Hƣơng
Cảng, nhƣng hai anh không đi. Tháng trƣớc, bọn Xuân có mời luật sƣ Bùi
Tƣơng Chiểu ra làm Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, nhƣng anh ấy cũng khƣớc từ. Gần
đây, Khérian ( giáo sƣ đại học cũ) có đến thuyết các anh em, không biết các anh
ấy trả lời thế nào, khi về Khérian có viết lại bức thƣ. Nói chung, trừ một vài
trƣờng hợp lẻ loi, sự đoàn kết chung quanh Chính phủ KC để theo đuổi mục
đích chung ngày càng rộng và càng mạnh.
Do sự theo đuổi mục đích chung, làm việc với nhau, gần nhau, hiểu nhau
mà sự đoàn kết về mục đích đã đƣa tới một sự đoàn kết về cảm tình. Điểm này
cũng đáng chú ý và phƣơng pháp này cần phải phổ biến. Hiện nay, ở những cấp
Trung ƣơng hoặc ở những cấp trên, ở địa phƣơng thì kết quả đã khả quan, nhƣng
ở những cấp khác còn có nhiều chỗ chuệch choạc. Ta phải cố làm sao cho bất cứ
ở nơi nào, cấp nào, trong các cơ quan Chính phủ cũng nhƣ trong đoàn thể dân
chúng, có một sự liên lạc mật thiết hơn nữa.
Nhƣng có một sự đoàn kết khả quan hơn nữa, hơn cả sự đoàn kết vì mục
đích và sự đoàn kết vì tình cảm, ấy là sự đoàn kết về quan niệm, lý tƣởng nhân
sinh. Sự biến chuyển tuy không rõ nhƣng đã có ở nhiều anh em tôi quen biết. Nó
đến một cách thong thả nhƣng chắc chắn. Và có sự biến chuyển ấy cũng dễ
hiểu: cùng đứng trƣớc một trạng thái chung, cùng sống một cảnh huống chung,
cùng thử thách với những điều kiện giống nhau thì dĩ nhiên ngƣời ta cùng chịu
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một phản ánh chung của sự vật, do đó, nếu ngƣời ta không có thành kiến cố
chấp thì ngƣời ta sẽ có một quan niệm chung về nhân sinh, một phƣơng pháp
chung để sử xự....
Sự đoàn kết này sẽ đi đến đâu, ta chƣa biết. Nhƣng nó đã có xuất hiện và
nó đã phát triển khong nhỏ trong cuộc KC này.
Thôi chính trị thế đã nhiều rồi, xin sang mục khác: mục kinh tế là việc của
chúng mình.
Anh đi vào Nam để lại cho tôi gánh nặng trên bƣớc trƣờng kỳ... nhƣng
nặng thì nặng cũng cố gánh. Vất vả lắm anh ạ. Ngƣời không có, tài liệu mất hết.
Tôi nhận Bộ Kinh tế với một anh Trƣơng Văn Kiến ( Văn phòng), anh Nguyễn
Đức Thành ( khoáng chất kỹ nghệ) và 2 cái máy chữ. Anh Huân thì đã đi công
tác đặc biệt vào Trung Bộ từ trƣớc và anh Lê Trần Đức thì không dám theo lên
Việt Bắc. Còn ở các tỉnh thì chƣa có cơ sở nào. Nhƣng rồi cũng xong ( và tất cả
cái gì khó rồi cũng phải xong). Sau một năm mày mò đã có cơ sở và cũng có
chính sách, có chƣơng trình, có kế hoạch ( Anh xem hồ sơ gửi anh Trƣờng Trinh
). Kết quả chƣa biết ra sao nhƣng có một sự chắc chắn là anh em tham gia vào
việc kinh tế ngày càng nhiều, từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, với một tinh thần
rất cao, rất hăng hái, anh em dù các giới, dù các tuổi. Mà công việc thì càng
ngày càng nhiều, thêm rất nhiều ngƣời mà chƣa xuể việc. Đã cho đào tạo một
lớp sinh viên hƣớng dẫn kinh tế trình độ nhập học là trung học chuyên khoa,
xong một khoa rồi, còn tiếp tục mở nữa. Nhƣng cũng không thấm vào đâu.
Hiện nay, tôi chỉ có cao vọng là giải quyết một vài việc thiết yếu cho KC
nhƣ tiếp tế lƣơng thực cho bộ đội và cơ quan, nhập cảng và sản xuất các thứ cần
cho quân đội, bao vây kinh tế địch và đồng thời huấn luyện cán bộ ( huấn luyện
trực tiếp vào việc) và thu thập kinh nghiệm, tài liệu để tổ chức nền kinh tế cho
mai sau. Nói chung, tôi đạt rất nhiều hy vọng vào khả năng kinh tế của mình mai
sau. Đi đôi với nền độc lập tiền tệ của mình mà nay đã bắt đầu có cơ sở, nền
kinh tế của mình sẽ độc lập và thịnh vƣợng nữa là đằng khác. Cho nên thế nào ta
cũng phải tranh thủ cho đƣợc nền độc lập tiền tệ và kinh tế có cũng không kém
phần quan trọng đối với sự độc lập về quân sự.
27

Trên đây là nói những ƣu điểm các mặt. Còn khuyết điểm cũng nhiều.
Nhƣng có hai điều chính: một thuộc về phƣơng diện điều khiển và một về
phƣơng diện thi hành.
Về phƣơng diện điều khiển, ta có chủ trƣơng rõ rệt và rất đúng. Ta cũng
có kế hoạch để thực hiện chủ trƣơng và đối phó với thời cuộc. Nhƣng thƣờng
thƣờng những kế hoạch ấy ta không chuẩn bị trƣớc, cho nên nhiều lúc ta có vẻ
đuổi theo tình thế. Tuy kết cuộc cũng xong, nhƣng nếu chuẩn bị trƣớc thì kết
quả còn nhiều hơn. Nguyên nhân của khuyết điểm này một phần do những khó
khăn và chật vật ( liên lạc kho, tài liệu...) nhƣng một phần lớn cũng vì tổ chức
chƣa hoàn bị: thiếu sự phối hợp giữa các ngành hoạt động, thiếu sự liên lạc mật
thiết giữa Trung ƣơng và địa phƣơng do là đứng về phƣơng diện toàn quốc. Nếu
đứng về địa phƣơng mà nói thì khuyết điểm về tổ chức lại càng rõ nữa. Hội nghị
KCHC vừa rồi đã tỏ rõ biết bao sự luộm thuộm trong cách tổ chức và cách làm
việc của các địa phƣơng. Anh em đều nhận thấy rằng, ở các khu thuộc MNTB là
xa nhất mà lại cũng nhất: nhất về thành tích, về tổ chức, và nhất cả về sự làm
việc đúng tinh thần, đúng chính sách Trung ƣơng; rồi đến khu IV thứ hai. Còn
các khu ngoài Bắc, tuy tƣơng đối gần Trung ƣơng hơn mà lại hay đi sai ra ngoài
thể lệ quy củ.
Trong cuộc thách thi đua giữa các khu, cụ Hồ Tùng Mậu Chủ tịch khu IV
đã treo cho anh em ngoài bắc một cái gƣơng sáng bằng cách thách các khu ngoài
này thi đua với khu IV về mức “ gần Trung ƣơng”.
Với cái gƣơng của các khu IV và khu MNTB, tôi chắc các khu khác, sau
cuộc hội nghị vừa rồi sẽ đƣợc cải thiện nhiều. Xét đến nơi, thì thực ra anh em
địa phƣơng cũng không cố ý đi sai chỉ thị của Trung ƣơng nhƣng vì một mặt
khong quan niệm rõ sự hệ trọng của một các làm việc có tổ chức, có kế hoạch
chung, một mặt chỉ làm cho “ đƣợc việc” trọng nhất thôi nên hoạt động của anh
em có vẻ gặp đâu làm đâu làm đấy. Và lối làm việc ấy một phần cũng bởi ảnh
hƣởng của tâm lý “ xu biến” của giai đoạn đầu. Sang đến giai đoạn này, tâm lý “
xu thƣờng” đã trở lại với sự cần thiết tổ chức để làm việc lâu dài trong tình thế
chiến tranh, chắc khuyết điểm này sẽ đƣợc bù đắp rất chóng.
28

Khuyết diểm chính về phƣơng diện thi hành là thiếu cán bộ. Chính sách
hay, kế hoạch hay, điều khiển giỏi nhƣng không có cán bộ thừa hành thì cũng vô
ích. Hiện nay, HC cũng thiếu, chuyên môn cũng thiếu mà thiếu nhất là ở trung
cấp là cấp trực tiếp vào việc thi hành. Muốn bổ khuyết, tôi chỉ thấy có hai cách:
một là tung những thanh niên vừa học ở trƣờng ra cho làm việc. Lúc đầu chắc có
hỏng đấy nhƣng không hề gì, thất bại là những bài học hay cho họ, họ sẽ tiến.
Kinh nghiệm đã đem nhiều kết quả tốt. Hai là lấy những ông cán bộ có tuổi, có
kinh nghiệm, có tinh thần, đem về bổ túc, họ sẽ hấp thu nhanh và ra làm việc
đƣợc ngay. Cách này đem ra thí nghiệm.
Bây giờ phải kết luận. Kết luận thế nào? Chúc anh mạnh khỏe “ làm ăn
càng ngày càng khá thêm” để chóng gặp mặt nhau.
Phan Anh
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 34-37
Thƣ số 315BT/LD ngày 25-8-1948 của Bộ Lao động Việt Nam gửi cha
Nguyễn Bá Luật, Nguyễn Bá Sang, tuyên úy Trƣơng Minh Ký.
BỘ LAO ĐỘNG

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Số: 315 BT/ LD

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 25 tháng 8 năm 1948

Kính gửi: Cha Nguyễn Bá Luật
Kính gửi: Cha Nguyễn Bá Sang
Tuyên úy Trƣơng Minh Ký
Thƣa các Ngài!
Thay mặt anh em Nam Bộ hiện ở Bắc Bộ, chúng tôi xin chúc các Ngài và
tất cả đồng bào công giáo trong Nam đƣợc Chúa ban cho mọi sự tốt lành.
Chúng tôi thƣờng đƣợc tin tức về các Ngài, rất khâm phục tấm lòng son sắc
của các Ngàu và đồng bào công giáo Nam Bộ đối với Tổ quốc và Chính phủ.
Mặc dầu ở xa xôi, tấm lòng chúng tôi bao giờ cũng rất gần với những bậc
chân chính ái quốc ở Miền Nam. Chúng tôi rất sung sƣớng theo dõi hoạt động
của anh em các giới.
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Những sự tàn ác dã man của giặc Pháp càng làm cho nhân dân chúng ta
khăng khít với nhau hơn, hiểu biết nhau hơn. Khối đại đoàn kết của dân tộc Việt
Nam nhất định thắng tất cả mọi trở lực, nhất định đƣa nƣớc nhà đến chỗ vinh
quang, hạnh phúc.
Dƣới sự hƣớng dẫn chân thành của các Ngài, giới công giáo Nam Bộ đã
làm cho bọn thực dân căm tức. Ông Bô La đã phải sang tận La Mã, yêu cầu Đức
giáo hoàng can thiệp, mong chia rẽ hàng ngũ dân tộc Việt Nam. Chắc các Ngài
và đồng bào công giáo đã đƣợc môt dịp cƣời thâm cái công toi của ông Thƣợng
sƣ Pháp.
Đồng bào công giáo Bắc Bộ rất nỗ lực lòng cảm phục tinh thần yêu nƣớc
nồng nàn của đồng bào công giáo trong Nam.
Chúng tôi đặt rất nhiều hi vọng ở các Ngài và rất tin tƣởng rằng các Ngài sẽ
thành công rạng rỡ hơn sự đoàn kết với các tầng lớp nhân dân, với các tôn giáo
khác và làm cho mặt trận thống nhất dân tộc trong Hội Liên Việt mỗi ngày một
tăng cƣờng.
Ba năm kháng chiến Nam Bộ chứng tỏ sức mạnh vô song của dân tộc Việt
Nam. Chúng ta nhất định quét sạch lũ thực dân cƣớp nƣớc. Toàn dân sau lƣng
Hồ Chủ tịch, kháng chiến nhất định thành công.
Kính chúc các Ngài đƣợc luôn khỏe mạnh
Ký tên: Nguyễn Văn Tạo
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 27

Thƣ số 314BT/LD ngày 25-8-1948 của Bộ Lao động Việt Nam gửi cụ
Cao Triều Phát.
BỘ LAO ĐỘNG

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

SỐ: 314 BT/ LD

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 25 tháng 8 năm 1948

Kính gửi cụ Cao Triều Phát!
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Thƣa Cụ!
Ngoài này chúng tôi vẫn thƣờng đƣợc biết tin tức của Cụ. Nay đƣợc dịp,
tôi xin kính gửi lời chúc Cụ luôn luôn đƣợc khỏe mạnh.
Tôi cũng xin Cụ vui lòng trao lại cho đồng bào trong đạo, dƣới sự hƣớng
dẫn của Cụ, lời thân ái thăm hỏi của tôi.
Đồng bào Trung, Băc rất theo dõi những cử chỉ yêu nƣớc của đồng bào
trong Đạo Cao Đài.
Nam Bộ chúng ta kháng chiến đã ba năm, càng kháng chiến càng mạnh
mẽ, càng rực rỡ, là vì đồng bào chúng ta đã biết đoàn kết chặt chẽ, đánh tan
những mƣu mô chia rẽ của bọn thực dân và bọn bù nhìn bán nƣớc.
Nam Bộ đau khổ nhiều nhƣng Nam Bộ nhất định vì Tổ quốc, vì dân tộc,
đánh mạnh, đánh hăng để giành cho đƣợc thống nhất và độc lập thật sự.
Càng gay go, chúng ta càng thấy phải yêu thƣơng, khăng khít, chung
lƣng, đấu cật. Mọi ngƣời chúng ta phải cố gắng thức tỉnh những ngƣời lầm
đƣờng lạc lối.
Giặc PHáp còn ở trên đất nƣớc chúng ta, là còn một số đồng bào chúng ta
giúp sức cho nó. Những đồng bào này hoặc vì không tin tƣởng ở sức mạnh vô
song của dân tộc, hoặc vì chƣa hiểu đƣợc chúng ta mà quá thiên về những sự
hiểu lầm nhau buổi trƣớc và để một nhóm bán nƣớc xuối dục hiềm thù.
Phận sự của chúng ta là phải kiên nhẫn giải thích cho họ sáng rõ quyền lợi
tối cao của Tổ quốc, sự suy nhƣợc của bọn đế quốc Pháp và sự tiến triển của dân
tộc.
Ở nƣớc ta, sự mâu thuẫn về ton giáo không sâu sắc nhƣ ở bên Ấn Độ, thật
là một hạnh phúc lớn cho nhân dân Việt Nam.
Anh em chúng tôi ngoài này mong các Cụ nắm vững sự đoàn kết với toàn
dân thành một khối sắt đá.
Dƣới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
nhất định vinh quang, toàn dân Việt Nam kháng chiến nhất định thắng lợi.
Kính chúc Cụ vạn an.
Ký tên: Nguyễn Văn Tạo
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P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 32

Thƣ số 313BT/LD ngày 25-8-1948 của Bộ Lao động Việt Nam gửi các
nhân viên UBKCHC Nam Bộ.
BỘ LAO ĐỘNG

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Số: 314 BT/ LD

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 8 năm 1948
Kính gửi các nhân viên UBKCHC Nam Bộ!
Các bạn!
Tôi rất sung sƣớng gửi lời thăm các bạn. Tuy xa cách các bạn, anh em
chúng tôi ở ngoài này vẫn luôn luôn theo dõi sự chiến đấu của đồng bào trong
Nam và sự cố gắng lãnh đạo của các bạn. Cốt nhiêu là mọi việc chúng ta còn có
nhiều khuyết điểm. Nhƣng kiểm điểm này lại, từ ngày dân tộc Việt nam dành
lại chính quyền đến giờ, chúng ta đã tiến một bƣớc tiế vô cùng vĩ đại. Đó là nhờ
sự hy sinh tận tụy của các bạn và nhờ tấm lòng thiết tha yêu nƣớc của nhân dân.
Con đƣờng của chúng ta đi là đúng vì nó hợp với ý nguyện của oàn dân mà
chính sách đại đoàn kết là trụ cột. Sự đoàn kết chặt chẽ của chúng ta là sức mạng
vô song. Chúng ta phải cố gắng thực hành cho rộng rãi hơn nữa. Đoàn kết trong
nội bộ để lãnh đạo cho thống nhất, cho sự thân ái dìu dắt lẫn nhau, học hỏi lẫn
nhau. Đoàn kết thành thực giữa các giới nhân dân để phá tan mƣu mô chia rẽ
của giặc, làm cho lực lƣợng kháng chiến càng ngày càng thêm hùng hậu. Đối
với mọi ngƣời, phải có sự thành thật, chia cắt công việc để cho mọi ngƣời đƣợc
có cơ hội thi đua thi tài, thi sức mà giúp.
Công tác chính quyền quan hệ ở chỗ gần gũi với dân. Bất cứ trƣờng hợp
nào, hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải bám lấy dân mới vững đƣợc. Cụ Hồ
Chủ tịch thƣơng dân : “ làm việc cho dân phải cho dân tin, dân yêu, dân phục”.
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Dân có tin chúng ta thì dân mới ra sức hy sinh chiến đấu, dân có phục chúng a
thì dân mới nghe theo sự lãnh đạo của chúng ta. Dân có biết rằng, những nhân
viên chính quyền cần, kiệm, liêm, chính thì dân mới đem hết tài sức của mình
mà ủng hộ. Bởi vậy, chúng ta phải chú ý đi sâu vào trong dân, gây cơ sở vững
vàng trong các thôn, các xã. Làm đƣợc nhƣu vậy, nhất định thực dân và bọn bù
nhìn không làm gì nổi chúng ta.
Ngoài này phong trào thi đua ái quốc đƣơng rầm rộ. Tôi chắc trong Nam
anh em cũng đƣơng phát động phong trào ấy trong các từng lớp nhân dân. Thi
đua ái quốc là huy động toàn lực của dân tộc để giết xâm lăng, giết giặc dốt, giết
giặc đói. Thi đua mà tổ chức có khoa học, có hợp lý giữa tất cả các ngành hoạch
động là một sự đảm bảo chắc chắn cho cuộc thắng lợi ngày mai. Không những
một sự đảm bảo chắc chắn cho cuộc thắng lợi ngày mai, không những chúng ta
sẽ thành công trong việc kháng chiến đuổi giặc mà chúng ta sẽ lại còn thành lập
một nƣớc tiến bộ dân chủ mạnh mẽ, phú cƣờng.
Những công cuộc phá hoại kinh tế địch nhƣ phá vƣờng cao su, đốt nhà
máy, cấm chuyển chỗ thóc gạo vào vùng địch rất đƣợc chính phủ chú ý. Những
thành tích này mà đƣợc cố gắng phát triển rộng rãi nhiều hơn nữa sẽ là mối nguy
hại vô cùng cho bọn cƣớp nƣớc. Anh em cố gắng lên. Xa xôi thƣơng nhớ các
bạn, tôi tạm có mấy lời chúc các bạn luôn mạnh khỏe.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 33
Thƣ riêng ngày 28-8-1948 của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp gửi ông
Phạm Văn Đồng.
Việt Bắc, ngày 28 tháng 8 năm 1948
Anh Đồng và các Anh!.
Lần này, anh Trinh ra Bắc, tham gia Hội nghị Kháng chiến Hành Chính,
mang ra rất nhiều tin tức và kinh nghiệm Miền Nam trung Bộ, anh em ở đây
thực là vui mừng khôn xiết. Vui mừng thực sự, không phải khách sáo đâu. Kết
quả sự trao đổi kinh nghiệm ấy to hơn nhiều anh em tƣởng, to lớn hơn kết luận
tóm tắt trong các hội trƣờng. Kết quả là giúp cho chúng ta có một quan điểm
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toàn quốc cụ thể, đầy đủ về các vấn đề quan trọng của cuộc kháng chiến. Vì
nhận định rõ một quan điểm toàn quốc mà về tình cảm, ai nấy cũng thấy thƣ
thái, vui vẻ, khỏe hẳn lên. Nhƣ cả nƣớc Việt Nam đang khỏe hẳn lên. Nếu không
ngại các anh cho rằng khéo nhận cơ hội để đƣa vấn đề nguyên tắc ra, thì tôi sẽ
nói: thế mới biết, sự trao đổi kinh nghiệm, báo cáo đều đặn là một việc hết sức
cần thiết.
Các vấn đề hành chính, quân sự, chính trị thì anh em phụ trách đã giải
quyết cùng anh Trinh.
Đây tôi chỉ làm cái nhiệm vụ kể một ít truyện ở đất Bắc “ xa xăm này”
cho các anh nghe.
Trƣớc hết, phải kể qua lại câu truyện Việt Bắc. Địch ào ạt tấn công.
Không những Việt Bắc hoang mang mà cả đồng bằng Bắc Bộ hồi hộp, chờ đợi.
Nhƣng kẻ lƣng chừng đợi một tuần, hai tuần, đã thốt ra những câu bi quan. Thế
rồi tin các cuộc chiến thắng ở thành Tuyên, ở Sông Lô, ở Bông Lau đƣa ra, dân
chúng truyền đi, thế là cả ngọn gió hoang mang im bặt hẳn đi, tất cả mọi sự lung
lay dừng hẳn lại. Cho đến khi Pháp rút lui thì ảnh hƣởng của Việt Bắc đã vang
dội khắp Bắc Bộ, trƣớc khi vang dội khắp toàn quốc.
Từ đó, với một niềm tƣ tƣởng mới, tất cả công việc các mặt đều theo đà
chiến thắng mà tiến mạnh tới. Các cuộc Hội nghị, các ngành đua nhau họp. Hết
các cuộc Đại Hội tập thi đua Luyện quân lập công, đến các cuộc vận động thi
đua các ngành khác. Ngƣời ta đua nhau bàn bạc, trao đổi ý kiến, đua nhau tiến.
Thực là rộn dịp, tấp nập. Nếu có nhà toán học đại tài nào, có cộng tính lại tổng
số các ý kiến đã đƣa ra phát biểu, những sự kiện mới lạ đã đƣa ra trình bày,
những kế hoạch đã xuất hiện trong các phòng triển lãm, ở các hội trƣờng, tất cả
số thì giờ và tâm lực để tính vào công việc đó, thì ắt sẽ đi đến 1 con số “ thiên
văn” (dịch chữ “ astronomique có đúng không?). Con số ấy sẽ đo đƣợc tất cả các
sinh lực của một dân tộc đang tiến nhanh trong cuộc chiến đấu vĩ đại.
Miền nam Hà Nội, Hoàng Mai, Nam Du, Hà Văn không có Hội Tế. Ai đi
qua đồng bằng cũng lấy làm lạ rằng, xa xa tiếng súng vẫn vang vang, mà đằng
sau vẫn làm ăn thái bình quá và quang cảnh cũng thái bình quá.
34

Trong kế hoạch của Pháp: từ trƣớc chúng vẫn cho chiếm đóng Trung châu
là khó, chúng không nhầm. Nhƣng trái lại, về vùng thiểu số thì lúc đầu, ở Tây
Bắc, Lào Kai, Lạng Sơn, chính sách lừa gạt dân tộc thiểu số của chúng thật là lợi
hại. Có điều là không đƣợc lâu.
Một chỗ kém của Bắc Bộ: Hà Nội. Mặc dầu, Hà Nội có Trung đoàn Thủ
đô, Trung đoàn Thăng Long, có mấy nghìn du kích, mặc dầu vừa rồi có những
cuộc đánh vào trong thành phố, cơ sở Hà Nội vẫn còn kém. Nguyên nhân là do
sự tổ chức và sự chỉ đạo. Nhƣng trong một tƣơng lai gần, Hà Nội nhất định sẽ
xứng đáng thành danh của nó. Hoạt động ta ở Hà Nội kém nhƣng tinh thần dân
chúng ở Hà Nội thì không kém. Anh em trí thức trong đó có một số thái độ đúng
đắn và vẫn chủ trƣơng kháng chiến Thu Đông và không quên những kẻ đang
chiến đấu.
Sau gần ba năm kháng chiến, cục diện đã thay đổi. Tinh thần dân ta đã
mạnh lên, sức của ta vững lên. Cụ Chủ tịch khỏe hơn lúc ở Hà Nội nhiều và
ngày càng đƣợc muc kích lòng trìu mến của dân tăng lên theo đà kháng chiến.
Năm nay, thƣ chúc thọ có thể nói gấp mấy chục lần ở Hà Nội, quà chúc thọ cũng
vậy: tâm thế từ vùng bị chiếm Hà Nội gửi về, bình hòa từ vùng bị chiếm Hƣng
Yên. Thơ và quà chúc thọ độ tháng 5 đến nay vẫn còn đến.
Anh Đồng và các anh hẳn muốn biết tin tức của anh em trong Chính phủ.
Cụ Bùi rất khảng khái. Cụ Toại khỏe hơn trƣớc. Phan Anh, Ông, Bà đã quen
chiến khu lắm rồi. Bửu, Bình, Trung, Trần Đăng Khoa, Hoàng MInh Giám, đều
đã quen đƣờng trƣờng đi bộ cả rồi. Anh Giám vừa đi kinh lý Trung Châu, cả
vùng bị chiếm. Anh Khoa vừa viết cho tôi một bức thƣ ở một con đê nào đó.
Anh Hiển cũng khỏe lên. Huyên, Tùng chƣa hết sốt, ấy mới lạ.
Hội đồng Chính phủ độ này khác với Hà Nội nhiều, anh Đồng ạ. Sự khác
đó đi từ chỗ chƣa hiểu rõ khả năng về mọi mặt của quốc gia, đến chỗ hiểu càng
ngày càng sát, từ cách làm việc thời bình cho đến cách làm việc thời chiến để
thắng địch vì thắng lợi, từ chỗ kế hoạch hình thức cho đến chỗ thực hành cụ thể.
Hội đồng Quốc phòng tối cao đã biểu lộ sự tiến triển đó và sẽ giúp cho nội dung
lãnh đạo của Chính phủ ngày càng tiến thêm.
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Khuya rồi, giời mƣa tầm tã, ngày mai lại phải đi dự khai hội tổng kết của
trƣờng Lục quân, nhƣng có dịp này mà không viết dài cho các anh lại tiếc. Tôi
nói đến những khuyết điểm vậy. Lẽ thƣờng, khai hội đến mức phê bình là giải
tán.
Kiểm thảo lại, chúng ta còn phải nhiều khuyết điểm quá. Khuyết điểm lớn
hơn hết là kinh nghiệm. Kém trong tổng kết và kém phổ biến. Giá công việc này
chúng ta làm đƣợc thì nhất định quân giặc sẽ phải điêu đứng với ta nhiều hơn
nữa. Tôi nhận thấy chúng ta cần phải chú trọng điều này, cần thoát khỏi lối làm
việc theo thực tế chủ nghĩa, phổ biến hình thức “Hội nghị tổng kết kinh nghiệm”
để đƣa thực tế lên đến trình độ lý luận và phải viết thành tài liệu. Sau bao nhiêu
sự hy sinh anh dũng, sau bao nhiêu thắng lợi, những tài liệu và sách vở về lý
luận, về kinh nghiệm kháng chiến ngày nay vẫn còn thƣa thớt quá chừng.
Lãnh đạo chúng ta cũng khuyết điểm nhiều. Tất cả cái gì gọi là phối hợpphức tạp rồi, không còn đơn thuần, thủ công nữa; tất cả những gì gọi là hợp lý
khoa học, chúng ta đã có tiến nhƣng còn kém nhiều. Vì vậy, mà chiến tranh tổng
lực chƣa thực hiện đƣợc đầy đủ. Một sự điều khiển tập trung mạnh, nhanh đẩy
lực lƣợng vào hƣớng chính vẫn chƣa đƣợc tổ chức cho chặt chẽ. Bệnh quan liêu
cũng là một bệnh chung đáng ngại nhất. Tôi không nói đến hình thức quan cách
mạng: lối đó để chữa. Tôi cũng không nói đến giấy tờ không thực tế: bệnh đó
cũng để chữa. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu kinh nghiệm ở dƣới không đi đến
trên ấy tức là trên quan liêu. Viết nhiều chỉ thị sác đáng mà không đi đến dƣới bị
đọng lại giữa trung ấy cũng là quan liêu. Vì bệnh chung đó mà sự lãnh đạo kém
cụ thể, kém linh động, kém thấu triệt.
Vấn đề cán bộ là một vấn đề quan trọng. Ai cũng thấy chỉ có một cách
giải quyết là tăng cƣờng giáo dục cán bộ mà phƣơng pháp tăng cƣờng giáo dục
có hiệu quả nhất là “ Hội nghị tổng kết kinh nghiệm”. Thêm vào đó giáo dục văn
hóa nữa.
Tôi thấy đó là những khuyết điểm chính của ta. Chúng ta có thể bỏ cuu,
có thể nhân phong trào thi đua ái quốc mà bỏ cƣu.
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Thi đua ở trong đó ra thế nào? Ngoài này đã rầm rộ lắm. Có nhiều xã bỏ
mất đã dời hẳn: ra đƣờng thấy sạch sẽ nhƣ nhà ngày Tết. Có nhiều huyện ở mạn
ngƣợc, trâu bò không nhốt dƣới nhà sàn nữa. Năm nay nhiều nơi cấy sớm hơn.
Để thi đua. Trong tất cả các cuộc hội nghị, trong gia đình, không khí thi đua đều
lan tràn và đƣa lại một tinh thần mới.
Thế nhƣng các vấn đề, kế hoạch cụ thểm động viên hợp lý, phƣơng hƣớng
chính, lại đặt ra?. Chúng ta thế nào cũng đi đến đó nhƣng phải cố gắng đi đến
sớm giành lại những thắng lợi lớn.
Thôi chào các anh vậy, nhớ các anh lắm, nhớ miền Nam lắm. Rất mong
chóng có dịp vào miền Nam gặp các anh và thăm miền Nam.
Ngày đấy có khi gần hơn ngƣời ta tƣởng.
Thân mến
Giáp
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 42-45
Thƣ số 1261/NV/A ngày 10-9-1948 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ gửi ông
chủ tịch UBKCHC Nam Bộ.
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BỘ NỘI VỤ
SỐ: 1261 NV/ A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1948
BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi ông Chủ tịch UBKCHC Nam Bộ
Nhân dịp Phái đoàn Chính phủ vào thăm Nam Bộ, tôi xin gửi ông cùng
toàn thể nhân viên UBKCHC Nam Bộ lời chào thân ái và kính chúc các ông
mạnh khỏe để phụng sự Tổ quốc.
Vì lý do địa dƣ và tình thế đặc biệt trong nƣớc, sự liên lạc giữa Chính phủ
Trung ƣơng và quý Ban không đƣợc mật thiết, đều hòa. Nhiều khi những chỉ thị
của Trung ƣơng không kịp chuyển tới quý Ban để đối phó với tình thế luôn luôn
biến chuyển.
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Mặc dầu đứng trong hoàn cảnh khó khăn ấy, UBKCHC Nam Bộ đã làm
trọn đƣợc nhiệm vụ nặng nề của Chính phủ giao cho.
Chính quyền nhân dân đã đƣợc thực hiện và luôn luôn củng cố. Uy tín của
Chính phủ đƣợc đề cao và đƣợc giữ vững trong dân chúng.
Thi hành đúng chủ chƣơng của Chính phủ, quý Ban đã thực hiện chính
sách đại đoàn kết. Tất cả tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, đều hăng
hái tham gia kháng chiến, một lòng tin tƣởng vào Chính phủ. Hầu hết những hội
tề đã quy phục. Những đồng bào đi lầm đƣờng đã quay về Tổ quốc.
Trừ một số ít Việt gian bán nƣớc, đồng bào Nam Bộ ngày nay đã kết
thành một khối gang thép để chống với bọn xâm lăng.
Quý Ban lại khéo thống nhất các tổ chức quân sự phức tạp ở địa phƣơng,
lập thành những bộ đội chính quy hay dân quân du kích, có hệ thốn, gây đƣợc
một lực lƣợng chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Lực lƣợng ấy đã đánh địch những
đòn đau đớn khiến cho thế giới phải chú ý và dƣ luận dân chúng Pháp chấn
động.
Về mặt kinh tế, quý ban đã đặt những vòng vây kiên cố quanh các đô thị
địch tạm chiếm, làm cho chúng đang lâm vào cảnh thiếu thốn. Hầu hết các cơ sở
kinh tế của chúng đều bị phá huy hay bị tê liệt, khiến cho thực dân Pháp không
thể nào khai thác những tài nguyên của nƣớc nhà, để xây dựng lại nền kinh tế
kiệt quệ của chúng.
Các ngành hoạt động khác cũng đều đƣợc phát triển và thu đƣợc kết quả
khả quan. Đó là nhờ ở tài điều khiển, thúc đẩy và uy tín của quý Ban.
Bản bộ thành thực ngợi khen ông và các vị trong Ủy ban Kháng chiến
Hành chính.
Bản bộ mong đợi rất nhiều ở tài đức của các vị mà gƣơng chí công vô tƣ,
cần, kiệm, liêm, chính cùng với lòng hy sinh chiến đấu sẽ thúc đẩy cuộc kháng
chiến của toàn dân mau đến thắng lợi cuối cùng, dƣới sự lãnh đạo của Chính phủ
và Hồ Chủ tịch.
QUYỀN BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ

Phan Kế Toại
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P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 18, 19
Thƣ số 1262/NV/A ngày 10-9-1948 của Bộ trƣờng Bộ Nội vụ gửi các
đoàn thể giáo sĩ Nam Bộ.
BỘ NỘI VỤ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

SỐ: 1262 NV/ A

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1948

BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ
Kính gửi các đoàn thể giáo sĩ Nam Bộ!
Tôi xin trân trọng gởi lời chào mừng và chúc quý Hội trƣờng thịnh.
Trong lúc nƣớc nhà lâm vào tình trạng nguy khốn một mất, một còn, các
vị giaoas sĩ cùng tin đồ đau lòng vì nƣớc, vì dân đã tự ý đứng dậy, không phân
biệt tông phái, cùng nhau sát cánh với toàn thể đồng bào chống quân cƣờng bạo.
Trong cuộc toàn dân kháng chiến, đã bao nhiêu vị ngã trên chiến trƣờng,
lấy máu đào tô điểm cho giang sơn. Lại nhiều vị không may bị sa vào tay giặc,
mặc dầu bị tra tấn vô cùng dã man, đều cƣơng quyêt một lòng thà chết còn hơn
để giặc lợi dụng.
Nhƣng vị ấy đã nêu cao gƣơng hy sinh anh dũng và trí khí quật cƣờng của
dân tọc. Trƣớc anh linh các vị, tôi xin kính cẩn nghiêng mình.
Thực dân Pháp đã thất bại trong chính sách cổ truyền của chúng là chia rẽ
để trị. Đƣợc nhƣ vậy một phần lớn là nhờ ở trí sáng suốt và lòng yêu nƣớc cao
cả của các giáo sỹ và giáo hữu.
Hơn ba năm kháng chiến, sức đoàn kết và tinh thần chiến đấu của đồng
bào đã phá tan kế hoạch Quân sự và mƣu mô chia rẽ của thực dân Pháp đã dồn
chúng vào bƣớc đƣờng cùng.
Cuộc kháng hcienes còn phải trƣờng ky, chúng ta cần phải đoàn kết hơn
nữa. Chúng ta kiên quyết chiến đấu, cuộc thắng lợi cuối cùng và sẽ về ta.
QUYỀN BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ

Phan Kế Toại
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 20, 21
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Thƣ ngày 15-9-1948 của Hồ Chủ tịch gửi các ủy viên KCHC Nam Bộ.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948

Gửi các ủy viên UBKCHC Nam Bộ;
UBKCHC các tỉnh, quận và xã ở Nam Bộ.
Nhân dịp phái đoàn của Chính phủ vào Nam, tôi gửi lời thân ái chào toàn
thể UBKCHC Nam Bộ, UBKCHC các tỉnh, quận và xã.
Mặc dầu ở xã, Chính phủ Trung ƣơng, các Ủy ban Nam Bộ trong hơn 3
năm nay đã đảm đƣơng công việc hàng ngày với một tinh thần dũng cảm và
thống nhất. Một số ủy viên các cấp tỉnh, quận và xã đã oanh liệt hy sinh vì Tổ
quốc và đã nêu cao chí khí xung phong của dân tộc ta. Gƣơng anh dũng ấy sẽ
luôn luôn soi sáng cho chúng ta trong công việc hàng ngày.
Nhờ có sự cố gắng của mọi ngƣời, cho nên mặc dầu hoàn cảnh khó khăn,
các cấp UBKCHC Nam Bộ hơn 3 năm nay vẫn giữ đƣợc sự liên lạch chặt chẽ
của Trung ƣơng và Nam Bộ, giữa Nam Bộ và toàn quốc.
Ngày nay, cuộc kháng chiến của ta đã chuyển hƣớng sang giai đoạn mới.
Sự liên lạc giữa Trung ƣơng và các địa phƣơng cần phải chặt chẽ hơn, dễ thực
hiện cuộc thống nhât chỉ huy về kháng chiến và về kiến quốc khắp cả nƣớc và
khắp mọi ngành. Quân sự cũng nhƣ hành chính, kinh tế, tài chính, văn hóa, chia
môn.
Các ủy ban các cấp cần phải thiết thực kiểm điểm lại công việc đã làm
trong 3 năm vừa qua, dễ phát triển những ƣu điểm và sửa chữa những khuyết
điểm nhƣ địa phƣơng chủ nghĩa, óc anh hùng cá nhân...
Trong mọi việc, chúng ta chỉ có một mục đích là phụng sự đồng bào,
phụng sụ Tổ quốc. Chúng ta chỉ có một phƣơng châm, là chí công vô tƣ.
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Vì vậy, mọi việc ngày nay đều phải hƣớng cả về kháng chiến. Vì vậy,
nhiệm vụ của các UBKCHC các cấp là phải phát động phong trào thi đua ái
quốc, toan diện và toàn dân, dễ đƣa kháng chiến mau đến thắng lợi, thống nhất
và độc lập mau đến thành công.
Chào thân ái và quyết thắng!
Hồ Chí Minh
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 04

Nghị quyết ngày 15-9-1948 của Chủ tịch Chính phủ v/v phái đoàn Chính
phủ Trung ƣơng vào Nam Bộ công tác.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948
NGHỊ QUYẾT

1. Nay phái một phái đoàn của Chính phủ vào Nam Bộ công tác. Phái
đoàn gồm 3 ngƣời: bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, thứ trƣởng phủ Chủ tịch làm
trƣởng đoàn.
2. Phái đoàn có nhiệm vụ:
A. Úy lao đồng bào và chiến sỹ
B. Kiểm tra các công việc kháng chiến và hành chính
C. Giúp ý kiến cho các cơ quan địa phƣơng dể chỉnh đốn các công việc và
giải quyết ván đề cần thiết. Những sự cải cách và việc thƣởng phạt, phái đoàn sẽ
đề nghị lên Chính phủ.
3. Các cấp kháng chiến và hành chính phải giúp phái đoàn làm tròn nhiệm
vụ.
Hồ Chí Minh
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 3
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Thƣ ngày 15-9-1948 của Chủ tịch Chính phủ gửi các tƣớng sĩ Vệ
quốc quân và các dân quân du kích Nam Bộ.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948

Cùng các tƣớng sĩ VQQ và dân quân quân sự Nam Bộ
Các đồng chí!
Nhân dịp phái đoàn Chính phủ vào Nam, tôi gởi lời thân ái thăm các đồng
chí.
Đã hơn 3 năm nay, bộ đội và dân quân Nam Bộ dã lập nhiều chiến công
vẻ vang và đã trƣởng thành trong khói lửa. Các đồng chí đã thực hiện kế hoạch
cƣớp khí giới địch đánh lại địch, áp dụng triệt để chiến thuật vận động du kích
và phá hoại hậu phƣơng của địch.
Đó là những ƣu điểm đáng khen.
Song công tác chính trị, sự trao đổi kinh nghiệm, sự học hỏi trong bộ đội
chƣa đủ. Địa phƣơng chủ nghĩa, anh hùng cá nhân, bản vị chủ nghĩa hãy còn tồn
tại ở một vài nơi và một vài cấp chỉ huy.
Đó là những khuyết điểm phải sữa chữa.
Trong phong trào thi đua ái quốc, luyện quân lập công ngày nay, tôi mong
sao các đồng chí cố gắng phát triển các ƣu điểm, sửa chữa các khuyết điểm để
làm cho bộ đội ta thật xứng đáng là bộ đội của một nƣớc dân chủ cộng hòa,
xứng đáng với nhiệm vụ vẻ vang là giải phóng Tổ quốc và bảo vệ nhân dân.
Công trạng cảu các đồng chí đã đƣợc ghi vào sổ vàng của Tổ quốc. Các
đồng chí hãy gắng lập công nhiều hơn và to hơn nữa.
Ngày thắng lợi đang chờ chúng ta.
Chào thân ái và quyết thắng.
Ký tên: Hồ Chí Minh
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 51
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Thƣ ngày 15-9-1948 của Chủ tịch Chính phủ gửi các cháu nam nữ
thanh niên và nhi đồng Nam Bộ.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948

Gửi các cháu nam nữ Thanh niên và Nhi đồng Nam Bộ!
Các cháu thân mến!
Nhân dịp phái đoàn Chính phủ vào Nam, Bác gửi lời thân ái thăm các
cháu.
Vì giao thông khó khăn, Bác cháu ta ít có thƣ từ đi lại. Tuy vậy, Bác luôn
luôn nghĩ đến các cháu. Bác muốn biết các cháu học hành thế nào, sinh hoạt thế
nào, tranh đấu thế nào....
Trong phòng trào thi đua ái quốc này, Bác mong các cháu sẽ cùng với
Thanh niên và Nhi đồng toàn quốc, hăng hái xung phong. Các cháu phải dũng
cảm tiến lên, làm cho xứng đáng là con cháu của Phù Đổng Vƣơng, của Trần
Quốc Toản, cho xứng đáng là Thanh niên và Nhi đồng của nƣớc Việt Nam dân
chủ cộng hòa thống nhất và độc lập.
Bác chờ đợi thơ của các cháu, báo cáo cho Bác biết những sự tiến bộ và
những thành tích vẻ vang của các cháu.
Bác hôn các cháu.
Ký tên: Bác Hồ
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 50
Thƣ ngày 15-9-1948 của Chủ tịch Chính phủ gửi các Ủy viên UBKCHC
Nam Bộ, UBKCHC các tỉnh, quận và xã ở Nam Bộ.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948
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Gửi các Ủy viên UBKCHC Nam Bộ!
UBKCHC các tỉnh, quân và xã ở Nam Bộ!
Nhân dịp phái đoàn của Chính phủ vào Nam, tôi gửi lời thân ái chào toàn
thể UBKCHC Nam Bộ, UBKCHC các tỉnh, quân và xã.
Mặc dầu ở xa Chính phủ Trung ƣơng, các Ủy ban Nam Bộ trong hơn 3
năm nay đã đảm đƣơng công việc hàng ngày với một tinh thần dũng cảm và
thống nhất. Một số ủy viên các cấp tỉnh, quân và xa oanh liệt hy sinh vì Tổ quốc
và đã nêu cao chí khí xung phong của dân tộc ta. Gƣơng anh dũng ấy sẽ luôn
luôn soi sáng cho chúng tra trong công việc hàng ngày.
Nhờ sự cố gắng của mọi ngƣời cho nên dẫu hoàn cảnh khó khăn, các cấp
UBKCHC Nam Bộ hơn 3 năm nay vẫn giữ đƣợc sự liên lạch chặt chẽ giữa
Trung ƣơng và Nam bộ, giữa Nam Bộ và toàn quốc.
Ngày nay, cuộc kháng chiến của ta đã chuyển nhƣợng sang giai đoạn mới.
Sự liên lạc giữa Trung ƣơng và các địa phƣơng cần phải chặt chẽ hơn để thực
hiện cuộc thống nhất chỉ huy về kháng chiến và về kiến quốc quốc khắp cả nƣớc
và khắp mọi ngành: quân sự cũng nhƣ hành chính, kinh tế, tài chính, văn hóa,
chuyên môn.
Các ủy ban các cấp cần phải thiết thực kiểm điểm lại công việc đã làm
trong 3 năm vừa qua, để phát triển những ƣu điểm và sửa chữa những khuyết
điểm nhƣ: địa phƣơng chủ nghĩa, anh hùng cá nhân...
Trong mọi việc, chúng ta chỉ có một mục đích là phụng sự đồng bào,
phụng sự Tổ quốc. Chúng ta chỉ có một phƣơng châm là chí công vô tƣ.
Vì vậy, mọi việc ngày nay đểu phải hƣớng cả về kháng chiến. Vì vậy,
nhiệm vụ của các UBKCHC các cấp là phải phát động phong trào thi đua ái
quốc, toàn diện và toàn dân để đƣa kháng chiến mau đến thắng lợi, thống nhất
và độc lập mau đến thành công.
Chào thân ái và quyết thắng!
Ký tên: Hồ Chí Minh
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 53
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Thƣ ngày 19-9-1948 của Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia và dân quân Việt
Nam gửi các đồng chí trong UBKCHC Nam Bộ
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VÀ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

DÂN QUÂN TỰ VỆ VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BỘ TỔNG CHỈ HUY

19-9-1948
Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Tự vệ Việt Nam
Kính gửi anh Bạch, các anh.
Phái đoàn liên lạc ở Nam Bộ đã ra về đến nơi. Tôi vừa nhận đƣợc một mớ
tài liệu quý giá về tình hình Nam Bộ và hiện đang nghiên cứu để giúp ý kiến cho
trong ấy. Một tháng về trƣớc, lúc anh Trinh ra, tôi đã nhận đƣợc bức thƣ viết ở
Phú Yên ngày 15-1. Trong lúc tôi viết thƣ này, phái đoàn Nam Bộ mới ra tới
Khu 3, mấy hôm nữa chúng tôi sẽ gặp, sẽ nói chuyện nhiều hơn và sẽ có nhiều ý
kiến sát thực tế hơn về tình hình Nam Bộ.
Lần này, nhân dịp phái đoàn của Chính phủ và đoàn thể đi vào, tôi viết
mấy lời vắn tắt để hỏi thăm Anh và đề lên mấy vấn đề đại cƣơng:
1. Vì những việc giao thông liên lạc bằng VTĐ với trong Nam cần có mật
mã riêng, việc cho phép Nam Bội in bạc giấy thì hiện đã giải quyết rồi và Anh
cũng đã rõ. Về quân giới, lần này anh Thạch vào có mang ra một ít tài liệu về ca
các kiểu súng, về các sắc lệnh, nghị định, chỉ thị của Chính phủ. Anh Thạch
cũng đã chuẩn bị mang vào, còn vấn đề UBKC Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
thì hiện cũng đã giải quyết dứt khoát. Đó là tôi nhắc lại và giả lời vắn tắt về
những việc anh nêu ra trong thƣ Anh, các vấn đề trên đã lần lƣợt bằng điện. Bức
thƣ ấy viết vào tháng giêng mà cuối tháng 7 mới tiếp đƣợc. Giao thông liên lạc
của ta vẫn là một khuyết điểm rất lớn.
2. Cũng vì giao thông chậm trễ nhƣ vậy cho nên sau khi gặp anh Trần
Văn Trà và phái đoàn Nam Bộ đến, có chỉ thị cho Nam Bộ thì chúng tôi cũng có
dùng VTD mà gửi vào trừ những vấn đề chỉ có thể nói trong thƣ.
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3. Mới có nghe qua phái đoàn liên lạc báo cáo lại tình hình trong đó và
xem những báo cáo đầu tiên đã nhận đƣợc, tôi thấy rõ điều nhận xét của Anh rất
chính xác: “ Nam Bộ đã đi dần từ chỗ hỗn độn do tình thế kháng chiến sớm đã
gây ra cho đến Chính phủ hòa, trái lại một phần nào với Trung Bắc Bộ phải
kháng chiến hòa dần dần các tổ chức chính phủ của thời tƣơng đối thái bình”
( trích trong thƣ Anh).
Anh cũng đã nhận thấy rằng, sau một năm toàn quốc kháng chiến, Nam
Bộ có thể và thống nhất các tổ chức đƣa theo nguyên tắc chung của toàn quốc.
Việc phối hợp chiến lƣợc của Nam Bộ với Việt Bắc trong thu đông 1947,
sự tiến triển mọi mặt của cuộc kháng chiến ở Nam Bắc trong xuân hạ 1948 đã
chứng tỏ rằng toàn quốc đã có nhiều triệu chứng tiến đều nhau và Nam Bộ đã đi
tới rất mạnh.
Trong tình thế hỗn độn lúc đầu, ngƣời dân và ngƣời lính Nam Bộ đã tỏ ra
anh dũng quá tƣởng tƣợng. Tôi đọc đi đọc lại những báo cáo cục bộ về công
việc khôi phục cơ sở các Khu và càng suy nghĩ càng nhận thấy các sức mạnh
của dân và ngƣời lính Nam Bộ, tinh thần và sáng kiến của các cán bộ Nam Bộ.
Một mặt khác, chúng ta có kinh nghiệm dần nhƣng địch cũng có những
kinh nghiệm dần, cho nên sự hợp lý hóa các tổ chức, sự thống nhất lãnh đạo, vận
dụng lực lƣợng cho khỏi lãng phí, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm cho hợp
thời, trao đổi kinh nghiệm ấy ho toàn quốc và học tập kinh nghiệm của toàn
quốc, nhận định và điều khiển cuộc kháng chiến nam Bộ không những theo tình
thế Nam Bộ mà dƣới ánh sáng của cụ diện toàn quốc. Đó là những điều kiện cần
thiết để đẩy cuộc kháng chiến Nam Bộ đi tới những thành tích mới và thực hiện
đƣợc nhiệm vụ chiến lƣợc trong giai đoạn mới.
Thời kỳ chỉ dựa vào tinh thần anh dũng, vào sáng kiến, sức tự động của
mỗi địa phƣơng nhỏ mà theo nhu câu của tình hình chung, nay đã trở nên cần
thiết, cấp bách. Nam Bộ đã đi vào con đƣờng đó và cần đi tới nữa.
Về hành chính, cần chú trọng củng cố chính quyền xã và dân chủ hóa bộ
máy chính quyền.
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Về quân sự, cần phải huấn luyện bộ đội và đào tạo cán bộ, cần phải thành
lập những đội quân chủ lực mạnh mẽ.
Về dân quân, cần phải củng cố các đội du kích, đồng thời với dân quân
xã.
Về lãnh đạo chung, cần phải thống nhất lãnh đạo giữa 3 Khu Nam Bộ và
phối hợp cuộc kháng chiến Nam Bộ với cuộc kháng chiến toàn quốc một cách
chặt chẽ hơn.
Nói về phƣơng châm chiến lƣợc chung thì phải đánh cả trên mặt trận
quân sự, chính trị, kinh tế, đánh vào lực lƣợng dự trù của địch, có kế hoạch đập
tan và loi kéo các khối ngụy binh của chúng, biến hậu phƣơng của chúng thành
tiền phƣơng của ta, đồng thời phải có kế hoạch thu hẹp phạm vi chung, mở rộng
phạm vi khu vực tự do của ta.
Tôi muốn nhắc đặc biệt đến việc phát triển văn hóa kháng chiến. Bao
nhiêu tấm gƣơng anh dũng, bao nhiêu sự nghiệp anh dũng, bao nhiêu kinh
nghiệm vô song, thế mà sách vở, tài liệu, tác phẩm sản xuất khói lửa kháng
chiến liệu có mấy? Các anh chú ý. Anh Nhị chú ý.
Đó là bao nhiêu vấn đề anh em Nam Bộ cần chú ý. Trong khi công việc
bề bộn, anh cần nắm lấy khâu chính mà giải quyết công việc, cả gan gạt những
việc thứ yếu ra. Đó cũng là một điều kiện tất yếu để thu lấy kết quả.
Tình hình ở Bắc và Trung ngày càng khả quan. Các anh em trong phái
đoàn sẽ nói chuyện lại cùng các anh rõ.
“Giấy ngắn tình dài”, thực không phải là một câu sáo.
Mong anh khỏe và cố gắng. Anh chuyển lời chào thân mến của tôi cho
anh Thuần, anh Nhị, anh Kha Vạn Cân, các anh trong UBKC Nam Bộ và các
tỉnh.
Rất mong luôn luôn đƣợc báo cáo ở Nam Bộ biết tin tức các anh em và hẹn
đến ngày toàn thắng sẽ gặp nhau vui vầy không những ở bƣng biền mà ở ngay
Sài Gòn, Chợ Lớn.
Thân mến!
Ký tên:
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Võ Nguyên Giáp
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 10, 11,12
Châu tri số 58/TV-3 ngày 25-9-1948 của Ban Thƣờng Vụ UBKCHC
Nam Bộ giới thiệu bộ Tƣ Lệnh khu 7.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÍNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Giới thiệu BTL K7
CHÂU TRI số 58/ TV 3
Ban thƣờng vụ UBKC kiêm HC Nam Bộ gởi:
- Các Ban, các Sở Nam Bộ
- Bộ chỉ huy và UBKC Khu 7, 8,9
- Các ông Thanh tra chánh trị
- UBKC HC Sài Gòn, Chợ Lớn và các tỉnh Miền Đông
Chúng tôi trân trọng cho quý ông hay: Bộ trƣởng Bộ Quốc Phòng kiêm
Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt Nam, do công điện 235/ Te chuẩn nhận Bộ
chỉ huy mới Khu 7, gồm có những ông:
- Huỳnh Văn Nghệ : Khu trƣởng
- Nguyễn Văn Trí : Chánh trị Ủy viên
- Tô Ký

: Khu phó

- Lê Đức Anh

: Tham mƣu trƣởng
Ngày 23 tháng 9 năm 1948
UBKC kiêm HC Nam Bộ
Chủ tịch
Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ 44
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Thƣ số 697/TV ngày 4-10-1948 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam gửi ông chủ tịch UBKCHC Nam Bộ.
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ngày 4 tháng 10 năm 1948
Kính gửi ông Chủ tịch
Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ
Thƣa Ngài!
Nhân dịp có phái đoàn vào Nam, chúng tôi thay mặt lao đọng toàn quốc,
xin trân trọng gửi Ngài và quý Ủy ban lời chào thân ái.
Đại biểu của TLĐ, đồng chí Bùi Thái Dƣơng vừa mới công tác ở Nam ra,
có báo cáo cho chúng tôi biết về tình hình Nam Bộ. Chúng tôi rất cảm phục tinh
thần hy sinh, chiến đấu của đồng bào Nam Bộ ở dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của
quý Ban.
Cách mạng tháng 8 thành công chƣa đƣợc đầy một tháng, chánh quyền
nhân dân chƣa tổ chức xong, thì giặc Pháp lại gây chiến ở Sài Gòn rồi lần lƣợt
khắp Nam Bộ. Trải qua ba năm kháng chiến, mặc dầu giặc Pháp và bọn Việt
gian sáo trả, tàn ác đến mức nào, chính quyền của ta ngày càng vững chắc, đồng
bào ngày càng tin tƣởng ở Chánh phủ. Cuộc kháng chiến ngày càng thấy kết quả
về ta. Từ Ủy ban Nhân dân lâm thời đến Ủy ban KC đầy đủ từ xa đến Kỳ, từ đội
tự vệ với tầm vông, giáo mác đến những bộ đội dùng súng liên thanh, súng cối,
từ những đoàn thể nhỏ yếu đến những đoàn thể bao gồm hàng triệu hội viên.
Cuộc kháng chiến Nam Bộ trải qua 3 năm gian khổ đã đem lại kết quả vĩ đại cho
dân tộc. Sự thắng lợi ấy một phần do tinh thần quyết giải phóng, quyết thắng của
đồng bào Nam Bộ, một phần do sự lãnh đạo sáng suốt của các vị trong Ủy ban
Kháng chiến Hành chính Nam Bộ.
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Hơn nữa, chúng tôi rất lấy làm vui sƣớng khi đƣợc tin các Ngài và quý
UB đã giúp đỡ cho anh chị em lao động chúng tôi trong Nam rất nhiều. Những
thành tích chiến đấu, phá hoại, sản xuất mà anh chị em chúng tôi trong đó đã
làm đƣợc một phần cũng là nhờ lòng sốt sắng, nâng đỡ của quý vị trong Ủy ban
các cấp.
Nhân danh Ban Thƣờng vụ TLĐLĐVN, chúng tôi xin trân trọng hoan
nghênh tinh thần chiến đáu dũng cảm của quý Ban và UBKCHC các cấp, hoan
nghênh tinh thần quật cƣờng của đồng bào Nam Bộ mà quý ban là đại biểu.
Chúng tôi tin rằng, sau đấy dù hoàn cảnh khó khăn cho mấy đi nữa, đồng
bào Nam Bộ do sự lãnh đạo vững chắc, sáng suốt của Ngài và Ủy ban sẽ vƣợt
qua và thắng địch. Hơn nữa, anh chị em lao động sẽ đƣợc nâng đỡ về mọi mặt
để có điều kiện làm tròn nhiệm vụ của họ, quan trọng nhất là sản xuất và phá
hoại kinh tế của địch.
Sau đây, chúng tôi xin chúc Ngài và quý UB đƣợc khỏe mạnh và thành
công trong mọi công tác và trân trọng yêu cầu ngài truyền đạt lời chào thân ái,
đoàn kết của chúng tôi tới đồng bào thân mến Nam Bộ.
Việt Nam độc lập thống nhất muôn năm!
Trƣờng kỳ kháng chiến thành công muôn năm!
Tinh thần anh dũng của đồng bào Nam Bộ muôn năm!
Hồ Chủ tịch muôn năm!
Thƣờng vụ TLĐ
Tổng thƣ ký
Nguyễn Hữu Mai
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 25, 26

Châu tri số 69/TV-3 của Ban Thƣờng Vụ UBKC kiêm HC Nam Bộ ngày
24-10-1948 về việc thành lập Bộ Tƣ Lệnh Nam Bộ.
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ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Đề mục: Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ
CHÂU TRI số 69/ TV3
Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chánh Nam Bộ
Gởi : các Ban, các Sở Nam Bộ
Bộ Tƣ Lịnh khu 7, 8,9
UBKC khu 7,8,9
TTCT 3 miền
UBKCHC thành Sài Gòn, Chợ Lớn và các tỉnh
Theo chỉ thị của Chủ tịch Chánh phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam ( CĐ
266/ Te), để phù hợp hệ thống chung, Ban Quân sự Nam Bộ thành lập nghị định
311 ND/ Nam Bộ ngày 14- 9-48 của UBKC HC Nam Bộ gọi là Bộ Tƣ lịnh Nam
Bộ.
I. Thành phần
Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ gồm có 7 ngƣời:
1. Chánh trị Ủy viên
2. Tƣ lịnh
3. Phó Tƣ lịnh ( có thể kiêm dân quân)
4. Tham mƣu trƣởng
5. Khu trƣởng 3 khu
6. Chánh ủy, Tƣ lịnh và Phó Tƣ lịnh coi nhƣ Thƣờng vụ
II. Nhiệm vụ và quyền hạn chung
Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ có những nhiệm vụ và quyền hạn chung sau đây:
1. Chỉ đạo 3 Khu về Quân sự và Chánh trị căn cứ vào huấn lịnh, mệnh
lịnh, chị thị của BQP- TCH và căn cứ vào địch tình ở Nam Bộ
2. Đôn đốc và kiểm soát sự thịnh hành cho đúng với tinh thần của nó,
nghiên cứu chƣơng trình và kế hoạch của BQP- TCH để áp dụng trong Nam Bộ
cho đúng tình hình chung ở Nam Bộ và tình hình riêng ở từng khu.
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3. Nghiên cứu chiến lƣợc, chiến thuật của giặc trong toàn Nam Bộ và
hoạch định chiến lƣợc, chiến thuật và kế hoạch đại cƣơng của Ta rồi chỉ đạo cho
các Khu thi hành
4. Báo cáo lên BQP- TCH và Liên khu Nam Bộ tức UBKCHC Nam Bộ
5. Bổ nhậm, thuyên chuyển, cách chức, gián cấp các bộ cấp tiểu đoàn
6. Từ cấp Trung đoàn trở lên, dựa vào đề nghị của Khu đề nghị lên BQPTCH. Khi tuyên chuyển cán bộ Khu này qua Khu khác, phải hỏi ý kiến mỗi Khu
7. Điều hòa sự phân phối giữa 3 Khu về Quân nhu, Quân giới, Quân y,
chiếu theo sự nhu cầu của mỗi Khu và sự phát triển của mỗi Khu
8. Nghiên cứu với Ban Kinh tế Nam Bộ chƣơng trình và kế hoạch sanh
sản tự túc cho bộ đội.
9. Thu nhập, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm giữa 3 Khu
10. Thống nhứt ngành Quản huấn giữa 3 Khu đào tạo cán bộ đại đội.
III. Tổ chức
Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ có những tổ chức phụ thuộc sau đây:
1. Phòng Tham mƣu
2. Phòng Chính trị
3. Phòng Dân quân
IV. Nhiệm vụ, quyền hạn trong Bộ Tƣ lịnh
Về làm việc, theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nghĩa là
kế hoạch chủ trƣơng phải đƣa ra thảo luận trong BTV hay BTL tùy điều kiện.
Chánh ủy có quyền quyết định tối hậu, nhƣng trong lúc dùng quyền ấy
cần trọng uy tín của TL và FTL, không lấn áp sáng kiến của chuyên môn.
Huấn lịnh, mệnh lịnh gởi các Khu phải có ngƣời trong Ban Thƣờng vụ
đồng ký mới có giá trị hoặc Chánh ủy và Tƣ lịnh nếu Tƣ lịnh đi vắng và phó Tƣ
lịnh nếu Chánh Ủy đi vắng (cải bổ Châu tri 84 TV. 3 ngày 18-11-48).
Toàn thể BTL ( cả 3 Khu trƣởng) sáu tháng họp một lần thƣờng kỳ, ngoài
có cuộc họp bất thƣờng do BTV triệu tập.
V. Nhiệm vụ và quyền hạn đối với Liên khu Hành chánh Nam Bộ tức
UBKCHC
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Vì điều kiện giao thông liên lạc khó khăn, LKHCNB đƣợc Chánh phủ ủy
quyền lãnh đạo, đôn đốc, kiểm soát BTLNB cũng nhƣ Chánh phủ TƢ đối với
BQP- TCH, sự lãnh đạo ấy phải ở trong phạm vi chủ trƣơng và huấn lịnh của
BQP- TCH.
Chủ trƣơng, mệnh lịnh của BQP- TCH sẽ gởi BTLNB đồng điện
LKHCNB.
VI. Nhiệm vụ và quyền hạn của BTL Khu
Bộ chỉ huy Khu gọi là Bộ Tƣ Lịnh Khu gồm có 1 Chánh ủy, 1 Tƣ lịnh
khu có thể có 1 Khu phó, 1 Tham mƣu trƣởng.
Điều khiển quân độ theo sự chỉ đạo của BTL Nam Bộ. Báo cáo gởi
BTLNB đồng điện BQP- TCH.
Chỉ thị, huấn lịnh BQP- TCH sẽ gởi BTLNB để ra lịnh các Khu, đồng
điện BTL Khu để kịp thời hơn.
Trong trƣờng hợp đặc biệt, điện thẳng BQP- TCH và BQP- TCH sẽ ra chỉ
thị thẳng.
Trên đây, có nói đến Liên khu Hành chánh Nam Bộ ( LKHCNB) hoặc
vắn tắt hơn Liên khu Nam Bộ ( LKNB). Đó chỉ muốn nói UBKCHC Nam Bộ.
Theo chỉ thị của Chủ tịch chánh phủ trung ƣơng nhắc lại trên, phòng đặc
vụ từ đây sẽ kêu là phòng Tình báo.
Yêu cầu đề ý.
Ngày 24 tháng 10 năm 1948
UBKCHC Nam Bộ
Chủ tịch
Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ 50
Châu tri số 79/TV-3 ngày 8-11-1948 của UBKC kiêm Hành chính
Nam Bộ về việc giải tán hội đồng quân dân chánh.
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ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHÂU TRI số 79/ TV3
Giải tán Hội đồng Quân dân chánh
Trong năm 1946, lúc mới củng cố lại chính quyền, cách làm việc của các
cơ quan Chánh phủ còn rời rạc, giữa Quân, Dân và Chánh không có sự nhứt trí.
Vì thế, các chủ trƣơng chung của Chánh phủ không đƣợc triệt để thi hành hoặc
thi hành không đƣợc thống nhứt.
Để sửa chữa các khuyết điểm nói trên và để giàn xếp những lủng củng
thƣờng xảy ra giữa các cấp Quân- Dân- Chánh, UBKC/ HC Nam Bộ ra 2 thông
tƣ số 659/ TV và 996/ TV ngày 30/9; 9/11/46 thành lập Hội đồng Quân- Dân Chánh ở các cấp tỉnh, quận, làng.
Lúc sau này, sự chỉnh đốn các cơ sở ngày càng vững chắc, sự hiệp tác
giữa các cơ quan hành chánh, quân sự và các tổ chức quần chúng càng chặt chẽ,
sự tiến hành các công việc có tánh cách tập thể. Ở khắp các tỉnh, quận đều có
họi nghị thƣờng lệ Quân- Dân- Chánh. Ngay thƣờng khi gặp trƣờng hợp có liên
quan đến quân sự hay dân chúng, Ban Thƣờng vụ các cấp UBKC/ HC nên mời
đại diện quân sự hay đại diện Mặt trận và Hội liên Việt đển để có sự thỏa thuận
chung. Ở cấp làng, nhiều nơi đã có Hội đồng Nhân dân. Những nơi không có
Hội đồng Nhân dân, tỉnh nên chỉ thị cho cấp làng phải làm việc theo tinh thần
Quân- Dân- Chánh của cấp tỉnh và quận.
Sự hiệp tác giữa Quân- Dân- Chánh ngày nay đƣợc mật thiết và vì thế Hội
đồng Quân- Dân- Chánh không còn cần thiết nữa. Vậy kể từ ngày đƣợc Châu tri
này, yêu cầu UBKCHC thành Sài Gòn- Chợ Lớn và các tỉnh giải tán các cấp Hội
đồng Quân- Dân- Chánh đƣơng có trong tỉnh.
Ngày 8 tháng 11 năm 1948
Chủ tịch
Phạm Văn Bạch
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Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ 58
Châu tri số 82/TV-3 ngày 16-11-1948 của UBKC kiêm Hành chính
Nam Bộ về việc dùng chứng minh, công hành của cơ quan quân sự.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHÂU TRI số 82/ TV3
Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chánh Nam Bộ
Gởi: - Phòng Dân quân
- Sở Công an Nam Bộ
- UBKC/ HC thành Sài Gòn- Chợ Lớn và các tỉnh
Để thống nhứt toàn Nam Bộ và tiện việc kiểm soát, Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ
có thông tri cho Bộ Tƣ lịnh 3 Khu và các cơ quan quân sự Nam Bộ để nhắc lại
điều 7 của nghị định 451/ ND- Nam Bộ ngày 19-2-48: “ Những binh sỹ và nhơn
viên các cơ quan quân sự, khi đi riêng phải có: ngoài giấy chứng minh, giấy
công hành của cơ quan cấp cho”.
Dƣới đây là kiểu mẫu giấy chứng minh và giấy công hành thống nhứt toàn
Nam Bộ, bên quân sự cũng nhƣ bên hành chánh.
Ngày 16 tháng 11 năm 1948
UBKCHC kiêm HC Nam Bộ
Chủ tịch
Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 34, tờ số 60
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QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BỘ TƢ LỊNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HÌNH DẠNG VÀ DẤU RIÊNG
DẤU LĂN

TAY MẶT

Ngón cái

Ngón trỏ

GIẤY CÔNG HÀNH
Ông

số..........

.................................,

tuổi........

là...............
Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ, có phận sự đi
từ................
Đến.........................

để

thừa

hành

nhiệm vụ, rồi trở về cơ quan mình trong
thời

gian.............

tháng

kể

từ

ngày..........

đến

ngày.....................tháng.......

năm

194.................
Ngoài vùng kể trên và qua thời hạn,
giấy công hành này sẽ không còn giá trị
nữa
Ngày........ tháng...... năm 1948
Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ
Chánh ủy

Tƣ lịnh

QUÂN ĐỘI QUỐC GIA

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BỘ TƢ LỊNH NAM BỘ
HÌNH DẠNG VÀ DẤU RIÊNG
DẤU LĂN

TAY MẶT

Ngón cái

Ngón trỏ

GIẤY CHỨNG MINH

số..........

Ông ................................., tuổi........ là...............
Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ.
Giấy này cấp cho ông...........................................
Thay giấy căn cƣớc để dùng từ ngày..................
tháng..... năm 1948 đến ngày......... tháng.... năm
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1948
Ngày........ tháng...... năm 1948
Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ
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Tƣ lịnh

Thƣ số 33-VP/TB ngày 26-1-1949 của Thƣờng vụ Tổng Bộ Việt Minh
gửi đồng bào Nam Bộ.
TỔNG BỘ VIỆT MINH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Số 33/ VP- TB

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Ngày 26 tháng 1 năm 1949

Thƣờng vụ Tổng bộ Việt Minh
Kính gửi: Đồng bào Nam Bộ
Thƣa đồng bào!
Chúng tôi đã đƣợc hân hạnh đón tiếp phái đoàn Nam Bộ trong khí phái
đoàn ra yết kiến Hồ Chủ tịch, Quốc Hội, Chính phủ và các đoàn thể trong mặt
trận.
Phái đoàn Nam Bộ quả đã xứng đáng đại diện cho nhân dân miền Nam,
cho sự chiến đấu vô cùng dẻo dai, oanh liệt của đòng bào. Phái đoàn đã tiểu biểu
cho tinh thần bất khuất và lòng hy sinh anh hùng của đồng bào, đã biểu lộ rõ
ràng sức đoàn kết thành thực rộng rãi của tất cả lớp ngƣời Nam Bộ. Đi đến đâu,
đoàn đại biểu cũng không tránh khỏi sự bao vây thân ái của các giới đồng bào
Bắc Trung, vào nhờ có cuộc hành trình ấy, dân chúng Bắc Trung đã đƣợc hiểu
xác thực sự thắng lợi của Nam Bộ. Những chiến công vĩ đại của đồng bào đƣợc
nêu lên, gƣơng hy sinh, gƣơng sản xuất, gƣơng phá hoại, gƣơng chịu đựng của
đồng bào đã làm cho dân tộc thêm phấn khởi mà tin tƣởng ở sự thắng lợi cuối
cùng.
Thành tích chiến đấu của đồng bào Nam Bộ thật xứng đáng với 4 chữ : “
Thành đồng Tổ quốc” của cha già đã khen tặng.
Hỡi đồng bào Nam Bộ anh dũng!
Từ tay không, đồng bào đã tiến tới đội quân hùng dũng đủ lực lƣợng phá
tan những cuộc tấn công vũ bão của thực dân bằng thủy lực không quân. Đồng
bào đã sáng suốt vô cùng, biết dùng mặt trận đoàn kết làm bí quyết. Những
thành tích thống nhất chiến đấu của các tôn giáo, các đoàn thể, các từng lốp ở
Nam Bộ là một chiến cụ sấc bén nhát để thành công rực rỡ,nó là một bài học
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kinh nghiệm quý báu nhất cho đồng bào toàn quốc trong công cuộc chiến đấu để
tự giải phóng.
Lòng thƣơng yêu Tổ quốc của đồng bào Nam Bộ đã đƣợc ví nhƣ sự rộng
rãi mênh mông của Đồng Tháp Mƣời, sức chiến đấu anh dũng của đồng bào
Nam Bộ đƣợc ví nhƣ dòng nƣớc cuồn cuộn chảy của Cửu Long Giang. Ý nghĩ
ấy thật là chân xác, thật là chí lý. Đồng bào đã kháng chiến oanh liệt đầu tiên với
thực dân, chúng tôi tin chắc rằng rồi đây dân và quân Nam Bộ sẽ là đoàn ngƣời
tiên phong trong cuộc tổng tấn công...
Đồng bào Nam Bộ thân mến!
Để tỏ lòng hân hoan khen ngợi sức đoàn kết chiến đấu của đồng bào,
Tổng Bộ kính gửi tặng đồng bào lá cờ danh dự “ Đồng tâm quyết thắng”.
Trong cuộc kháng chiến, đồng bào đã thắng lợi.
Trong thi đua ái quốc, đồng bào Nam Bộ sẽ cố gắng thắng lợi nhiều hơn,
tích cực chuẩn bị tổng phản công theo lệnh của Chính phủ vừa ban bố, chiếm lấy
những chiến công vẻ vang, nhất định đồng bào sẽ sung sƣớng mỗi khi thấy Cha
già và Quốc dân nhắc đến 4 chữ:
“ THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC”
Đồng bào Nam Bộ! Hãy cƣơng quyết mạnh dạn cùng nhân dân toàn quốc
chiến thắng.
Thân ái, đoàn kết, thi đua!
Quyết thắng!
TỔNG BỘ VIỆT MINH
Bí thƣ: Hoàng Quốc Việt
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 8,9
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Tập biên bản họp Hội đồng Chính phủ tháng 1-1949
- Báo cáo của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, trong đó có phần về tình hình
miền Nam:
“Vùng Sài Gòn Chợ Lớn và Khu 7, chúng (giặc) đã tăng số cứ điểm từ
417 trong tháng 9-1948 lên 451 trong tháng 10-1948 và đã gây khó khăn cho
quân ta. Trên con đƣờng Sài Gòn - Mỹ Tho và dọc đƣờng thủy Tiền Giang đi
Nam Vang, chúng đang củng cố ráo riết. Trong các cuộc hành binh đánh phá
vùng tự do của ta, địch đã bắn giết ở Đồng Tháp Mƣời; ở Ba Long, Hòn Lĩnh…
nhƣng đồng thời chúng cũng bị thiệt hại nặng”.
P. PTT, hồ sơ 57

Công điện hiệu triệu ngày 5-5-1949 của Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ gửi Bộ
Tổng Tƣ lệnh, phòng Liên lạc miền Nam, UBKCHC Nam Bộ, 3 khu, các
Đài Nam Bộ, toàn quốc và hải ngoại.
CÔNG ĐIỆN
Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ gởi: - Bộ Tổng Tƣ lịnh
- Phòng liên lạc miền Nam
- UBKCHC Nam Bộ
- 3 Khu các Đài Nam Bộ
- Toàn quốc và Hải ngoại
HIỆU TRIỆU
Tôi nhân danh Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ xin vạch rõ những tội ác mới của thực
dân và bọn bù nhìn Xuân, Bảo Đại trƣớc dƣ luận dân chúng Việt Nam và thế
giới.
Hiện ở các vùng bị tạm chiếm nhất là ở Sài Gòn- Chợ Lớn, dân chúng rất
phẫn uất trƣớc hành vi bán nƣớc của bọn phản động Xuân, Bảo Đại. Bao nhiêu
khẩu hiệu và hình ảnh của Bảo Đại đăng trên vách tƣờng đầu phố đều bị xé và
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lấy phân bôi lên hoặc bằng nƣớc sơn dầu hạc đề bốn chữ “ ĐẢ ĐẢO BẢO
ĐẠI”.
Trong kham lớn Sài Gòn, các chiến sỹ kháng chiến bị giam cầm cũng
hƣởng ứng nhiệt liệt phong trào đả đảo Bảo Đại, ủng hộ triệt để Chính phủ
kháng chiến Hồ Chí Minh.
Bọn giặc Pháp và bè lũ đàn áp một cách hết sức dã man. Chúng dùng roi
sắt đánh đập tàn nhẫn và đã bắn chết một số chiến sỹ không chịu khuất pục
trƣớc cƣơng quyết nhƣng anh em không lùi bƣớc. Trái lại, từ ngày 27-4-1949
đến nay, anh em ở kham lớn đã tuyệt thực và toàn thể các kham khác cũng
hƣởng ứng theo bãi thực từ ngày 28-4 đến hôm nay vừa đúng chín ngày.
Chín ngày toàn thể tuyệt thực để phản đối lại thái độ và hành động dã man
của giặc Pháp để tỏ ý chí ủng hộ Chánh phủ kháng chiến Hồ Chí Minh, cƣơng
quyết đả đảo Bảo Đại và bè lũ Việt gian phản quốc.
Chín ngày bị đánh đập tàn ác!
Chín ngày tuyệt thực và hôm nay anh em vẫn tiếp tục và mai này có lẽ
một số đuối sức và chết nhƣng toàn thể anh em vẫn cƣơng quyết tuyệt thực cho
đến mức thắng lợi.
Hỡi các chiến sỹ Vệ quốc đoàn và Dân quân, mặt trận Nam Bộ cũng nhƣ
toàn quốc và đang quằn quại trƣớc tử thần vì đã cƣơng quyết không chịu ăn 9
ngày rồi. Tất cả các đơn vị phải đánh thật mạnh trên khắp các mặt trận để trả thù
cho toàn thể chiến sỹ và đồng bào dân bị giam cầm mà vẫn đầy đủ tinh thần để
tranh đấu, tranh đấu bằng hình thức tuyệt thực ở khám lớn Sài Gòn.
Ngày 5 tháng 5 năm 1949
Trung tƣớng Nguyễn Bình
Tƣ lịnh Nam Bộ
Sao y nguyên văn bức công điện kính gởi các ông: Chủ tịch, Tổng thơ ký, Nội
vụ, ông Thuần ( PCT) UBKCHC Nam Bộ
Ngày 9 tháng 5 năm 1949
TM/ Trƣởng PMM Nam Bộ
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 89-90
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Diễn văn đọc ngày 19-5-1949 của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Thứ
trƣởng Chủ tịch phủ, Trƣởng phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng trong cuộc
lễ đón rƣớc phái đoàn Chính phủ do UBKCHC Nam Bộ tổ chức.
TỔNG BỘ VIỆT MINH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Văn phòng Thứ trƣởng

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thƣa ông Chủ tịch UBKC Nam Bộ
Thƣa các cụ
Thƣa toàn thể anh chị em
Chúng tôi rất lấy làm cảm động và sung sƣớng, nhân dịp lễ sinh nhật Hồ
chủ tịch đến đây tiếp xúc với các cấp Quân- Dân- Chánh, đại biểu các đoàn thể,
cùng toàn thể đồng bào thân mến.
Thay mặt Phái đoàn Chính phủ, tôi xin cảm ơn ông Chủ tịch UBKCHC
Nam Bộ về những lời chúc tụng của ông. Tôi xin cảm ơn các cấp Quân- DânChánh, cảm ơn đồng bào đã đến dự lễ này đông đủ để tỏ tấm lòng kính mến
nồng nàn đối với vị cha già của dân tộc.
Riêng về phần tôi, tôi rất vui mừng trở về Nam Bộ cùng phái đoàn sau 3
năm công tác ở Chánh phủ Trung ƣơng. Tôi rất sung sƣớng thấy tình hình khả
quan của Nam Bộ ngày nay so sánh với với 3 năm về trƣớc.
Với 2 bàn tay trắng, nhƣng với tinh thần 1 tinh thần dũng cảm yêu nƣớc,
với sự tin tƣởng không bờ không bến vào sự lãnh đạo sáng suốt của cha già dân
tộc, chúng ta đã xây dựng đƣợc cơ đồ ngày nay, chúng ta đã đánh tan đƣợc mƣu
mô địch định đánh Nam Bộ ra khỏi Việt Nam và giữ đƣợc tự an toàn cho nhân
dân. Hàng ngay đối phó với mọi sự dã man của địch, chúng ta đã phải qua bao
nỗi khó khăn. Không biết bao nhiêu chiến sỹ đồng bào đã bỏ mình hy sinh vì Tổ
quốc, luôn luôn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân tộc.
Nghĩ đến Cha già ngày hôm nay, chúng ta cũng không quên nghiêng mình
trƣớc linh hồn của bao liệt sỹ anh hùng đã hy sinh tính mệnh để Nam Bộ ngày
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nay còn đứng vững đƣợc, còn tiếp tục kháng chiến dẻo dai cho đến ngày quân
địch phải rút ra khỏi lãnh thổ yêu dấu của chúng ta.
Những cuộc kháng chiến ở Nam Bộ cũng chỉ là một bộ phận trong cuộc
chiến đấu toàn quốc trong hơn 3 năm nay để bảo vệ nền độc lập, thống nhất và
dân chủ mà Cách mạng tháng 8 đã đem lại cho dân tộc ta. Muốn biết rõ sự tiến
triển của cuộc kháng chiến ấy, ta cần phải có một nhận định tổng quát về tình
hình kháng chiến toàn quốc.
Ngay từ 23-9-45, lúc bọn Pháp trở lại xâm lăng nƣớc ta tại Sài Gòn, Hồ
chủ tịch đã nêu cao ý thức trƣờng kỳ của cuộc kháng chiến của ta. Ngƣời đã kêu
gọi đồng bào Nam Bộ chuẩn bị trƣờng kỳ kháng chiến cho đến thắng lợi cuối
cùng. Ngƣời cũng lại nhấn mạnh rằng, cuộc kháng chiến của ta phải đi đối với
việc kiến quốc. Kháng chiến kiến quốc, hai khẩu hiệu đó không thể tách rời
nhau đƣợc. Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, đó là một đặc tính của cuốc chiến
đấu của dân tộc ta. Nay ta hãy kiểm điểm xem trong hơn 3 năm nay chúng ta đã
làm đƣợc những gì về hai mặt đó.
Về phƣơng diện kháng chiến, ta hãy xét về tình hình quân sự, về công
cuộc phá hoại trong nƣớc ta. Theo một nhà quan sát chính thức của ngoại quốc
đã qua Việt Nam, không có nƣớc nào bị chiến tranh tàn phá hơn nƣớc Việt Nam.
Sự phá hoại có ý thức đó là do chính ở bàn tay nhân dân. Ở Bắc Bộ và Trung
Bộ, không biết bao nhiêu thành phố đã thành bình địa. Ngày nay, một ngƣời lạ
khó lòng mà kiểm ra vết tích hàng mấy chục thị xã lớn nhƣ : Thái Nguyên,
Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn Tây, Vĩnh Yên, Phúc Yên, bắc Ninh, Bắc Giang,
Hà Đông, Phủ Lý, Ninh Bình, Thái Bình, Hƣng Yên, Sơn La, Hòa Bình, Lào
Kay, Hà Giang, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Sông Cầu
chỉ còn là những đống gạch vụn, những cây cỏ mọc lên u ám ngày nay chứng tỏ
những nơi ấy là những nơi sầm uất ngày xƣa.
Ngoài sự phá hoại về nhà cửa, không biết bao nhiêu đƣờng xá ở Bắc Bộ
và Trung Bộ đã bị cắt đứt hẳn. Không có một khoảng lộ nào có thể đi xe máy
suốt luôn mấy cây số đƣợc. Hàng trăm cây số đƣờng xe lửa cầu cóng đều bị phá
hoại. Trên những khoảng thiết lộ hoặc quốc lộ xƣa, không biết bao nhiêu mẫu
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lúa, khoai bắp hay bông do sự tăng gia sản xuất của nhân dân đã mọc lên xanh
tốt. Có thể nói không còn một di tích thực dân nào trong nhiều vùng ở miền Bắc.
Không phải vì ta ghét thực dân mà ta phá hoại nhƣ thế. Bao nhiêu thành phố,
bao nhiều cầu cống, đƣờng giao thông hay công thƣ phá hoại đều do tiền bạc và
mồ hoi của dân ta hết. Nhƣng sở dĩ ta bắt buộc phải phá vì ta không có phƣơng
pháp nào ngăn sự tiến của cơ giới hóa hay sự đóng quân của địch ngoài sự phá
hoại. Sự phá hoại đó đã chứng tỏ sự cƣơng quyết và hy sinh của toàn dân trong
công cuộc kháng chiến.
Về tình hình quân sự, sau hơn 2 năm kháng chiến toàn quốc ở Trung Bộ
những tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
cũng nhƣ ở Bắc Bộ, những tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Yên, Phúc
Yên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái vẫn còn độc
lập. Năm nay, quân đội ta mới giải phóng cho tỉnh Hà Giang và một phần lớn
tỉnh Lào Kai. Những thắng lợi vẻ vang của vùng Đông Bắc từ Móng Cái đến
Lạng Sơn, Cao Bằng, ở vùng Tây Bắc ( Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu) làm cho ta
giải phóng đƣợc 10 ngàn cây số vuông đất ta đã mất từ hồi 1945-46.
Trong mấy tháng vừa qua, những trận tiêu diệt chiến đấu liên tiếp trên con
đƣờng Tiên Yên- Móng Cái, Lạng Sơn- Cao Bằng, Hà Nội- Hải Phòng, Huế- Đà
Nẵng, những trận thủy lôi chiến ở sông Lòng Tòng, Long Châu Tiền đã tỏ cho
địch biết sự trƣởng thành của bộ đội ta. Những chiến công oanh liệt của những
Ban công tác và bộ đội ở Sài Gòn, Chợ Lớn; của bộ đội và dân quân ở Hà Nội
và các thành phố tạm bị chiếm đóng, tỏ sự bất lực của địch trong sự kiểm soát
ngay ở vùng hậu phƣơng của chúng. Những trận tấn công vừa rồi vào các thành
phố lớn nhƣ Nam Định, Móng Cái, Quảng Yên ở Bắc Bộ tỏ sự chủ động của
quân đội ta và tình thế càng ngày càng bị uy hiếp của địch ngay trong những
vùng chúng tạm chiếm. Những thất bại lớn của Pháp trong chiến dịch Thu Đông
vừa qua làm chúng phải lo sợ và kêu la cầu cứu sự viện trợ tiền bạc và khí giới
của các đế quốc khác. Chúng phao tin quân đội giải phóng Trung Hoa đã giúp
quân ta trong trận tiêu diệt mới rồi ở Móng Cái để mong mỏi sự viện trợ nói trên
nhƣng chắc chúng cũng biết rõ hơn ai hết rằng quân đội Việt Nam đã thắng
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chúng hoàn toàn bằng lực lƣợng riêng của mình, bằng vũ khí đoạt đƣợc ở tay
chúng hoặc chính tay ngƣời Việt Nam ta tạo ra. Trong ba năm nay, chúng ta đã
xây dựng một nền kỹ nghệ quốc phòng, chế tạo nhiều Bazookas, mortiers, súng
hạng nặng để cung cấp cho quân đội, không kể hàng trăm ngàn lƣu đạn, địa lôi
của dân quân làm ra.
Bộ đội chúng ta đã trƣởng thành trong khói lửa à ngày nay chúng ta đã có
một nền nếp, một nền tảng lý luận, một chiến lƣợc và một kỹ thuật quân sự thích
hợp với tình hình nƣớc ta.
Ý thức kháng chiến đã ăn sâu vào mỗi từng lớp nhân dân. Cuộc chiến
tranh của ta quả là một cuộc chiến tranh nhân dân với những đặc tính của nó.
Ngó lại con đƣờng đã qua trong hơn 3 năm nay, ta mới thấy rõ ra ta đã tiến
những bƣớc rất dài. Với 2 bàn tay trắng, với một cơ nghiệp không có gì của
Pháp để lại, nhờ sự hăng hái, đoàn kết hy sinh của toàn dân, nhờ sự lãnh đạo
sáng suốt của Hồ chủ tịch, chúng ta đã xây dựng đƣợc một quân đội quốc gia,
một kỹ nghệ quốc phòng, trong những điều kiện khó khăn của cuộc trƣờng kỳ
kháng chiến. Ta có thể nói, nhiều nƣớc lân cận, với những điều kiện thuận tiện
hơn cũng chƣa tiến đƣợc đến mức đó, ngay cả đến các nƣớc đế quốc cũng phải
mất hàng bao nhiêu năm mới lập đƣợc quân đội có hệ thống, nền nếp. Đó là một
sự vẻ vang cho dân tộc ta. Tinh thần, kỷ luật, nền nếp và sự cầu tiến của Vệ
quốc quân và Dân quân Việt Nam là những yếu tố chính của cuộc thắng lợi của
ta ngày nay và là sự bảo đảm cho tƣơng lai ta ngày mai.
Về phƣơng diện kiến quốc, chúng ta đã làm đƣợc những gì trong mấy
năm nay?
Về mặt chính trị, nƣớc ta là một nƣớc Dân chủ đầu tiên ở Á Đông. Chánh
quyền nhân dân đã thực hiện đƣợc trong toàn quốc và dựa theo những nguyên
tắc của Hiến Pháp đã ban bố, nền Hành chánh đã dần dần đi đến chỗ hoàn bị.
Một bộ máy Hành chánh mới mẻ với một số đông cán bộ trƣởng thành trong
mấy năm nay đã thay thế hoàn toàn bộ máy cai trị của chế độ thực dân và phong
kiến xƣa. Ngay trong vùng bị tạm chiếm, chánh quyền của ta luôn luôn sát cánh
với dân, diệt trừ gian, đánh tan ngụy quyền của địch.
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Trò bầu cử vào “ Hội đồng lãnh thổ Nam Kỳ” vừa rồi do thực dân tổ chức
đã chứng tỏ sự thất bại đau đớn của chúng và đồng thời biểu lộ sự tin tƣởng sắt
đá của nhân dân vào chánh quyền ta.
Chánh sách đại đoàn kết của Hồ chủ tịch đã đƣợc thực hiện trong toàn
quốc. Từ Nam chí Bắc, đồng bào miền núi cũng nhƣ đồng bào Kinh, đồng bào
lƣơng cũng nhƣ đồng bào giáo, luôn luôn kết thành một khối chặt chẽ, vững chãi
không một mƣu mô của thực dân và phản động nào có thể chia rẽ nổi.
Dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ chủ tịch, thống nhất thực sự đã thực
hiện trong bộ máy chánh quyền cũng nhƣ trong tinh thần dân tộc từ Cà Mau đến
Cao Bằng. Đó là điều kiện căn bản của cuộc thắng lợi.
Nƣớc ta có một nền tài chánh độc lập. Nhờ sự tín nhiệm của nhân dân, từ
Bắc đến Nam, đồng bạc Việt Nam là đồng bạc quốc gia đƣợc tiêu dùng trong
toàn cõi Viêt Nam. Đồng bạc Việt Nam lần lần đã có giá trị ở một vài thị trƣờng
ngoại quốc. Ở các vùng biên giới Hoa Việt, đồng bạc Việt Nam đã thay thế hắn
đồng bạc Đông Dƣơng. Nhờ sự cần kiệm, nhờ sự tăng gia sản xuất về mặt kinh
tế, nền tài chánh nƣớc ta, mặc dầu ở tình trạng khó khăn của chiến tranh đã tránh
đƣợc nạn lạm phát. Nƣớc ta không có mắc nợ một nƣớc ngoài nào hết. Trong
lúc Pháp vì đeo đuổi một cuộc chiến tranh bất chính đã mắc nợ hàng ngàn triệu
mỹ kim.
Vì thế, nên với những nguyên liệu vô tận của đất nƣớc ta, với sức lao
động của dân tộc ta, đồng bạc Việt Nam có một tƣơng lai rực rỡ, không sợ nƣớc
nào chi phối nổi, khác hẳn sự lạm phát của đồng bạc Đông Dƣơng và đồng bạc
Pháp. Sự phụ thuộc của nền tài chánh Pháp vào tài chánh ngoại quốc làm cho
nƣớc Pháp ngày nay bị chi phối hoàn toàn về kinh tế và tài chánh nghĩa là mất
hẳn tánh chất độc lập của một nƣớc.
Khẩu hiệu tăng gia sản xuất của Hồ Chủ tịch nêu ra sau ngày độc lập đã
thực hiện có kết quả. Nhờ sự tăng gia sản xuất, nhờ sự bảo vệ đê điều ở miền
Trung châu Bắc Bộ, dân chúng Bắc Bộ từ ngày độc lập đã tránh hẳn đƣợc nạn
đói kinh niên của chế độ thực dân. Giá gạo ở tỉnh Thái Bình- tỉnh bị chết dói
nhiều nhất đầu năm 1945, ngày nay chỉ có 15000/1 tạ (100 kg). Đâu đó, dân
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chúng no ấm đều sẵn sàng giết giặc để bảo vệ cơm áo và tự do. Đó là một thắng
lợi rất vẻ vang về kinh tế, không kém gì những thắng lợi vẻ vang về quân sự làm
cho nhiều nhà quan sát ngoại quốc rất ngạc nhiên. Từ hồi kháng chiến, mỗi năm
diện tích đất trồng tỉa mỗi tăng thêm. Ngày nay, nhiều vùng ở Bắc Bộ và Trung
Bộ vì lúa gạo đầy đủ nên nhiều bắp, khoai lang, khoai mì không thông dụng
nữa. Việc tròng bông bải, nuôi tằm, mỗi năm mỗi phát triển và đƣơng tiến tới sự
tự túc về may mặc trong một tƣơng lai gần đây. Tiểu công nghệ cần thiết cho
quốc gia nhƣ dệt vải, dệt lụa, làm giấy, mực...... đều cũng phát triển mạnh để đi
đến tự túc. Kinh tế tự túc ngày nay là nền tảng để xây dựng một nền kinh tế độc
lập ngày mai. Có tài chánh và kinh tế đọc lập mới có thể giữ vững đƣợc nền độc
lập xây dựng bằng bao nhiêu xƣơng máu, mồ hôi của chiến sỹ và đồng bào.
Về mặt giáo dục, mặc dầu gặp nhiều khó khăn vì thiếu thầy, thiếu dụng
cụ, ta đã thắng đƣợc một phần lớn nạn dốt. Ngoài Bắc, toàn tỉnh Thái Bình, ở
trong, toàn tỉnh Hà Tĩnh vừa mới thanh toán xong nạn mù chữ. Nhiều tỉnh khác
đã đặt chƣơng trình thi đua thanh toán nạn dốt năm nay. Số đồng bào miền núi
biết đọc, biết viết cũng đã nhiều. Ta đang tiến đến sự phiên âm tiếng đồng bào,
miền núi để dạy ngƣời ta học bằng tiếng nói của ngƣời ta, theo tinh thần Hiến
pháp đã định. Sự thắng lợi của BDHV, cũng là một thắng lợi rất vẻ vang của
dân tộc ta và theo nhƣ lời Hồ Chủ tịch đã nói : không có nƣớc nào trên thế giới
có thể thắng nạn dốt trong một thời gian ngắn ngủi và trong những điều kiện khó
khăn nhƣ nƣớc ta. Nhiều tỉnh ở Trung và Bắc Bộ đã tiến đến nền Tiểu học bình
dân và ta mong trong vài năm nữa sẽ đến Trung học bình dân. Nền Trung học
phát triển rất mạnh mẽ với một chƣơng trình mới mẻ thực tế. Ở Hà Tĩnh, mỗi
huyện có một trƣờng Trung học phổ thông (trình độ Thành chung năm xƣa) ở
Bắc và Trung có 4 trƣờng Trung học chuyên khoa ( trình độ Tú tài lúc trƣớc).
Mặc dầu những điều kiện thiếu thầy, thiếu tài liệu nghiên cứu, nền đại học cũng
đƣợc khuếch trƣơng rộng rãi. Các trƣờng Y khoa Đại học, Dƣợc khoa Đại học,
Cao đẳng Pháp lý, Cao đẳng Mỹ thuật và Cao đẳng Sƣ phạm, những lớp đại học
về toán học và vật lý học đã đƣợc mở với những trƣờng chuyên môn nhƣ trƣờng
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Công chính, Canh nông, Y sĩ.... Cái đặc điểm là trong các trƣờng trung học cũng
nhƣ đại học đều dùng hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Hội nghị văn hóa toàn quốc năm ngoái đã đặt nguyên tắc đại chúng và
dân tộc để xây dựng nền văn hóa mới. Hội văn nghệ Việt Nam đã thành lập với
những hoạt động mới của ngành văn thơ, âm nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc...
Về mặt y tế, mặc dầu gặp nhiều khó khăn, nhƣng Viện vi trùng học ở Bắc,
Trung và Nam đã cố gắng để làm những thuốc cho cây trồng, chống bệnh dịch...
Ta đã cố gắng đào tạo cán bộ y tế, cán bộ đỡ đẻ và lập những tủ thuốc cho các
xã.
Về mặt xã hội, nhiều trại tăng gia sản xuất đã thành lập cho đồng bào tản
cƣ và đồng bào thất nghiệp. Ngoài ra lại có những trại tự túc cho các thƣơng
binh có thể sống tập thể với sự giúp đỡ của Chánh phủ và nhân dân. Những vết
tích trụy lạc, xấu xa do chế độ thực dân và phong kiến tạo ra nhƣ nạn trộm cƣớp,
cờ bạc, mãi dâm..... cũng không còn nữa.
Đó là tóm tắt những công việc của chúng ta đã làm dƣợc từ ngày độc lập
đến nay.
Một mặt kháng chiến chống xâm lăng, một mặt lo kiến thiết một nƣớc
mới với một chánh thể mới, một nền kinh tế và văn hóa mới. Mặc dầu điều kiện
thiếu thốn, chúng ta đã làm cho nhân dân sống đƣợc tự do no ấm, ấy là sự thắng
lợi vẻ vang của nền dân chủ cộng hòa. Tất nhiên nhiều điều kiện vật chất còn
làm cho đời sống chúng ta chật vật, sự tiến bộ của các địa phƣơng không đồng
đều, những vùng tạm bị chiếm còn đang bị đau khổ và thiếu thốn, song với
những kết quả ấy ta có thể tin tƣởng nơi tƣơng lai của dân tộc, nơi hạnh phúc
của nhân dân sau khi ta dẹp xong bọn xâm lăng và bọn bán nƣớc.
Cuộc chiến đấu anh dũng của chúng ta làm cho mọi dân tộc trên thế giới
đều có cảm tình với dân tộc ta. Không kể mấy nƣớc dân chủ mới, ngay nhân dân
trong các nƣớc Pháp, Mỹ, Anh cũng đều có cảm tình với cuộc chiến đấu của ta.
Biết bao nhiêu sách báo ngoại quốc nói về thời cuộc Á Đông đều vạch rõ sự
thắng lợi của cuộc kháng chiến Việt Nam và sự thất bại của Pháp. Ngay các
giới thủ cựu bên Anh hay bên Mỹ đều thấy rõ điều ấy. Các Hội nghị quốc tế từ
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Á đến Âu, từ thanh niên đến lao động, phụ nữ, trí thức đều nêu cao gƣơng chiến
đấu của Việt Nam. Tên Việt Nam, cờ đỏ sao vàng, tên vị Chủ tịch nƣớc ta luôn
luôn đƣợc nêu trong các cuộc Hội nghị Dân chủ.
Nƣớc ta là một nƣớc tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở
Đông Nam Á Châu. Vì th nên ta đƣợc sự mến phục của nhiều nƣớc láng giềng,
cảm tình của toàn thể nhân dân trên thế giới.
Các đồng bào sống rải rác trên khắp năm châu đều đoàn kết theo tiếng gọi
thiêng liêng của Tổ quốc, ủng hộ cuộc kháng chiến của nƣớc nhà.
Ngày nay, những sự thắng lợi vẻ vang của chiến dịch thu đông vừa qua
của chúng ta, sự biến chuyển lớn của tình hình quốc tế do sự thắng lợi của quân
đội giải phóng Trung Hoa cho ta thấy rõ chúng ta có thể rút ngắn bớt giai đoạn
cầm cự để mau tiến tới giai đoạn tổng phản công.
Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp, Tổng tƣ lệnh Quân đội quốc gia và dân quân
Việt Nam, nhân dịp Tết Nguyên Đán đã hạ lệnh chuẩn bị tổng phản công. Hội
đồng Quốc phòng tối cao đã thảo chƣơng trình chuẩn bị ấy cho toàn quốc.
Nhiệm vụ ta ngày nay càng rõ rệt thêm: đem tinh thần thi đua yêu nƣớc để tích
cực chuẩn bị một cuộc tổng phản công toàn dân toàn diện. Chúng ta phải thực
hiện cho đƣợc ba mối chánh của Hồ chủ tịch đã nêu trong chƣơng trình thi đua
ái quốc:
- Diệt giặc xâm lăng;
- Diệt giặc đói;
- Diệt giặc dốt.
Diệt giặc xâm lăng: mỗi ngƣời dân phải là một ngƣời lính, tiêu diệt kẻ
thù.
Diệt giặc đói: mỗi ngƣời dân phải tăng gia sản xuất theo kế hoạch đã định
để đi tới nền kinh tế tự túc.
Diệt giặc dốt: mỗi ngƣời dân phải biết đọc, biết viết, phải cầu tiến để hiểu
thời cuộc để chống lại với tuyền truyền láo xƣợc của bọn thực dân và để hiểu kế
hoạch kiến thiết.
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Nam Bộ của chúng ta đã chiến đấu anh dũng hơn ba năm rƣỡi nay nhƣng
chúng ta ít chú ý đến mặt kiến thiết. Chúng ta phải ráng trong dịp thi đua chuẩn
bị tổng phản công năm nay theo kịp đà tiến của toàn quốc. Với một tinh thần
tích cực, với kế hoạch thiết thực và lâu dài, chúng ta chắc chắn sẽ đoạt đƣợc
mục đích đó. Bộ đội và dân quân phải thi nhau để lập nhiều chiến công vẻ vang,
để triệt đƣờng giao thông của địch, phá rối hậu phƣơng địch, để phát triển du
kích chiến và tiến đến vận động chiến. Đồng bào phải ra sức thi đua để đủ ăn, đủ
mặc để tiếp tế cho bộ đội. Bình dân học vụ, các cơ quan phải thanh toán nạn mù
chữ trong toàn cõi Nam Bộ. Nhƣ thế ta mới xứng đáng với sự hy sinh vô tận của
đồng bào ta, với linh hồn của bao nhiêu liệt sỹ anh hùng dân tộc đã bỏ mình vì
nƣớc, với danh dự Thành đồng Tổ quốc của Hồ chủ tịch đã tặng cho ta. Nhiều
nỗi khó khăn, nhiều mƣu mô dã man của địch đang chờ đợi ta. Nhƣng vói một
tấm lòng cƣơng quyết, với một kế hoạch hoàn bị, ta sẵn sàng chờ đón những khó
khăn ấy. Ta sẽ trả lời cho giặc Pháp biết tiếp viện binh nào để ủng hộ ngụy
quyền của tên phản quốc Bảo Đại cũng sẽ chịu chung một số phận với bao nhiêu
quân đội viễn chinh đã qua bên này, nghĩa là sẽ bị hao mòn và tiêu diệt dần dần.
Với tầm vông vót nhọn và vài chục cây súng, chúng ta đã dám kháng cự với
hàng vạn quân Pháp và ngoại quốc khác. Ngày nay với một bộ đội đã trƣởng
thành trong khói lửa, với võ khí đầy đủ hơn, với một ý thức chiến tranh nhân
dân đã ăn sâu vào các từng lớp, với sự đoàn kết quân dân nhứt trí, nhứt định ta
sẽ đánh tan mọi kế hoạch quân sự hay chánh trị của địch.
Hỡi đồng bào thân mến!
Giờ phút quyết liệt của cuộc kháng chiến của ta đã đến. Trong cuộc chiến
tranh thần thánh để bảo vệ Tổ quốc và chánh quyền nhân dân, chúng ta đã hy
sinh biết bao nhiêu xƣơng máu, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu đồng bào đã bị tàn
sát dƣới sự khủng bố dã man của quân xâm lăng, bao nhiêu phụ nữ bị hãm hiếp,
bao nhiêu nhà cửa bị điêu tàn vì quân sài lang hung ác. Nhƣng chúng ta đã cho
giặc Pháp, cho thế giới biết chí khí quật cƣờng của một dân tộc đã thề sống với
Tự do. Chúng ta đã nêu cao ngọn cờ giải phóng cho bao nhiêu dân tộc đang bị
áp bức.
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Đồng bào thân mến!
Không có lúc nào trong lịch sử ta, giờ phút nghiêm trọng hơn lúc này
nhƣng cũng không có lúc nào trong lịch sử ta có một ngƣời lái thuyền Tổ quốc
vững chắc hơn lúc này. Hồ Chí Minh- anh hùng dân tộc, đã kế tục công cuộc
giải phóng của các vị thần thánh đã xây dựng nƣớc Việt Nam, đã nêu cao ngọn
cờ chiến đấu của các đấng anh hùng lịch sử: Trần Hƣng Đạo, Nguyễn Huệ Quang Trung… để lãnh đạo con thuyền Việt Nam đến bến vinh quang.
Ngày nay, nhân dịp lễ sinh nhật của Ngƣời, chúng ta nguyện đồng tâm
nhất trí, 20 triệu ngƣời nhƣ một, với một tinh thần thi đua ái quốc mạnh mẽ,
thực hiện cho đƣợc chƣơng trình chuẩn bị tổng phản công của Ngƣời đã vạch ra.
Đồng bào hãy tiến mạnh lên!
Ngày thắng lợi đang chờ chúng ta!
Việt Nam dân chủ cộng hòa muôn năm1
Hồ chủ tịch muôn năm!
B.s Phạm Ngọc Thạch
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 55-63
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Diễn văn đọc ngày 19-5-1949 của Chủ tịch UBKCHC Nam Bộ chào
mừng phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng trong cuộc tiếp rƣớc.
Thƣa: - Thứ trƣởng Chủ tịch Chính phủ;
- Chính ủy đại diện Bộ TTLQĐQG Việt Nam;
- Vị đại diện Tổng bộ Việt Minh và Liên Việt Trung ƣơng.
Đại diện cho toàn thể các cấp Quân, Dân, Chánh, chiến sỹ và đồng bào
Nam Bộ, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ trân trọng chào mừng phái
đoàn Chính phủ Trung ƣơng.
Tôi không thể tỏ hết sự hân hoan phấn khởi trong lòng đồng bào và chiến
sỹ Nam Bộ, của toàn thể nhân viên và cán bộ Quân- Dân- Chánh khi hay tin
phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng vào tới Nam Bộ.
Đây, trên một bãi chiến trƣờng đã gần 4 năm tuần theo lịnh của Trung
ƣơng chống chọi với quân thù, trên một bộ phận quan trọng của đất nƣớc Việt
Nam mà thực dân Pháp đã quyết tâm cƣớp giựt mà chiến sỹ và đồng bào đã
chung sức dựng lên một bức thành đồng của Tổ quốc. Non sông, đất Việt đã dấy
lên thành tích kiến quốc dƣới sự chỉ đạo của Hồ chủ tịch và Chính phủ Trung
ƣơng, Nam Bộ lần đầu tiên đƣợc vui mừng đón rƣớc một phái đoàn đầy đủ của
Chính phủ.
Phái vào Nam Bộ những đại điện có đức tài xứng đáng, Chính phủ Trung
ƣơng đáp lại một cách rực rỡ lòng ao ƣớc của toàn thể dân chúng Nam Bộ, của
một khối đồng bào đã luôn luôn từ ngày tổng khởi nghĩa hƣớng về Bác, hƣớng
về Trung ƣơng, trông cậy nơi Chính phủ Trung ƣơng, tin tƣởng nơi Hồ chủ tịch,
cũng nhƣ hƣớng về một cái gì thiêng liêng và chân chính, hƣớng về một cái gì
tƣợng trƣng cho nguồn gốc và sinh lực của dân tộc. Vì thế mà Nam Bộ đã triệt
để tuân theo mệnh lệnh của cha già dân tộc, kháng chiến và kiến quốc anh dũng,
đều phải bắt đầu với tầm vông vót nhọn, đều phải tự lực lúc ban sơ với những
sáng kiến cá nhân, với những lực lƣợng dồi dào, dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của
Chính phủ Trung ƣơng tiến đến những cơ sở vững bền về mọi mặt của ngày nay
và những triển vọng lạc quan của ngày mai.
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Hôm nay, Nam Bộ đặc biệt vui mừng đƣợc chọn trong phái đoàn Chính
phủ một chiến sĩ Nam Bộ đã từng chỉ huy và lăn lóc chiến đấu ở nam Bộ trong
những ngày khó khăn của năm 1945, và trong những ngày đen tối của đầu năm
1946, đó là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Thứ trƣởng Phạm Ngọc Thạch đã từng
chịu gian lao ra vào Nam Bắc, phụ trách ngoài công việc của Chủ tịch Chính
phủ, những công tác đặc biệt do Hồ chủ tịch và Chính phủ giao phó ở nƣớc
ngoài, giờ đây trở về Nam Bộ với nhiệm vụ trƣởng phái đoàn Chính phủ bên
cạnh hai vị đại diện khác của Chính phủ, rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu:
Dƣơng Quốc Chính, Chính uỷ uỷ viên, đại diện Bộ TTLQĐQG... và ông Lê
Đức Thọ, đại diện Tổng bộ VM và TƢ LV.
Quý vị vào Nam Bộ với tất cả uy tín của Chính phủ Trung ƣơng, trƣớc tất
cả lòng phục tùng và tin tƣởng của toàn thể các cấp Quân Dân Chánh và nhân
dân đối với mệnh lệnh của Hồ chủ tịch.
Nhiệm vụ của phái đoàn đã đƣợc ghi rõ trong sắc lịnh. Nhiệm vụ ấy là uý
lạo đồng bào và chiến sĩ, kiểm tra các công việc kháng chiến và hành chánh,
giúp ý kiến để chỉnh đốn các công việc và giải quyết những vấn đề cần thiết và
đề nghị cải cách thƣởng phạt lên Chính phủ Trung ƣơng.
Phái một phái đoàn vào Nam Bộ với nhiệm vụ ấy chứng tỏ uy quyền của
Chính phủ ta trên toàn lãnh thổ, chứng tỏ một sự lãnh đạo rất sát thực của Chính
phủ ta đối với công cuộc kháng chiến và kiến quốc ở khắp cả nƣớc, chứng tỏ
một sự thống nhứt hoàn toàn về chánh quyền, về điều khiển và chỉ huy, đồng
thời làm cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ nhận thêm rõ sự chăm nom,
ân cần, lo âu của Chính phủ đối với bộ phận ở xa xôi nhứt và làm cho dân chúng
thấy rõ đầu giao thông liên lạc khó khăn và chậm chạp vì tình hình kháng chiến,
chính phủ ta vẫn luôn luôn gần gũi dân chúng Nam Bộ, Hồ chủ tịch vẫn luôn
luôn ở bên cạnh đồng bào Nam Bộ.
Thƣa quý vị!
Trong gần 4 năm quản, nhờ sự cố gắng và hy sinh lớn lao của cán bộ
Quân Dân Chánh, nhờ sự đoàn kết tranh đấu gan góc của các đảng phái, tôn giáo
và các từng lớp dân chúng gái, trai, già, trẻ, nhờ sự chiến đấu với một tinh thần
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anh dũng và hy sinh phi thƣờng của chiến sĩ, nhờ sự lãnh đạo địa phƣơng theo
đƣờng lối chung của Chính phủ, Nam Bộ đã xây dựng cho quốc gia một sự
nghiệp khá vẻ vang và vững chắc, chứng minh sức mạnh và khả năng của dân
tộc, làm cho dân ở xa Trung ƣơng, Nam Bộ cũng tiến theo đà kiến thiết chung
của quốc dân và phối hợp đƣợc cuộc kháng chiến địa phƣơng theo chiến lƣợc
chung với Bắc và Trung Bộ. Nhƣ hiện giờ đây, Nam Bộ đang nỗ lực thi hành
mệnh lệnh: tích cực cần cù chuẩn bị tổng phản công.
Thể nào phái đoàn Chính phủ cũng đã nhận thấy sự tiến bộ lớn lao về mọi
mặt ở Nam Bộ sau gần 4 năm tranh đấu và kháng chiến trong những trƣờng hợp
khó khăn và thiếu thốn đã trải qua ngay từ ngày dân ta giành lại chánh quyền.
Nhƣng Nam Bộ có những đặc điểm không phải là toàn là ƣu điểm và có thể
đuợc vạch ra dễ dàng trong cuộc kiểm tra của phái đoàn để phái đoàn giúp cho
những ý kiến cần thiết để giải quyết và chỉnh đốn cho kịp thời và cho có hiệu
lực. Tôi muốn nói những khuyết điểm khó tránh khỏi trong một giai đoạn đã đi
từ chỗ hỗn độn do tình thế kháng chiến sớm đã gây ra cho chỗ hợp lý hóa theo
đà tiến triển chung, cho tôi những tổ chức chánh quyền cần làm việc với những
phƣơng pháp khoa học từ trên tới dƣới, từ dƣớii lên trên, cần phải thoả mãn
những nhu cầu khẩn thiết của chiến lƣợc chung. Những khuyết điểm chánh của
Nam Bộ trong giai đoạn hiện tại, ta có thể xem nhƣ là những hình phôi thai của
một bộ phận đã vƣợt qua khỏi những cuộc thử thách quyết định đầu tiên mà bây
giờ đang hồi phát triển theo một đà mà những yếu tố trong thực tế chƣa tiến theo
kịp. Những khuyết điểm ấy là: chƣa hoàn toàn thống nhứt các tổ chức theo
nguyên tắc chung của toàn quốc, thiếu thống nhứt và thiếu phối hợp trong nhiều
ngành và về nhiều mặt (tổ chức, ý chí, hành động, phân phối nhân lực và vật
lực), thiếu tổng kết kinh nghiệm trong mọi ngành, thiếu kỷ luật chung vì chƣa
gột rửa hết những địa phƣơng, cơ quan, cá nhân chủ nghĩa, thiếu phƣơng pháp
khoa học trong việc làm, trong sự giải quyết những vấn đề quan trọng và nói
chung là thiếu cán bộ, thiếu tài chánh....
Phần nhiều là dƣờng nhƣ Nam Bộ đã từng làm cho đồng bào Bắc và
Trung mến phục, đã làm cho địch kinh khủng, đã làm cho ngƣời ngoại quốc có
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nhiều cảm tình với dân tộc ta. Tôi muốn nói tinh thần trẻ trung, vui tƣơi, vừa
đánh vừa cƣời, tánh chất tự tin, tự động, liều lĩnh của địa phƣơng, của cá nhân
mà cũng lại có sáng kiến, gan góc và can đảm phi thƣờng. Thêm vào, một lợi
khí thiên nhiên, sinh hoạt nhân dân tƣơng đối dễ dàng đã giúp cho cuộc phát
động du kích và chiến tranh nhân dân sớm thực hiện đƣợc ở Nam Bộ.
Tóm lại, Nam Bộ đã tiến đến lúc ta phải hoàn thành việc thống nhứt các
tổ chức theo nguyên tắc của Trung ƣơng, chỉnh đốn và phát triển mọi ngành theo
khả năng, điều kiện địa phƣơng và nhứt là theo sát nhu cầu của chiến lƣợc toàn
quốc tạo thêm những cơ sở thuận lợi cho cuộc kháng chiến chóng thành công để
tích cực chuẩn bị tổng phản công theo mệnh lệnh của Chính phủ. Trong tình
trạng thiếu khuyết của Nam Bộ, Nam Bộ vẫn chất chứa nhiều khả năng, phái
đoàn Chính phủ sẽ sớm nhận đƣợc rõ ràng và đầy đủ tình hình Nam Bộ về mọi
mặt để làm tròn sứ mạng.
Chúng tôi tin rằng, sự có mặt và công tác của phái đoàn sẽ nâng cao gấp
bội tinh thần chiến đấu, xiết chắc thêm hàng ngũ và làm nổi bật lên phong trào
thi đua ái quốc ở Nam Bộ. Chúng tôi tin rằng sự hƣớng dẫn cụ thể của phái đoàn
sẽ làm cho Nam Bộ tiến mạnh và nhanh trên con đƣờng kiến quốc, trong nhiệm
nhiệm vụ tích cực cần cù chuẩn bị phản công.
Cùng với phái đoàn, Nam Bộ lại đƣợc hân hoan tiếp đón một số cán bộ
Trung ƣơng đến công tác trong nhiều ngành ở Nam Bộ. Đây cũng là một điều
may mắn vô cùng trong lúc Nam Bộ phải đem hết khả năng và thi hành nhiệm
vụ mới.
Tôi xin chấm dứt với lời thành kính hoan nghinh phái đoàn Chính phủ
Trung ƣơng và cầu chúc phái đoàn công tác đƣợc nhiều kết quả tốt đẹp ở Nam
Bộ.
Chiến sỹ, đồng bào, nhân viên CP cùng tôi hô to:
“ Hoan nghênh phái đoàn CPTW
Hoan hô Trƣởng phái đoàn Phạm Ngọc Thạch”
19-5-49
Phạm Văn Bạch
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Thƣ ngày 19-5-1949 của phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng gửi các
cấp Quân Dân Chính Nam Bộ.
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

VĂN PHÕNG THỨ TRƢỞNG

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng
Kính gửi các cấp Quân- Dân- Chánh Nam Bộ
Chúng tôi xin thay mặt Hồ Chủ tịch và Chính phủ gởi lời chào thân ái và
thi đua ái quốc cho toàn thể các đồng chí các cấp Quân, Dân, Chánh ở Nam Bộ.
Chúng tôi rất lấy làm sung sƣớng đƣợc thay mặt Chính phủ vào đây để
cùng các đồng chí tích cực thi hành chƣơng trình chuẩn bị tổng phản công mà
Chính phủ đã vạch ra cho các cấp Quân, Dân, Chánh toàn quốc.
Giai đoạn này là giai đoạn gay go, kham khổ nhất trong cuộc kháng chiến
của ta vì quân địch trƣớc khi thất bại sẽ quyết tâm thi hành những chính sách dã
man, những càn quét táo bạo hòng đàn áp tinh thần kháng chiến của dân tộc ta.
Nhƣng nhƣ lời Hồ chủ tịch đã nói, chúng ta phải bền bỉ, trƣờng kỳ. Chúng
ta phải đoán những mƣu mô của giặc để kiếm kế hoạch đối phó. Hơn ba năm
chiến đấu đã tỏ, không có khó khăn nào chúng ta không thể vƣợt đƣợc. Chúng ta
sở dĩ đã thắng đƣợc địch vì chúng ta đƣợc sự tín nhiệm của nhân dân vì chúng ta
chiến đấu cho quyền lợi dân tộc và chúng ta chỉ biết có quyền lợi của Tổ quốc
và nhân dân mà thôi.
Nhiệm vụ của chúng ta ngày nay phải thế nào?
1. Phải đem hết tinh thần kỷ luật và khoa học để đặt kế hoạch thi hành chỉ
thị của Hồ chủ tịch thay mặt Hội đồng Quốc phòng tối cao đã gửi cho UBKCHC
Nam Bộ đầu năm nay.
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2. Thống nhất và kiện toàn các tổ chức, các cơ quan theo hệ thống chung
của toàn quốc.
3. Triệt để tuân theo lời Hồ Chủ tịch, bỏ óc địa phƣơng và anh hùng cá
nhân để thấy rõ cái toàn cục, toàn diện và toàn dân của cuộc kháng chiến của ta.
4. Đem tinh thần chí công vô tƣ, óc cần kiệm liêm chính vào trong mọi
công việc làm.
5. Triệt để thực hiện khẩu hiệu đại đoàn kết trong nhân dân cũng nhƣ
trong các cơ quan.
Các cấp Quân, Dânh, Chánh ở Nam Bộ đã hy sinh một cách rất anh dũng
trong công tác hàng ngày trải mấy năm nay để giữ vững chính quyền. Một số
đồng chí các cấp đã bỏ mình vì Tổ quốc, giữ vững tinh thần bất khuất phục của
dân tộc. Mấy tỉnh nhƣ Gia Định Thủ, Dầu Một, Mỹ Tho đã tỏ sức mạnh của tinh
thần Quân Dân Chính nhất trí. Tây Ninh, Long Xuyên, Châu Đốc đã tỏ không có
vùng nào địch phòng thủ kiên cố và chiếm đóng đông đúc mấy mà ta không có
thể hàng ngày phá hoại đƣợc. Chúng ta phải noi gƣơng các anh hùng Quân, Dân,
Chính và đồng bào các vùng ấy để cùng nhau chặt chẽ với một tinh thần thi đua
ái quốc mạnh mẽ, tiến tới một cuộc chuẩn bị tổng phản công toàn dân, toàn diện.
Những thắng lợi vẻ vang ở Bắc Bộ trong chiến dịch thu đông vừa qua, sức
kháng chiến mỗi ngày mỗi mạnh của toàn quốc, sự biến chuyển lớn lao của tình
hình quốc tế do sự thắng lợi của quân đội giải phóng Trung Hoa, sự khó khăn
nôi bộ, nền kinh tế, tài chính hấp hối của Pháp đang thúc đẩy cuộc kháng chiến
của ta mau đến thắng lợi.
Chúng ta hãy cố gắng thi đua. Mọi ngành thi đua, mọi ngƣời thi đua để
mau tới ngày thắng lợi ấy.
Kính chào thi đua ái quốc!
Thay mặt phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng
B. s Phạm Ngọc Thạch
Thứ trƣởng Chủ tịch phủ
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 80 – 81
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Chỉ thị số 27/DQ-8/CT ngày 21-9-1949 của Ban Chấp hành Nông dân
cứu quốc Nam Bộ về tổ chức Tuần lễ nông dân võ trang cho dân quân.
NÔNG DÂN CỨU QUỐC

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGÀNH DÂN QUÂN
TỔ CHỨC TUẦN LỄ NÔNG DÂN VÕ TRANG CHO DÂN QUÂN
Nhận thấy Nông dân cứu quốc hội phải thực tế kỷ niệm ngày Nam kỳ
khởi nghĩa ( 23-11- 1949), ngày mà 9 năm về trƣớc nông dân bị thực dân Pháp
chém giết, tù đầy, đốt phá nhiều hơn hết. Hiện nay, Nông hội là một lực lƣợng
căn bản của dân tộc tranh đấu chống ngoại xâm và cũng là một giới ngƣời thâm
thù số một đối với thực dân Pháp, tranh đấu giải phóng cho mình và cho dân tộc.
Nông hội thấy rõ trách nhiệm của mình đối với phong trào Dân quân Nam Bộ và
toàn quốc, cho nên sự vận động hội viên nông dân gia nhập dân quân mỗi ngày
một thêm đông đảo.
Chính hội viên Nông dân vẫn hăng hái, sẵn sàng hy sinh các vật tƣ hữu của
mình để ủng hộ cho các xƣởng chế tạo võ khí của ta nhƣ : lƣ, nồi, mâm, sanh,
chảo và các vật dụng khác dùng bằng đồng, gang, chì, kẽm... nhƣng trong lúc
chúng ta tích cực cầm cự bảo vệ dự trữ để chuẩn bị tổng phản công, các xƣởng
cũng phải hy sinh hơn nữa, thực hành khẩu hiệu “ tất cả để chiến thắng”.
Với những nhận xét nói trên, đề nghị của ngành Dân quân Nông dân Nam
Bộ đƣợc thƣờng vụ chấp nhận với sự đồng ý của phong trào Dân quân Nam Bộ,
tổ chức khắp các xã trong Nam Bộ một tuần lễ đến 23 tháng 11 năm 1949 ( kỷ
niệm Nam kỳ khởi nghĩa)
Để cho chủ trƣơng của Nông hội đƣợc kết quả đầy đủ, các Ban chấp hành
Nông hội các cấp, các cán bộ, dân sự đều phải tập trung vào công việc này.
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Võ trang cho Dân quân nhằm vào sự ủng hộ của Hội viên Nông dân và
dân chúng về nguyên liệu (đồng, gang) và tiền, lúa, gạo, các tặng phẩm… để
đấu giá.
Ủng hộ và khen thƣởng
- Mỗi hội viên tùy theo hoàn cảnh mà thiết thực ủng hộ;
- Hạng danh dự
1. Hội viên nào ủng hộ đƣợc từ 20 kg đồng, gang hay ủng hộ tiền từ
50000 trở lên thì đƣợc đề nghị lên Tỉnh đội và UBKCHC tỉnh khen thƣởng.
2. Hội viên nào ủng hộ từ 50 kg đồng, gang hay ủng hộ từ 100000 trở lên
thì đƣợc nêu danh dự trong tỉnh và đề nghị lên Phòng Dân quân Nam Bộ và
UBKCHC Nam Bộ để khen thƣởng.
Phƣơng pháp vận động với tinh thần “ thi đua ái quốc”.
Kết quả của sự ủng hộ phân phối nhƣ sau:
Về nguyên liệu: Dân quân xƣởng 50%, Công binh xƣởng 40%, Công an
xƣởng 10%
Về tiền lúa gạo: Xã đội Bộ 60%; Huyện đội Bộ 30%, Tỉnh đội Bộ 10%
Chú ý: Sử dụng tiền hay chỉ lo về mặt võ trang, sẽ có chỉ thị riêng của
phòng Dân quân Nam Bộ nói rõ và chỉ cách thiết thực ủng hộ.
Báo cáo Sở liền sau khi báo cáo công tác:
Tổng số kết quả chung hội viên và dân chúng;
Kết quả riêng của từng đoàn thể nhƣ: Nông dân, Phụ nữ, Thanh
niên và các đoàn thể khác.
1.

Nguyên liệu đƣợc bao nhiêu?

2.

Tiền và lúa gạo (lúa gạo trị giá tiền) đƣợc bao nhiêu?

3.

Những tặng phẩm ban đầu giá đƣợc bao nhiêu?
Cấp Xã báo cáo: Báo cáo cho UBKCHC xã, Xã đội Bộ, Liên Việt xã;
Thƣờng vụ nông dân huyện, ngành Dân quân nông dân huyện, ngành Dân quân
tỉnh;
Cấp huyện báo cáo: Báo cáo cho UBKCHC huyện, Huyện đội Bộ, Liên Việt
huyện;
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Thƣờng vụ Nông dân tỉnh và ngành Dân quân tỉnh, ngành Dân quân Nam Bộ
thƣởng các xã để so sánh kết quả của mỗi xã.
Cấp tỉnh báo cáo: Y cấp huyện
Chú ý: vì đƣờng giao thông xa xôi, các tỉnh có thể nhờ Tỉnh đội Bộ tìm
cách điện về phòng Dân quân Nam Bộ, so kết quả toàn tỉnh rồi giấy tờ gửi sau.
Ngày 21 tháng 9 năm 1949
Ban chấp hành Nông dân cứu quốc Nam Bộ
TM/ Thƣờng vụ

Ủy viên phụ trách Dân quân

Nguyễn Hữu Thể

Nguyễn Xuân Lƣu

Thi đua ủng hộ đồng gang là thi đua yêu nƣớc
Tích cực ủng hộ võ trang cho dân quân là trực tiếp giết giặc
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 201, tờ 07

Công văn số 30/DQ-13/T ngày 21-9-1949 của BCH Nông dân cứu
quốc Nam Bộ - Ngành Dân quân, gửi Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ, 4 Bộ Tƣ lệnh và
4 Phòng dân quân 4 Khu, kêu gọi ủng hộ Tuần lễ Nông dân võ trang cho
dân quân.
NÔNG DÂN CỨU QUỐC

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGÀNH DÂN QUÂN
Kính gởi:
- Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ;
- 4 Bộ Tƣ Lịnh và 4 Phòng Dân quân 4 Khu;
Thƣa Quý ông.
Hội Nông dân cứu quốc Nam Bộ chúng tôi muốn cho Dân quân Xƣởng
cùng Công binh xƣởng và Công an xƣởng các tỉnh toàn Nam Bộ có nhiều
nguyên liệu để sản xuất võ khí trong lúc toàn quốc tích cực cầm cự chuẩn bị
tổng phản công.
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Chúng tôi đã quyết định và xin phép UBKCHC Nam Bộ tổ chức khắp các
xã trong Nam Bộ 1 tuần lễ Nông dân võ trang cho dân quân (có chƣơng trình và
chỉ thị kèm theo).
Chúng tôi thành thật yêu cầu và mong mỏi quý ông ra lịnh cho các cấp
triệt để ủng hộ chúng tôi về mọi mặt hoạt động và tổ chức, nhứt là cho nông dân
các cấp chúng tôi những võ khí do Công binh xƣởng chế tạo, những chiến lợi
phẩm lấy đƣợc của giặc để bán đấu giá hay cho không, những dân quân có
thành tích chiến đấu và các tổ báo cáo các Khu, Trung đoàn viết bài cổ động
tuần lễ võ trang cho dân quân để giúp cho dân quân có nhiều phƣơng tiện võ
trang đầy đủ, tiến thành bộ đội địa phƣơng, bổ sung cho Quân đội gia Việt Nam
hoàn thành nhiệm vụ giết giặc, cứu nƣớc, giành thống nhứt độc lập thực sự toàn
dân.
Kính Chào
Tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công
Ban chấp hành Nông dân cứu quốc Nam Bộ
Ngành Dân quân
Uỷ viên phụ trách Dân quân
TM/ Thƣờng vụ

Ủy viên phụ trách Dân quân

Nguyễn Hữu Thể

Nguyễn Xuân Lƣu
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 201, tờ 10

81

Nghị quyết Hội nghị quân sự Nam Bộ ngày 3,4,5 tháng 9-1949.
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ QUÂN SỰ NAM BỘ
(Ngày 3,4,5 tháng 9 năm 1949)
Tóm tắt:
1. Phần Dân quân;
2. Phần Trinh sát;
3. Phần Quân báo;
4. Phần Thông tin LT;
5. Nhiệm vụ chiến lƣợc tổ chức và bố trí quân lực;
6. Rèn luyện cán bộ, cải tiến kỹ thuật;
7. Công tác chính trị;
8. Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm.
NGHỊ QUYẾT
( Hội nghị Quân sự Nam Bộ ngày 3-5- 1949)
PHẦN DÂN QUÂN
I. Nhận định về âm mƣu của địch
- Những âm mƣu của địch đã đƣợc vạch rõ trong những điểm đầu của
phần nói về 3 thứ quân.
II. Nhiệm vụ quan trọng của Dân quân trong giai đoạn hiện tại
1. Phát động mạnh du kích chiển tranh;
2. Tạo địa hình, địa vật;
3. Tăng gia công tác phá hoại;
4. Vấn đề vận tải giao thông;
5. Dịch và ngụy vân, phá ngụy quyền;
6. Đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền;
7. Thực hiện địa phƣơng cấp đƣờng cho dân quân;
8. Tích cực phòng gian, phòng điệp;
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9. Phối hợp tác chiến và tạo chiến trƣờng chủ lực quân.
1. Phát động mạnh du kích chiến tranh
Vai trò quan trọng của du kích chiến tranh đã vạch rõ trong phần nghị
quyết 3 thứ quân và công tác chánh trị.
Dƣới đây là những nhiệm vụ cần thiết đề ra cho dân quân để thực hiện
việc phát động mạnh du kích chiến tranh:
a. Trong mỗi tỉnh hay huyện, phải nhìn vào sự hoạt động của địch và của
ta để phân định khu vực du kích;
b. Nhắm vào sự cần thiết của mõi khu vực (chú ý đến những đƣờng giao
thông, những khu vực kinh tế, chánh trị quan trọng) mà đặt vấn đề điều động vũ
khí cán bộ để kiện toàn hay củng cố những xã ấy và để đủ sức phát dộng du kích
chiến tranh sau lƣng địch;
c. Trong công việ này phải phối hợp chặt chẽ với các trung đoàn hay
những đại đội độc lập đƣợc đặc biệt phái về hoạt động ở địa phƣơng;
d. Những xã nào mà đƣờng đất liền nhau hay ở vào những khu vực bị địch
thƣờng xuyên uy hiêp, quanh các bốt giặc, phải tổ chức thành những liên xã du
kích quân để phối hiệp chiến đấu, thực hiện việc tích cực khuây địch, bao vây
địch, chóng khủng bố và tiêu hao địch;
e. Những xã nào nằm trên những đƣờng giao thông chiến lƣợc của địch
hay trong vùng kinh tế địch phải đƣợc đặc biệt củng cố và kiện toàn trƣớc nhất.
Tỉnh đội bộ nêu đủ điều kiện tổ chức trên những vùng ấy, những biệt động đội.
Những biệt động đội này lƣu động trong một khu vực nhứt định, có một nhiệm
vụ nhất định và phối hợp tác chiến với các đơn vị du kích, bố trí trong những
khu vực ấy;
Thí dụ: Trên Lỗ Đông thuộc địa phận Mỹ Tho, tỉnh đội bộ có tổ chức
những đội địa lôi....
f. Trong những vùn mặc dù bị địch uy hiếp nặng, kiểm soát hoàn toàn đi
nữa, phải biết liên kết với các đoàn thể kháng chiến, gây cơ sở quần chúng địa
phƣơng, rồi từ chỗ võ trang tuyên truyền lên phát động du kích chiến tị địa
phƣơng ấy ( ví dụ trong trƣờng hợp du kích An Hòa, Bến Tre);
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g. Phát triển du kích xã tiến lên lâp cho mỗi huyện một đội du kích tập
trung để đảm bảo sự thực hiện du kích chiến tranh (sẽ trình bày thêm ở đoạn
sau).
2. Tạo địa hình, địa vật
Để cho du kích địa phƣơng quân đủ điều kiện phát động mạnh du kích
chiến tranh cũng nhƣ cho chủ lực quân đội có đủ điều kiện về địa thế để đánh
nhau, không phải chiến trƣờng nào cũng hoàn toàn thuận lợi mà ta phải tạo nó
bằng cách:
- Cải tạo địa hình địa vật, xây dựng những cộng sự phòng ngự, những
chƣớng ngại vật ( theo kế hoạch của Vệ quốc đoàn)
- Xây dựng làng chiến đấu. Vấn đề làng chiến đấu đã đặt ra từ lâu. Khẩu
hiệu một làng là một chiến hào nhƣng đến nay chƣa mấy nơi thực hiện đƣợc vì:
+ Chƣa quan niệm đầy đủ ý nghĩa và tác dụng của làng chiến đấu
+ Chƣa biết phải tổ chức thế nào cho có kết quả
+ Cho rằng địa phƣơng ta không có đủ điều kiện tổ chức
Sự thật, ở đâu cũng có thể tổ chức đƣợc làng chiến đấu. Mỗi nơi, tùy theo
vị trí của làng, địa thế của làng (gần vùng địch kiểm soát, ven sông, ven rừng, ở
bƣng, ở giồng, ở đất vƣờn, đất núi...) mà tổ chức cho họp. Đến nay, cũng có một
vài nơi tổ chức đƣợc làng chiến đấu ( Mỹ Tho: lũy tre của các xã Nghị Quý,
Hữu Đào; Gia Định: xã An Nhơn Tây; Thủ Dầu Một: vài làng đã thực hiện địa
đạo chiến, Trà Vinh...)
Cuộc kháng chiến đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Giặc Pháp dùng chiến
thuật càn quét tiến sâu vào các vùng giải phóng của ta, phá dự trữ về ngƣời và
tài sản của ta. Ta phải tích cực xây làng chiến đấu để:
- Cho VQĐ có thể dùng để chiến đấu đƣợc khi đóng quân hay lƣu động
tại địa phƣơng;
- Sửa đổi địa hình, cải tạo địa vật, giúp cho VQĐ làm một chiến trƣờng
thuận lợi để đánh lùi địch;
- Để cho dân quân có đủ điều kiện ở lại địa phƣơng tác chiến, sống chết
không rời khỏi địa phƣơng, quyết tâm tin tƣởng trong sự bảo vệ địa phƣơng;
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- Để bảo tồn cán bộ giúp đồng bào đủ thì giờ chuẩn bị tản cƣ, làm vƣờn
không nhà trống.
Việc tổ chức làng chiến đấu rất quan trọng. Nó đòi hỏi rất nhiều sáng
kiến, nhiều cố gắng của các cấp quân dân chánh, nhứt là của ngành quân sự.
Không có một sự hợp tác chặt gẽ giữa Ban ngành thí dụ dân quân có cố gắng
đến đâu thì cũng khó mà thực hiện đƣợc.
Để xây dựng làng chiến đấu:
1. Mỗi tỉnh phải thành lập một Ban Vận động tổ chức làng chiến đấu gốm
có đại biểu của Quân- Dân- Chánh.
2. Ban này có nhiệm vụ nghiên cứu những làng nào cần phải xây dựng
thành làng chiến đấu ( căn cứ theo nhu cầu chiến lƣợc quân sự địa phƣơng).
3. VQĐ các cấp khi về đóng quân ở địa phƣơng phải giúp đõ ý kiến hay
trực tiếp tham gia việc tổ chức làng chiến đấu, thảo kế hoạch xếp đặt những lối
bố trí từ các chƣớng ngại đến cách đào mô đắp lũy, tạo giao thông hào, đào kinh,
rạch...
- Mỗi xã phải có một Ban vận động và xây dựng làng chiến đấu, trong đó
dân quân đảm nhiệm phần chính;
- Phải lập làng chiến đấu theo thể liên hoàn vì nếu cô lập sẽ bị tiêu diệt;
- Phải thực hiện theo cách thức vết dầu loang, nghĩa là phải tập trung một
số cán bộ về thực hiện cho đƣợc làng chiến đấu ở một vài nơi đã;
- Nêu làng chiến đâu kiểu mẫu;
- Phải có sự kiểm soát, thúc giục và thi đua xây dựng làng chiến đấu;
- Còn chi tiết kinh nghiệm, kế hoạch xây dựng làng chiến đấu trên các
điểm quân sự, chánh trị, kinh tế xã hội nhƣ thế nào, phong trào Dân quân Nam
Bộ sẽ cung cấp tài liệu sau.
3. Tăng gia công tác phá hoại
Tích cực và tăng cƣờng phá hoại là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của
dân quân trong lúc này để:
- Làm hƣ hại những con đƣờng giao thông chính của giặc và những vùng
kinh tế của giặc;
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- Chống lại chiến thuật càn quét bằng cơ giới của địch;
- Bảo vệ mùa màng và củng cố các căn cứ địa cũng nhƣ khu vực tƣơng
đối độc lập của ta;
- Căn cứ vào những mục đích phá hoại kể trên, công tác phá hoại của dân
quân nhằm vào mục tiêu sau đây:
a. Phá hoại con đƣờng giao thông chiến lƣợc địch. Điều này hơi khó vì
trên những con đƣờng chiến lƣợc ấy, địch đóng đồn bốt dày đặc. Trung bình, cứ
1 cây số 1 tháp canh thƣơng (tour ordinaire), 5 cây số 1 tháp canh me (tour
mère), từ 20 đến 30 cây số 1 cứ điểm ( point d’ appui). Sự tuần tiễu ngày đêm
của địch rất chu đáo. Tuy vậy, ta có thể xúc tiến công tác phá hoại bằng cách:
- Tổ chức những tiểu đội phá hoại thƣờng trực, phá hoại nay một chút,
mai một chút, làm hƣ hao dần mòn cơ giới của địch;
- Dùng Thiếu nhi ( Châu Thành, Tân An).
Nhƣng nếu có điều kiện vẫn không bỏ qua những cơ hội phá hoại quan
trọng ( trƣờng hợp dùng bom làm sập cầu Bình Ảnh của Dân quân Tân An).
b. Triệt để phá nát những con đƣờng giao thông đi vào những vùng kinh
tế quan trọng của địch. Những đƣờng sắt đi đến Sở Cao su Lộc Ninh, Dầu
Tiếng...
c. Triệt để phá nát những đƣờng dẫn vào khu giải phóng của ta cũng nhƣ
những đƣờng trong vùng giải phóng mà xe địch có thể chạy đƣợc;
d. Củng cố các căn cứ và lập căn cứ mới;
e. Phá hoại cơ sở kinh tế, chánh trị, quân sự địch, nhất là ở các đô thị;
g. Gây ý thức phá hoại thƣờng xuyên trong nhân dân;
h. Phòng Tham mƣu các Khu phải chỉ những nơi nào nên phá hoạ;
i. Bộ đội phải bảo vệ cho dân quân phá hoại.
4. Vấn đề vận tải giao thông
Để thực hiện sự phối hợp chiến trƣờng Nam Bộ với chiến trƣờng Cao
Miên và Tây Nguyên, vấn đề tiếp tế lƣơng thực, vận chuyển dần đƣợc quân nhƣ
lên trên những chiến trƣờng ấy là một điều hết sức quan trọng. Nhiệm vụ này
quân đội quốc gia không thể làm đƣợc vì nó đòi hỏi một số ngƣời rất lớn, 1bộ
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máy nặng nề, 1 ngân sách khổng lồ. Chỉ có dân quân mới làm đƣợc nhiệm vụ ấy
mà không tốn kém cho chánh phủ bao nhiêu. Bởi vậy dân quân phải:
- Giác ngộ dân quân ý thức vận tải;
- Dân quân phải đảm nhận một phần lớn về công tác vận tải cho tiện lợi
và phòng khi các đƣờng khác bị đứt;
- Tổ chức những đội vận tải thƣờng trực, dƣới hình thức luân chuyển;
- Tạo những con đƣờng mới (phải thảo luận và đặt kế hoạch với VQD).
Dân quân cố gắng tạo ra đƣờng giao thông liên lạc riêng của mình;
- Kế hoạch tổ chức vận tải giao thông từ huyện này sang huyện kia do
Tỉnh đội Bộ đảm nhiệm.
- Từ tỉnh này qua tỉnh nọ thì do Phòng Tham mƣu Khu đảm nhiệm kế
hoạch.
5. Địch vận, ngụy vận- phá ngụy quyền
Sự quan trọng và chi tiết về công tác địch vận, ngụy vận đã vạch rõ trong
phân công công tác chánh trị.
Dƣới đây thêm vài chi tiết cho dân quân.
a.

Mỗi Xã đội Bộ phải có 1 tổ hay ít ra cũng 1 ngƣời chuyên môn lo

công tác địch vận;
b. Phải tìm cách liên lạc cho kỳ đƣợc với các đồn bốt ở địa phƣơng để đẩy
mạnh công tác địch vận;
c. Gây và giáo dục cho dân chúng ý thức địch vận để tạo một mặt trận
địch vận quanh các bốt của giặc;
d. Xin phép UBKCHC Nam Bộ mỗi 1 tuần ủng hộ địch vận bằng cách lạc
quyên dân chúng 1 số tiền. Đó cũng là 1 hình thức gián tiếp tham gia địch vận
của dân chúng.
e. Phá rối ngụy quyền, trừ khu hội tề (theo đúng kế hoạc phần công tác
chánh trị).
6. Đẩy mạnh võ trang tuyên truyền
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Mục đích, những phƣơng pháp và hình thức võ trang tuyên truyền ( xem
phần công tác chánh trị) để làm tròn nhiệm vụ này dân quân còn phải phối hợp
chặt chẽ với tuyên truyền địa phƣơng.
Trong công tác tuyên truyền, dân quân còn phải nắm vững đƣợc quần
chúng ( dân quân đã đƣợc tổ chức cũng nhƣ dân quân chƣa tổ chức). Giác ngộ
quần chúng ý thức chuẩn bị tổng phản công, cƣơng quyết kháng chiến và tin
tƣởng ở ngày thắng lợi cuối cùng. Tóm lại, đƣa quần chúng tiến lên tích cực
chiến đấu bằng những cuộc sanh hoạt rộng rãi có quần chúng tham gia.
7. Thực hiện địa phƣơng cấp dƣỡng cho dân quân
Đã nói dân quân là phải tự cấp, tự túc. Không tự cấp, tự túc đƣợc chƣa
phải là dân quân. Hơn nữa, ta không thể ỷ lại mãi ở Chánh phủ đƣợc. Có thực
hiện đƣợc việc địa phƣơng cấp dƣỡng thì dân quân mới hiểu rõ thêm ý thức bảo
vệ địa phƣơng.
a. Đề cao khẩu hiệu và tƣ tƣởng tự cấp, tự túc;
b. Phát triển kho lƣơng kháng chiến theo tinh thần của những chỉ thị của Phòng
Dân quân Nam Bộ.
c. Cổ động dân chúng, các đoàn thể kháng chiến, các nhà giàu có ủng hộ hoặc
đỡ đầu có thể từ 1 cá nhân đến 1 đơn vị du kích.
d. Gấp rút thành lập ở các xã Hội bảo trợ dân quân theo tinh thần nghị định của
UBKCHC Nam Bộ.
8. Phải tích cực phòng gián điệp
Ngoài việc mở rộng mặt trận do thám gián điệp, địch còn tung 1 số lƣu
manh vào các vùng giải phóng tổ chức cờ bạc, mại dâm trộm cƣớp để làm hƣ
hỏng các cán bộ và bạc nhƣợc tinh thần tích cực kháng chiến chuẩn bị tổng phản
công của dân chúng. Dân quân phải:
- Phối hợp với Công an địa phƣơng trừ khử những bọn ăn chơi, đàng điếm
( đĩ thõa, cờ bạc), những bọn buôn lậu.
- Đội ngũ dân quân trong 1 tiểu đội còn có nhiệm vụ dòm ngó kiểm soát
hành động lẫn nhau;
- Tổ chức những đội tuần tiễu, những bốt canh lƣu động.
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- Gây cho dân quân và dân chúng ý thức phòng điệp trừ gian làm cho mỗi
dân quân thành một mật hội viên.
- Giáo dục cho dân quân có ý thức khi bị bắt làm thế nào để địch vận và
giúp công tác địch vận.
- Phải dạy cho dân quân biết về công tác phản gián nhƣ bố trí kế hoạch
điều tra, truyền đạt tin tức, báo cáo và phân phối báo cáo. Về điều tra địch thì
chú ý về tin tức địch tập trung, chuyển vận, chuẩn bị, tình hình địch ở địa
phƣơng.
9. Phối hợp tác chiến và chuẩn bị chiến trƣơng cho chủ lực quân
Ngoài những nhiệm vụ đã đề ra trên đây, để cho việc chuẩn bị chiến
trƣờng cho chủ lực quân đƣợc chu đáo và phối hợp tác chiến với chủ lực quân
để giúp chủ lực quân làm tròn phận sự:
- Phải sẵn sàng giúp đỡ chủ lực quân trong việc giao thông liên lạc, trinh
sát, trong phạm vi địa phƣơng mình và coi đó là một nhiệm vụ cần thiết, nhất là
trong lúc chiến đấu lại càng quan trọng hơn;
- Giúp đỡ chủ lực quân trong việc tiếp tế, tải thƣơng, với khả năng cuối
cùng của mình để đỡ tổn hao sức chiến đấu của chủ lực vì những vụn vặt trong
lúc tác chiến;
- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực, kinh tế để giúp chủ lực tới lƣu trú
hoặc tác chiến ở địa phƣơng bất cứ lúc nào;
- Các đội du kích tập trung, du kích xã, bộ đội địa phƣơng phải phối hợp
mật thiết về kế hoạch quân sự làm tròn những việc của chủ lực quân giao cho để
giúp chủ lực thực hiện nhiệm vụ quân sự.
Trên đây là những nhiệm vụ chính mà dân quân phải thi hành trong giai
đoạn hiện tại. Nó nhằm vào hai mục đích:
1. Chống lại âm mƣu của địch trên chiến trƣờng Nam Bộ
2. Bảo vệ dự trù về nhân lực và tài lực, bảo vệ chính quyền của ta.
Để bảo đảm sự thực hiện những nhiệm vụ chiến thuật và chiến lƣợc nói
trên, dân quân phải đƣợc VQĐ nâng đỡ, dìu dắt và công tác thật sự trên tất cả
mọi phƣơng diện.
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III. Phát triển du kích xã và kiện toàn xã Đội bộ, huyện Đội bộ
Trong hiên tình của phong trào Dân quân Nam Bộ, muốn phát động du
kích chiến tranh để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng đã đƣợc đề ra, cần
phải:
1.

Phát triển và củng cố du kích xã.

2.

Kiện toàn xã Đội bộ và huyện Đội bộ
1. Phát triển và củng cố du kích xã
a. Hiện tình du kích xã ở Nam Bộ ra sao?
- Trong những vùng bị uy hiếp, dễ bao vây địch, những tiểu đội du kích
đƣợc thành lập, kỹ thuật tác chiến cũng nhƣ sự trang bị cấp dƣỡng còn kếm; ý
thức chiến đấu của cán bộ cũng nhƣ đội viên đê r hát động mạnh mẽ nhân dân
chiến tranh đẻ bảo vệ chánh quyền và cơ sở quần chúng ở địa phƣơng không
đƣợc coi là nhiệm vụ chính, do đó tinh thần chiến đấu cũng nhƣ sáng kiến trong
chiến đấu không đƣợc mạnh.
- Trong những vùng tƣơng đối yên ổn, ít bị uy hiếp, dân uân du kích
không đƣợc tổ chức, hoặc đƣợc tổ chức một cách bừa bãi vì cấp lãnh đạo dân
quân cho rằng du kích không thƣờng có cơ hội chiến đấu ở đây hoặc dựa vào
tình trạng thiếu thốn vũ khí.
- Trong hàng ngũ du kích thiếu hẳn những tổ trung kiên để dẫn dắt các
tiểu đội du kích về mọi mặt, để phát triển cơ sở du kích ở hƣơng thôn, để tiến tới
sự thành lập những đơn vị du kích tập trung phụ trách trong toàn quyền.
b. Phƣơng pháp cải bổ tình trạng trên
- Dựa theo địch tình, dựa theo những khu vực bị uy hiếp nhiều hay ít, nếu
du kích chƣa có hoặc quá yếu, phân tán các Trung đội du kích tập trung của
huyện hoặc những bộ phận phân tán của đại đội độc lập phụ trách trong huyện
xuống các xã, để xây dựng cơ sở du kích nơi đây để làm nòng cốt cho những
tiểu đội du kích đƣợc thành lập hoặc đã có sẵn để đẩy mạnh cuộc chiến tranh
nhân dân.
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- Nói tƣơng đối yên ổn cũng phải tổ chức tiểu đội du kích võ trang bằng
vũ khí thô sơ, để tập luyện họ quen với chiến đấu tuần tự đƣa họ theo các đơn vị
du kích tác chiến ở những vùng bị uy hiếp kế cận.
- Mở những lớp đào tạo hoặc bổ túc du kích xã để tăng gia năng lực tác
chiến và tri thúc nhân dân chiến tranh của họ.
- Đặt hoặc kiện toàn cơ sở công tác chánh trị trong dân quân du kích để
tăng cƣờng sức chiến đáu của cán bộ và đội viên để buộc chặt họ với chánh
quyền và cơ sở quần chúng ở địa phƣơng.
- Thực hiện cho kỹ đƣợc dân chúng nuôi du kích, để đặt mối liên hệ chặt
chẽ giữa dân chúng và dân quân để du kích tự thấy rõ hơn nhiệm vụ bảo vệ dân
chúng khi dân chúng nuôi dƣỡng, do đó, sức chiến đấu cũng nhƣ sáng kiến trong
chiến đấu đƣợc tăng lên.
- Nuôi ý thức cho dân chúng để làm cơ sở cho kỳ tổng động viên sau này.
2. Kiện toàn xã Đội bộ, huyện Đội bộ, tỉnh Đội bộ
a. Hiện tình các cấp xã Đội bộ và huyện Đội bộ
- Huyện Đội bọ là cấp lãnh đạo quan trọng vì huyện Đội bộ sát nhiều với
tình hình trong huyện để thảo ra kế hoạch cụ thể phát động du kích chiến tranh (
trực tiếp chỉ huy du kích tập trung) vã lãnh đạo trực tiếp các xã Đội bộ.
- Xã Đội bộ là cấp thi hành tất cả những chủ trƣơng và kế hoạch dân quân
để bảo vệ dự trữ ở hƣơng thôn, để bao vây địch ở mọi nơi, để tạo cơ sở kháng
chiến.
- Cán bộ huyện Đội bộ và xã Đội bộ phải là những cán bộ vừa có năng
lực, vừ có nhiều tri thức du kích chiến tranh, vừa có năng lực huy động quần
chúng để đƣa quần chúng ra chiến đấu.
- Nhƣng hiện tình năng lực của cán bộ huyện Đội bộ và xã Đội bộ ra sao?
Nói chung họ còn kém năng lực quân sự và chánh trị, tri thức nhân dân chiến
tranh còn quá kém. Hiện tình trên đây đề ra cho chúng ta nhiệm vụ kiện toàn các
cấp huyện Đội bộ và xã Đội bộ một cách khẩn cấp.
b. Vấn đề điều động cán bộ để kiện toàn tỉnh, huyện, xã Đội bộ
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1. Để đặt mối liên hệ chặt chẽ giữa các đại đội độc lập và huyện Đội bộ kế
hoạch phát động du kích chiến tranh và xây dựng bộ đội địa phƣơng, VQD cần
phải đƣa một số cán bộ QDQG có kinh nghiệm công tác dân quân sang các tỉnh
huyện xã Đội bộ.
Phải đƣa ít nhất sang tỉnh Đội bộ 1 cán bộ đại đội hoặc trung đội có kinh
nghiệm công tác dân quân.
Phải đƣa ít nhất sang xã Đội bộ 1 cán bộ tiểu đội có kinh nghiệm và năng
lực về công tác dân quân.
Mỗi một tiểu đội DK phải có một đội vien có kinh nghiệm, năng lực tác
chiến du kích.
Mỗi trung đội của bộ đội địa phƣơng phải đƣa ít nhất một án bộ QDQG
sang phụ trách chỉ huy.
( Công việc này đến cuối năm 1949 phải làm xong)
Phải nghiên cứu năng lực cán bộ DQ ở các tỉnh, huyện Đội bộ để đè bạt
chức vụ QDQG cho họ, chức vụ tƣơng đƣơng:
+ Cán bộ tỉnh đội chức vụ tƣơng đƣơng với Tiểu đoàn phó hoặc Đại đội
trƣởng
+ Cán bộ huyện Đội bộ chức vụ tƣơng đƣơng với Đại đội phó hoặc Trung
đội trƣởng tùy theo năng lực.
( Vấn đề điều chỉnh cán bộ VQD qua DQ và định cấp bậc cho dân quân
cũng còn phải theo hiện tình của từng khu mà quyết định)
Những cán bộ nào xét quá kém cỏi thì chƣa nên cho chức vụ QDQGVN
( Công việc này đến cuối tháng 12- 49 ít nhất phải xong ½)
2. Nhờ Liên Việt huyện và xã điều động 1 số cán bộ có uy tín, năng lực công tác
quần chúng, có sẵn ý thức dân quân để đảm nhận nhiệm vụ chánh trị viên.
- Đi sát với kế hoạch tác chiến VQD
- Đi đôi với kế hoạch bảo vệ địa phƣơng, bảo vệ chánh quyền của kháng
chiến hành chánh.
- Do đó, tỉnh đội bộ phải chịu hai hệ thống lãnh đạo:
+ Sự lãnh đạo của Bộ Tƣ Lịnh khu về mặt tác chiến
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+ Sự lãnh đạo của kháng chiến/ hành chánh trong việc bảo vệ địa phƣơng
Và cũng vì vậy, không thể sát nhập tỉnh Đội bộ với Trung đoàn bộ làm
một. Trong giai đoạn này, tỉnh Đội bộ phải đƣợc kiện toàn hơn nữa. Ngoài việc
đi sát kế hoạch tác chiến của VQD. Đi đôi với chủ trƣơng bảo vệ chính quyền
kháng chiến hành chính nó còn phải lãnh đạo tự vệ làm nhiệm vụ sanh sản tự túc
v ận tải giao thông.
Căn cứ vào công điện số 005/ FCT của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp: hệ
thống và nguyên tắc lãnh đạo các cấp dân quân Tỉnh và Khu
Cấp tỉnh
1. Tỉnh Đội bộ có nhiệm vụ lãnh đạoi điều khiển các đơn vị du kích xã và
tập trung trong phạm vi kế hoạch chủ trƣơng đƣờng lối quân sự của BTL Khu
đƣa xuống hay của Trung đoàn địa phƣơng nêu đƣợc BTL Khu ủy quyền.
2. Về mặt quân sự, tỉnh Đội bộ trực tiếp chịu sự lãnh đạo cảu BTL để
nhận lãnh kế hoạch hay chủ trƣơng quân sự chung. Báo cáo kết quả hoạt động
quân sự về BTL khu và BCH Trung đoàn ( đồng thời phải gọi lên phong Dân
quân Khu và phòng Dân quân Nam Bộ)
3. Trong trƣờng hợp, nếu Ban chỉ huy Trung đoàn đƣợc BTL Khu ủy
quyền phụ trách tỉnh đội về mặt tác chiến thì BCH Trung đoàn trƣớc khi ra
mệnh lệnh cho tỉnh đội phải bộ phải thảo luận với kháng chiến hành chánh. Nếu
ý kiến bất đồng với BCH, Trung đoàn có quyền quyết định và chịu trách nhiệm
trƣớc BTL Khu. Trong trƣờng hợp cấp bách không cần thảo luận cứ ra lệnh và
báo cáo cho kháng chiến hành chánh biết.
4. Trong trƣờng hợp, nếu không có chỉ thị cấp trên nhƣng có kế hoạch hay
sáng kiến của tỉnh Đội bộ cần đƣợc BCH Trung đoàn duyệt ý ( nếu Trung đoàn
này đƣợc ủy quyền), hay phải đƣợc BTL Khu duyệt ý.
Trong trƣờng hợp cấp bách, tỉnh Đôi bộ có quyền ra mệnh lệnh nhƣng
phải báo cáo cho kháng chiến hành chánh và BCh Trung đoàn biết.
5. Tỉnh Đội bộ là 1 tổ chức dƣới quyền lãnh đạo của UBKCHC tỉnh nên
việc gì cũng phải thỏa luận và đề nghị với Ủy ban Kháng chiến Hành chánh tỉnh
đề đạt kế hoạch phát triển dân quân, kiện toàn các đội du kích xã đề tiến lên
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thành du kích tập trung và xây dựng bộ đội địa phƣơng, phát triển kho lƣơng
kháng chiến đặt kế hoạch bảo vệ địa phƣơng, bảo vệ chính quyền ( các việc
ngày Kháng chiến Hành chánh đảm nhiệm một phần lớn).
6. Đề giúp các tỉnh Đội bộ đủ năng lực và uy tín chỉ huy bộ đội địa
phƣơng, phòng Dân quân sẽ hỏi ý kiến với BTL Khu củng cố hay kiện toàn lại.
7. Mỗi một chủ trƣơng hay sáng kiến gì của tỉnh Đội bộ phải đƣợc
UBKC/ HC thông qua.
Cấp khu
- Phòng Dân quân Khu là bộ phận chuyên môn của BTL Khu có nhiệm
vụ:
- Tổng kết kinh nghiệm dân quân và bộ đội địa phƣơng
- Nghiên cứu việc phát triển dân quân xã, việc tự túc tự cấp cho du kích.
- Để giúp BTL Khu và UBKCHC lãnh đạo dân quân.
- Việc tác chiến của dân quân du kích và bộ đội địa phƣơng sẽ giao lại cho
phòng tham mƣu BTL Khu.
- Về công tác chánh trị trong bộ đội địa phƣơng và du kích tập trung,
phòng Chánh trị BTL đảm nhận giúp kế hoạch tài liệu.
NGHỊ QUYẾT
( Hội nghị Quân sự Nam Bộ ngày 3,4,5 tháng 9-1949)

TRINH SÁT
I.

Sự quan hệ của Trinh sát

II.

Những sai lầm về Trinh sát

III.

Sửa đổi và củng cố tổ chức Trinh sát

I.

Sự quan hệ của Trinh sát trong bộ đội
Biết địch mới thắng đƣợc địch. Tình báo là những tai mắt của quân sự đặt ở
khắp mọi nơi hoạt động sâu vào các vùng địch và ngay ở hậu phƣơng ta. Nó
không cung cấp tin tức trực tiếp cho sự chỉ huy chiến đấu. Bộ đội cần có những
tai mắt gần nữa trực tiếp giúp cho ngƣời chỉ huy và bộ đội chiến thắng trong trận
đánh. Do đó, phải tổ chức trinh sát trong bộ đội.
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Đội trinh sát khác TB ở chỗ là chỉ hoạt động ngay ở mặt trận và những nơi
gần mặt trận, chỗ đóng binh.
Khi đóng quân ở xã địch : bộ đội đƣợc bảo đảm sự an toàn vì:

a.

1. Liên lạc đƣợc với các tổ chức trinh sát địa phƣơng để lấy tin tức cho bộ đội.
2. Hiểu đƣợc tình hình khu vực đóng quân và địa hình ( trinh sát phải về yêu
đô) để giúp chỉ huy cảnh giới nơi nào, nơi nào cần sửa chữa để đề p hòng địch
tới đánh bất ngờ.
3. Kiểm soát đƣợc bộ đội về canh phòng và kỷ luật, đặt đƣợc kế hoạch nghi binh
làm lạc hƣớng địch.
4. Khi báo động có ngƣời điều tra VG làm dấu hiệu cho địch
b. Khi hành quân: Sự an ninh của bộ đội đƣợc bảo đảm, tránh bị phục
kích hoặc oanh tạc bất thình lình vì:
1. Hiểu rõ tình hình hai bên đƣơng khi hành quân, báo hiệu kịp cho nhau
khi báo động.
2. Để khắp phá các ổ do thám địch ở những khu vực bộ đội đinh tạm nghi.
Do đó, ngƣời chỉ huy gặp chiến sự xảy ra để đạt đƣợc kế hoạch cho bộ đội
đối phó kịp thời.
b.Trong khi tiến công: Trinh sát sẽ:
1. Tìm đƣờng lối và hƣớng dẫn bộ đội vận động dễ dàng.
2. Khám phá nhƣợc điểm của địch để giúp chỉ huy nhằm nào do vận động
bộ đội tiêu diệt địch.
3. Khám phá những chiêu chúng rút lui của địch đình cách đánh bại
chúng.
d. Trong khi phòng ngự: Trinh sát sẽ giúp chỉ huy:
1. Hiểu biết trình độ chuẩn bị của địch.
2. Hiểu địch tình bố trí, vận động, ý định của địch để ta có cơ hội tiến
đánh.
c. Khi gặp địch bất thình lình: ( tao ngộ chiến), Trinh sát phải:
1. Điều tra cho biết ngay đội hình, phƣơng hƣớng bộ đội địch đang di
động.
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2. Phán đoán ý định của địch để giúp chỉ huy đặt kế hoạch tác chiến ngay.
g. Khi đuổi theo địch ( Truy kích): Trinh sát sẽ cho chỉ huy biết ngay lúc
địch bắt đầu rút lui để đủ thì giờ làm tròn việc truy kích.
h. Khi ta rút lui, Trinh sát sẽ:
1. Dò xét trƣớc chỗ sơ hở của địch để bộ đội có cơ hội thoát ly chiến
trƣờng.
2. Dò xét sự vận động của địch cố đuổi để đánh ta, không để báo cho chỉ
huy đối phó.
II. Ít điều sai lầm về trinh sát.
Từ trƣớc tới nay, các cấp chỉ huy quân sự của ta có đặt trinh sát nhƣng
nhiều khi chúng ta chƣa theo đúng những nguyên tắc căn bản của việc tổ chức
và việc hoạt động của các đội trinh sát nên nhiều khi tin tức trinh sát rất lờ mờ
sai lạc hoặc không có, không giúp cho việc đặt kế hoạch chiến đấu tại trận của
cấp chỉ huy đƣợc xác thực.
1. Không hiểu rõ sự quan trọng của trinh sát: sau một vài trận thắng sinh
kiêu cho là địch không dám tiến đánh mình hoặc không dám ra khỏi đồn để phục
kích mình nên khi đóng quân hay hành không không giăng lƣới trinh sát trƣớc
sau và hai bên sƣờn. Việc khinh địch này tỏ rõ một số các cấp chỉ huy còn kém,
quan niệm trinh sát chƣa hiểu rõ sự quan hệ trinh sát trong bộ đội.
2. Các đơn vị bộ đội không có những đội trinh sát chuyên môn: nếu một
khi có việc cho một bộ đội, lúc đó ngƣời chỉ huy đơn vị mới lấy mọt vài đội viên
căn dặn ít điều cần phải đi làm trinh sát thì:
a. Những ngƣời do hàng ngày không làm nhiệm vụ trinh sát không biết
một chút gì về kinh nghiệm trinh sát đi điều tra khó lòng có kết quả.
b. Lúc thƣờng không có ai lo việc trinh sát chuyển đến lúc có việc cần
phải hóa trang để điều tra, hoặc cần một vài phƣơng tiện nhƣ ghe xuồng để đi
cho mau, cái máy chụp hình cho chắc chắn hay khẩu súng ngắn, quả lựu đạn cho
đƣợc bảo đảm khi đi mới xoay xở lung tung, việc trinh sát sẽ lỡ dịp và có nhiều
khi đi liều sẽ thất bại, nguy hiểm cho ngƣời trinh sát.
3. Trinh sát không đƣợc huấn luyện
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Ngoài việc học tập quân sự hàng ngày để chiến đấu, rất ít trinh sát viên
đƣợc huấn luyện về phƣơng diện chuyên môn. Do đó, thủ đoạn trinh sát không
có và nhiệm vụ trinh sát trong mọi trƣờng hợp cũng không rõ ràng, ngƣời trinh
sát viên chƣa cảm thấy rõ ràng việc trinh sát liên quan mật thiết tới cách mạng
của bộ đội mình thế nào để mà cố gắng làm tròn nhiệm vụ, chƣa nhận thức rõ
ràng nếu mình làm lâu việc tức là kế hoạch bộ đội sẽ bị thất bại. Ngoài vài điều
ngƣời chỉ huy dặn khi ra đi, ngƣời trinh sá kếm huấn luyện sẽ không biết phải
hiểu gì them nữa, trong khi mình có thể gần giặc để hiểu đƣợc hoặc gặp những
trƣờng hợp khó khăn thì làm thế nào để đối phó và lấy cho đƣợc tin tức giặc.
Một thí dụ nhỏ: nghe báo cáo có 1 đoàn cơ giới giặc tới, cho trinh sát đi
điều tra mà khi về nghe báo cáo: đoàn xe đông lắm trông đen ngòm cả cánh
đồng ( nhƣng không rõ bao nhiêu chiếc, không biết là xƣ tăng hay xe jeep), nó
chạy nhƣ trâu chồm ( trên xe có những súng lớn và nhỏ, khong biết súng gì) nếu
báo cáo nhƣ vậy thì ngƣời chỉ huy cũng khó lòng mà đặt kế hoạch đối phó với
những con trâu sắt đó.
4.Không biết dùng trinh sát cho hợp lý
a. Có nhiều cấp chỉ huy trong khi hành quân hay đóng ở nơi nào có những
đội viên trong đơn vị mình là ngƣời địa phƣơng mà không biết lấy họ ra để giúp
trinh sát cho việc thu tin tức, hiểu địa phƣơng đƣợc kết quả hơn
b. Dùng không hợp lý, bắt trinh sát đi liên lạc.
c. Không biết trong trƣờng hợp nào thì phải dùng phƣơng pháp trinh sát
nào
Tỉ dụ:
- Khi lấy tin tức ở mặt trận không đủ mà phải láy tin tức ở địa phƣơng
địch thì dùng hóa trang trinh sát ( hình thức này gấn giống nhƣ điệp báo)
- Khi cần lấy những tài liệu thiết thực của địch phải bắt cho đƣợc những
liên lạc của cáp chỉ huy hoạch nhân viên giúp việc, đầu bếp...
- Khi cần làm cho tinh thần địch hoang mang sút kém hay gây ảnh hƣởng
cho bộ đội ta ở nơi địch chiếm đóng thì phải dùng võ trang trính sát.
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- Khi tại mặt trận địch canh phòng cẩn mật, không thể len vào điều tra
đƣợc, khi địch muốn di động mà ta không hiểu ý định ra sao. Khi địch tấn công
mà thiếu tài liệu trinh sát cần thiết mà trinh sát thƣờng không thể lấy đƣợc phần
đoạn địch tình, đặt kế hoạch thì phải dùng uy lực trinh sát.
- Khi khu vực địch chiếm khá rộng, canh phòng kiên cố binh lực phân
phối bí mật, phải 1 số trinh sát đi điều tra không đủ, phải phái rất nhiều trinh sát
đi sâu khắp mặt trận địch lấy tin tức rồi đem tổng hợp lại, phân đoạn cho có hệ
thống để định cách đối phó. Trƣờng hợp này phải dùng trinh sát chiến với
phƣơng pháp uy lực trinh sát để xem xét trận địa rõ ràng.
d. Việc đặt ngƣời chỉ huy trinh sát nhiều khi cũng không hợp lý nữa,
không biết phải những cán bộ có năng lực họp cùng trinh sát để hƣớng dẫn công
tác cho sát đúng.
Tỉ dụ nhƣ đội trinh sát chỉ có nhiệm vụ hiểu biết bộ đội địch, tinh thàn, kỷ
luật, binh lực và chiến thuật... thì ngƣời cỉ huy đội trinh sát đó có thể là cấp chỉ
huy thƣờng của bộ đội.
Nhƣng khi đội trinh sát có nhiệm vụ sƣu tầm tin tức về mặt chiến lƣợc,
chiến thuật để giúp Ban chỉ huy các cấp phân định tình hay những tin tức đặc
biệt mà cần phải có tri cà con mặt tổng quát về quân sự để xét đón chiến lƣợc,
chiến thuật địch thì phải dùng ngƣời chỉ huy đó là 1 sỹ quan tham mƣu.
Nếu định trinh sát các pháo đài, cầu cồng, trƣờng bay, đƣờng xe lửa, thì
đội trinh sát do ngƣời chỉ huy thuộc loại chuyên môn. Nghĩa là định giao nhiệm
vụ cho đội trinh sát nào thì phải định rõ tính chất việc trinh sát đó rồi đặt ngƣời
chỉ huy cho đúng nhƣ ý muốn.
5.Không biết tổ chức trinh sát nhân dân
Cũng nhƣ tình báo, dân chúng có thể giúp ta hiểu tình hình địch thì cũng
có thể làm trinh sát cho ta đƣợc và sẽ giữ đƣợc bí mật hơn trinh sát bằng bộ đội.
Đồng thời, trinh sát nhân dân sẽ là hàng rào che đầu cho ta thật kín đói với địch
hơn là tao có thể che dấu địch.
Nếu bộ đội đến đâu cũng biết liên lạc ngay với các cơ quan công an, dân
quân và các đoàn thể nhân dân để tổ chức ngay ngƣời địa phƣơng làm trinh sát
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cho mình thật chu đáo thì không còn phải lo sợ Việt gian đến dò xét mình và
nhất nhất động của giặc trong địa phƣơng sẽ không lọt qua mắt mình đƣợc. Có
huấn luyện thêm cho trinh sát nhân dân ở địa phƣơng thì mỗi khi bộ đội rút đi,
những ngƣời trinh sát này có thể biến thành tình báo hoặ nhân viên ngoại vi của
tình báo đƣợc.
Quan niệm tình báo nhân dân, trinh sát nhân dâ n phải đi song song cùng
nhau để cho bộ đội thêm nhiều tai mắt đằng trƣớc, đằng sau, ở xa, ở gần và khắp
cả xung quanh.
Những khuyết điểm trên đay phải đƣợc cấp thời sửa chữa để tránh những
thiệt thời cho bộ đội mà ta có thể tránh đƣợc. Khắc phục đƣợc các lỗi lầm này,
địch sẽ khó lòng làm gì nổi ta, về phần ta, muốn đánh thì đánh, cần tránh thì rút,
quyền chủ động sẽ nắm đƣợc ở trong tay.
SỬA ĐỔI VÀ CỦNG CỐ
Tổ chức và công tác trinh sát

IV.

- Các bộ đội đến tháng 10- 49 phải tổ chức cho xong mỗi đại hội có một
tiểu đội trinh sát, mỗi tiểu đoàn có 1 trung đội trinh sát. Mỗi trung đoàn từ 1
trung đoàn đến 1 đại đội trinh sát ( con số sẽ do BTL các Khu căn cứ theo nhân
số và nhu cầu của từng trung đoàn mà định).
- Đến tháng 12- 49, các đội trinh sát các cấp phải đƣợc qua một lớp huấn
luyện ngay tại dơn vị. Tiểu đoàn và trung đoàn mở lớp. Ban Quân bao khu cấp
tài liệu.
- Các cán bộ và đội viên trinh sát phải đƣợc tuyển lựa khỏe mạnh, can
đảm, lanh lẹ, tháo vát, trung thành có t hành tích chiến đấu, quân sự khá.
- Các đại đội độc lập ở địa phƣơng nào, nếu chiến sỹ ngƣời địa phƣơng
đó, phải tách anh em này rả làm trinh sát.
- Bộ đội dân đóng ở xã nào trong một tháng, ít nhứt phải tổ chức đƣợc 3
trinh sát viên nhân dân làm tai mắt cho mình và huấn luyện trinh sát cho dân
quân ở đó.
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- Cơ quan quân sự BTL, trung đoàn, tiểu đoàn.... khi đóng ở một nơi nào,
tùy địa điểm thiết yếu mà bố trí trính sát và chú trọng mở rộng phạm vi kiểm
soát, ít nhất là 10 cây số.
- Tùy địa vực đóng quân, các phƣơng tiện giao thông tốt phải để cho trinh
sát dùng trƣớc hết hết nhƣu ở vùng nƣớc xuồng ghe, các vùng khô cố gắng kiếm
xe máy, kiếm ngựa
- Hành quân, tác chiến khong có trinh sát dù thắng hay thất bại, tùy nặng
nhẹ mà thi hành kỷ luật.
- Trao đổi tin tức và phối hợp mật thiết với quân báo.
NGHỊ QUYẾT
( Hội nghị Quân sự Nam Bộ ngày 3,4,5 tháng 9- 49)

QUÂN BÁO
I.

Quan trọng của công tác Quân báo

II.

Những nhiệm vụ chánh của Quân báo

III.

Nhận định về hiện tình của mật vụ
a.

Tổ chức

b.

Công tác

c.

Nhân viên
IV

Kế hoạch công tác mới

a.

Củng cố và xây dựng về nội bộ ( chuyên môn)

b.

Theo nhu cầu Quân sự

c.

Linh tinh

IV.

Những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến Quân báo
I. Quan trọng của công tác Quân báo
- Biết ngƣời, biết mình, trăm trận trăm thắng ( Tôn Tử)
* Thiếu quân báo hay quân báo kém, bộ đội sẽ:
1. Kém phần chiến thắng quân thù
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2. Khó giữu yên đƣợc nội bộ, bảo vệ đƣợc lực lƣợng để chống lại với
những hành động điều tra, phá hoại của những gián điệp địch.
Ngoài ra với những công tác phá hoại kho tàng quân dụng, súng đạn,
những phƣơng tiện giao thông, vận tải, ám sát các nhân vật quan trọng, các sỹ
quan cao cấp của địch.... ở trong vùng địch, Quân báo cũng có thể làm tiêu hao
đƣợc một phần nào lực lƣợng của địch.
II. Những nhiệm vụ chánh của Quân báo
a. Công tác Điệp báo: Điều tra sƣu tầm, báo cáo những tin tức tài liệu về
địch tình ( chú trọng đặc biệt về quân sự), về địa thế về dân tình ( nếu xét có liên
quan đến tác chiến).
b. Công tác phản gián: Chống lại những hành động và truy tâm những
gián điệp của địch và ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam ( chú trọng đặc biệt
đến trong hàng ngũ của quân đội, những cơ quan quốc phòng và ở những địa
điểm quan trọng về chiến lƣợc).
c. Công tác phá hoại: Phá hoại lực lƣợng quân sự địc và những phƣơng
tiện giao thông, vận tải..... của địch ( Trích trong quyết định số 63 QDNB ngày
10-7-49 và chỉ thị số 229 TTTL ngày 1-8-49 của Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ.
III. Nhận định về hiện tình của mật vụ
Những khuyết điểm về:
a.

Tổ chức:
1. Tổ chức chƣa đuọc thống nhứt, hợp lý ( tỉ dụ: tổ chức của mật vụ toàn
Nam Bộ chƣa đƣợc thống nhất và nhiều nơi còn tuỳ theo sở thích địa phƣơng.
Hình thức nhiều, nhƣ ở phòng Mật vụ Nam Bộ có 3 phòng khác nằm ở trong.
Nhƣ ở dƣới địa phƣng chú trọng nhiều đến hình thức văn phòng không hợp lý
nhƣ: đội trừ gian của Mật vụ Nam Bộ nằm trong đội Giao thông liên lạc nhƣu
Nam Bộ và các Khoa: chia sẻ do ban và báo cáo, ít nghiên cứu, thiếu cán sự, lại
có nơi phân ra để tổ chức đến tận cấp xã và có tổ lại bị nhiều chỉ huy ( tới đến
tận 6 chỉ huy).
2. Các cơ quan chỉ đạo chƣa nhận đƣợc kiện toàn (ở Nam Bộ và Khu)
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3. Tổ chức và bố trí lực lƣợng không đƣợc linh động, thiếu thực tế ( thiếu
trọng tâm, quan niệm quân bình, mơ mộng hão huềyn hay cẩu tha cho có hình
thức....)
4. Cơ sở trong vùng địch thiếu kếm ( nhât là ở những đô thị quan trọng)
5. Giao thông liên lạc rất kếm và thiếu phƣơng tiện
6. Thiếu bí mật
7. Nội bộ thiếu kỷ luật, kém đoàn kết.
b. Công tác
1. Chƣa nhận thức rõ về công tác quân báo nhứt là trong chiến tranh nhân
dân.
2. Thiếu trách nhiệm đối với quân sự
3. Công tác rất ít đƣợc hƣớng dẫn, thiếu kiểm tra.
4. Báo biên ( nhƣ phụ trach địch vận, tuyên truyền, tra xét bắt bớ dân
chúng, ham tác chiến, mua đồ ở thành hộ các cơ quan)
5. Tin tứ tài liệu điều tra sƣu tầm không đuợc tập trung nghiên cứu phán
đoán và lợi dụng triệt để.
6. Ít chú trọng đến công tác phản gián hay thiếu kế hoạch cụ thể về công
tác này.
7. Rất kém và thiếu trong việc liên hệ công tác cũng trong ngành mật vụ ở
toàn Nam Bộ và với các cơ quan khác nhƣ Công an, Dân quân, trinh sát và đoàn
thể dân chúng.
c. Nhân viên
Nói chung:
1. Cán bộ phụ trách và chỉ huy ở cấp Khoa và Tổ thiếu lý luận về chuyên
môn, kém chánh trị và nhất là quân sự.
2. Nhân viên dƣới phức tạp, ít đƣợc nâng đỡ, rèn luyện
3. Tình trạng chung rất thiếu thốn về số lƣợng, non kém về chuyên môn,
thiếu thành thực trong báo cáo, kém quyết tâm trong công tác, mậc dầu có tinh
thần xung phong anh dũng, tích cực và sáng kiến trong công tác.
IV. Kế hoạch công tác mới
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A. Củng cố và xây dựng chuyên môn
1. Triệt để thi hành và tổ chức theo nhƣ quyết định số 63/ QDNB và chỉ
thị số 229/ TTTL của Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ.
2. Đặc biệt chú trọng củng cố:
a. Bộ máy chỉ huy có cấp Nam Bộ, Khu và Tổ ở những địa phƣơng quan
trọng ( chỉ quân báo)
b. Bộ phận về nghiên cứu và báo cáo bằng: thống nhất kỹ thuật về nghiên
cứu, cách thức làm báo cáo và nguyên tắc phân phối báo cáo. Thêm caá bộ quân
sự để làm trong nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với tác huẩn của tham mƣu Nam
Bộ và Khu.
c. Củng cố và bố trí lại và tăng cƣờng cho tổ chức giao thông liên lạc sao
cho đƣợc nhanh chóng vững chắc và bí mật. Xúc tiến việc dựng đài VTD riêng
cho Quân báo và việc dựng đài của quân sự (đặc biệt chú trọng ở các địa phƣơng
quan trọng và các địa điểm có nhiều địch). Nghiên cứu và mạnh dạn dùng những
phƣơng tiện giao thông vận tải công khai ở vùng địch kiểm soát trong công tác
quân báo.
d. Kiểm tra (đặc biệt ở cấp chỉ và tổ địa phƣong và trọng tâm vững tâm
chiếm)
3. Củng cố nội bộ: ( Thanh trừ những phần tử phức tạp, phản động. Đặt
chánh sách rõ rệt với những gián điệp ( agent double), phân phối lại nhân viên,
cán bộ, bổ sung thêm ngƣời mới, thi hành kỷ luật quân sự trong quân báo... )
4. Nâng cao trình độ hiểu biết của cán bộ và nhân viên ( sƣu tầm và phổ
biến tài liệu kinh nghiệm, mở lớp bổ túc câấ chỉ huy Tổ và huấn luyện viện
Khoa, thóng nhất chƣơng trình huấn luyện).
5. Nghiên cứu để hợp lý và tăng cƣờng các cơ sở hoạt động địa phƣơng
(đặc biệt chú trọng ở các địa phƣơng quan trọng nhƣ Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ
Tho, Cap st Jacques), Vĩnh Long, Cần Thơ, Phnom Penh và tiến tới đặt cơ sở ở
Đà Lạt).
6. Sửa đổi và củng cố lại các ban công tác Thành của Quân báo dễ bién
thành những đội biệt động vũ trang).
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7. Xúc tiến công tác phản gián ( thành lập những Tổ và những Tiểu tổ
phản gián lƣu dộng và chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các cấp chỉ huy và
chánh trị viên trong các cơ quan và bọ đội, sƣu tầm và phổ biến những kinh
nghiệm về phòng gian.... Chú trọng đến các cơ quan văn phòng, tham mƣu, liên
lạc, BCX quân y, tiếp tế)
8. Kiểm tra và rèn luyện vấn đề công tác bí mật.
9. Xúc tiến và kiểm tra việc liên hệ với quân sự, với Công an, Dân quân,
Địch vận ( thi hành theo QD 63 QĐND và chỉ thị 229/ TTTL của Bộ Tƣ Lịnh
Nam Bộ) và với các đoàn thể dân chúng.
10. Đề nghị tăng them tài chánh và quy định về thể thức thanh toán.
B. Theo nhu cầu quân sự
Theo kế hoạch quân sự từng Khu và toàn Nam Bộ ( trong nghịe quyết hội
nghị) mà định kế hoạch công tác.
C. Linh tinh
1. BTL Nam Bộ và BTL các Khu uỷ nhiệm cho Quân báo Nam Bộ và các
Khu đuợc quyền cấp giấy cho nhân viên và những ngƣời giúp việc trong ngành “
ra”, “ vào” vùng bị tạm chiến ( kể cả thành thị và thôn quê)
2. Thuyên chuyển điều hoà lại cán bộ và nhân viên trong ngành cho đúng
với nhu cầu ở Nam Bộ, ở các Khu và các địa phƣơng.
V. Những vấn đề quan trọng khác có liên quan đến Quân báo
1. Thành lập và iện toàn các tổ chức trinh sát trong VQD và do tham quan
dân quân ( Quân báo sẽ có trách nhiệm hƣớng dẫn về chuyên môn và phối hợp
mật thiết trong công tác)
2. Bộ đội và Dân quân chú trọng đặc biệt đến việc thủ loịa tìa liệu địch
trên chiến truờng và trong ngƣời các tù bin, hàng binh và những tài liệu này phải
gọi đến Tham mƣu trung đoàn, Khu hay Nam để chuyển tới cho Quân báo.
NGHỊ QUYẾT
( Hội nghị quân sự Nam Bộ ngày 3,4,5 tháng 9-49)
THÔNG TIN LIÊN LẠC
I.

Sự quan trọng của thông tin liên lạc
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II.

Những khuyết điểm về thông tin liên lạc

III.

Sửa đổi và củng cố tổ chức thông tin liên lạc
I. Sự quan trọng của thông tin liên lạc
Để giúp bộ đội nhận xét về địch thật mau lẹ đang tiến lẹ đang tiến lên
tiêu diệt chúng, hoặc thôi đi để bảo toàn chủ lực mình hoặc để giúp cho các cáp
chỉ huy đạt mƣu lƣợc, kế hoạch sau khi nhận đƣợc tin tức của tình báo, trinh
sát... quân đội tìm đủ mọi cách để tuyên truyền những tin dò dỉ, hay cấp chỉ huy
sĩ quan cứ theo tin nhận đuợc mà ra những chỉ thị cho cấp dƣới thật mau chóng
để cho công việc tiến hành đƣợc kịp thời. Đồng thời tìm hết cách giữ chặt chẽ
những mối đuờng liên lạc giữa bộ đội này với bộ đội kia, giữa các đơn vị chiến
đấu trong một mặt trận, giữa cơ quan với cơ quan để tránh sự gián đoạn, bế tắc
để cho tin tức và công việc khỏi bị chậm trễ.
Trên mặt trận, mệnh lệnh sớm một phút có thể tiêu diệt đuợc quân thù,
chậm một phút có thể bị bại vong. Kế hoạch chỉ huy là sớm 1 giờ, một ngày có
thể thành công, chậm một ngày, một giời có thể hỏng việc hay lỡ thời cơ. Mà
đƣợc thời có, hành động cho kịp thời tức là nắm đƣợc bí quyết trong việc dùng
binh.
II. Những khuyết điểm về thông tin liên lạc
Thông tin
Thông tin ngoài mặt trận: Thông tin ngoài mặt trận rất chậm vì ngoài cách dùng
ngƣời đem tin tức ra không có phƣơng tiện nào khác. Chƣa biết dùng ký hiệu (
Sémaphere) dấu hiệu đèn (ánh sáng), pháo hiệu, dùng chim, chó để đem thơ.
Có những trung đoàn chủ lực có đài VTD nhƣng khi ra trận không đem
theo đƣợc vì nặng nề: chƣa có đài, vô tuyến điện thoại nhỏ ( radiophonie
portatir) và không cố gắng dùng Téléphone).
Thông tin thƣờng: Phân phối điện đài chƣa hợp lý
Đặt điện đài không nhìn nơi quan trọng nhƣ cố tình có trên 3 cái ( k7) mà
BTL Nam Bộ hoặc BTL Khu chỉ có 1 hoặc 2 cái.
- Không chọn thứ tốt và dễ nhiều đồ thay, sửa, những nơi cô lập, xa xôi,
giao thông khó nên nhiều khi máy hƣ, đứt tin tức rất lâu.
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- Không kiểm tra chặt chẽ các đài nên có nhiều điện đánh đi không hết và
nhận không đủ hoặc gián đoạn (đài trƣờng kém, lƣơng tâm nhà nghề)
- Cán bộ VTD thiếu và kém ( khi binh không ngƣời thay thế, đánh không
hết điện trong giờ nhứt định)
- Cán bộ không bảo đảm vì lấy ngƣời ngoài quân đội.
- Cán bộ mật mã không chọn lọc kỹ và hay thuyên chuyển công tác.
Liên lạc
Liên lạc mặt trận: Liên lạc mặt trận kém: rất chậm và có khi lạc đƣờng
nhứt là trong những trận đánh có sự biến chuyển lớn, còn dùng nhiều trẻ em.
Ngoài mặt trận, sự liên lạc trong đó thiếu ngƣời vì ở đại đội không đặt tổ
liên lạc.
Liên lạc văn phòng và trạm: Nhân viên liên lạc không đuợc tuyển mộ
chọn lọc và huấn luyện kỹ lƣỡng nên thƣờng xảy ra những việc phạm kỷ luật
nhƣ chân thơ lấy tiền, huỷ công văn.
Các trạm liên lạc không cử soát chặt chẽ nên có chậm trễ, mất công văn
đò đạc, bỏ trăm và sổ sách giấy tờ không đƣợc phân minh.
Nhân viênở các trạm gần vùng nguy hiểm không đuợc võ trang đầy đủ
trong lúc đi công tác và ủng hộ cơ quan.
Không chú ý phát triển phƣơng tiện giao thông liên lạc nên nhiều việc
khẩn gấp không thi hành đƣợc mau lẹ ( không đủ ngựa, xe máy ở Miền Đông,
ghe nhẹ nhiều chèo ở khu 8,9 ( ghe máy nhỏ ở K9)
Qua các nơi nguy hiểm không đƣợc bảo vệ chu đáo ( dò đƣờng, gác trƣớc
không đƣợc kỹ)
Không tổ chức sẵn những đuờng liên lạc dự bị nên mỗi khi bị đứt thì sự
liên lạc giao thông phải ngừng hẳn một thời gian lâu.
Không đặt ký hiệu mật ở trên các nơi giao hẹn, các trạm khác không biết
cứ đi là tới, đến nơi bị bắt, bị giết cả.
Không có tổ chức liên lạc tin cần để đem “ mật lính” tin tức quan trọng và
và mất bằng công văn hoặc bằng lời
III. Sửa đổi và củng cố tổ chức thông tin liên lạc
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Thông tin
- Thống nhất ngành VTD ở Nam Bộ về kỹ thuật, điều hoà vật liệu, cán bộ.
- Phân phối cho hợp lý các đài VTD hiện có ở các Khu và Nam Bộ: Nam
Bộ và Khu ít nhứt 2 đài, một cho trung đoàn, tiểu đoàn độc lập, chủ lực và các
đại đội độc lập phụ trách ở một vùng xã hoậc cô lập. Mỗi đại đội trong tiểu đoàn
chủ lực một máy radiophonie.
- Củng cố các xƣởng máy VTD Khu, nhứt là chú trọng mua vật liệu dự
trữ cho diễn đài.
- Các Khu mở lớp đào tạo hiệu thính viễn và bổ túc đài trƣờng.
- Cán bộ và nhân viên mật mã phải là ngƣời có bảo đảm và không đổi
công tác( trừ trƣờng hợp đặc biệt).
- Tổ chức mật mã từ Trung đoàn xuống đến đại đội để dùng vào những
báo cáo, công văn mật ( cuối tháng 12 phải xong)
- Các Khu phải mở lớp huấn luyện cách thông tin bằng

ký hiệu (

Sémaphore) bằng có, ánh sáng, giao cho trƣờng quân chính phụ trách (đến cuối
tháng 12 phải có)
- Quân giới Nam Bộ và các Khu nghiên cứu và sản xuất pháo hiệu cho
các bộ đội dùng.
- Tiểu đoàn chủ lực cố gắng dùng Teléphone để thông tin ngoài mặt trận.
Liên lạc: Thêm liên lạc viên cho:
Trung đoàn 2 liên lạc viện lực thƣờng và đồng thời là truyền đạt viên lực
tác chiến.
Đại đội có 1 tiểu đội liên lạc có đại đội bố và không đƣợc dùng nhiều trẻ
em trong liên lạc mặt trận
Liên lạc viên theo bộ đội hay trạm phải chọn ngƣời khoẻ mạnh, cẩn thận,
chăm chỉ, trung thành.
Cải thiện sanh hoạt cho anh em liên lạc chuyên môn (trạm), (phụ cấp hàng
tháng, sinh hoạt chánh trị, thuốc men).
Liên lạc phụ trách ở vùng nguy hiểm phải đƣợc võ trang ít nhứt mỗi
ngƣời 1 trái lựu đạn.
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Tămg gia công tác cử soát các đƣờng liên lạc (1 tháng 1 lần). Liên lạc mật
thiết với liên lạc HC để trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ trong công tác và trong
sự bảo vệ lẫn nhau.
- Mỗi đƣờng liên lạc phải tạo sẵn sàng một đuờng dự bị để khỏi gián đoạn
mỗi khi đƣờng bị đứt (đến tháng 12- 49 phải xong)
- Phải quy định giờ đi và đặt dấu hiệu “ mật” gần trạm liên lạc hoặc nơi
giao hẹn.
- Tổ chức từ Nam Bộ, Khu, Trung đoàn, Tiểu đoàn một tổ liên lạc đặc
biệt đƣợc tin cần nhiều hay ít ngƣời tuỳ theo sƣ quan trọng của mỗi cấp đặt dƣới
quyền của tham mƣu (chọn cán bộ từ tiểu đội trở lên để chuyển giao những mật
lịnh bằng công văn hoặc lời (đến cuối tháng 10 phải tổ chức xong).
- Mở lớp huấn luyện thƣờng xuyên để anh em liên lạc luân phiên về học.
Riêng về tất cả tổ trƣởng, trạm trƣởng các trung đoàn và tiểu đoàn đƣợc huấn
luyện (trong thời hạn luyện quân, cuối tháng 12 phải xong).
NGHỊ QUYẾT
( Hội nghị quân sự Nam Bộ ngày 3, 4, 5 tháng 9- 1949)
NHIỆM VỤ CHIẾN LƢỢC TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍ QUÂN LỰC
I. PHẦN THỨ NHỨT
Để thực hiện huấn lịnh và chỉ thị của Bộ tổng Tƣ lịnh cho Nam Bộ trong
giai đoạn hiện tại, căn cứ vào tình hình của ta và Pháp trên chiến trƣờng Nam Bộ
chúng ta cần nhất định những âm mƣu của Pháp sắp tới và những nhiệm vụ cần
thiết chung cho Nam Bộ.
A.

Âm mƣu của Pháp
- Cuộc chiến tranh của ta đã bƣớc vào giai đoạn chuẩn bị tổng phản công,
giữa lúc tình hình thế giới, nhứt là cuộc chiến tranh giải phóng Trung quốc biến
chuyển một cách mau lẹ và có lợi cho ta. Trên chiến trƣờng chính là Bắc bộ
Pháp bị thất bại liên tiếp. Trƣớc tình hình thế mới, Pháp cố gắng củng cố Nam
Bộ về mọi ặt, mong biến Nam Bộ thành một căn cứ vững chắc, để đối phó lại
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sức tiến triển của cuộc kháng chiến của ta trên toàn quốc. Những âm mƣu của
Phap nhằm vào những điểm chánh này:
1. Củng cố ráo riết các đuờng giao thông quan trọng thủy cũng nhƣ bộ
đồng thời cắt dứt những đƣờng liên lạc vận tải của ta chia Nam Bộ ra từng vùng,
từng mảnh.
2. Càn quyét và đóng thêm dồn để bảo vệ những vùng kinh tế của chúng
cƣớp phá lũng đoạn những vùng kinh tế của ta làm cho bộ đội và dân ta lâm vào
cảnh đói kém không theo đuổi đƣợc cuộc chiến tranh trƣờng kỳ.
3. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta bằng những cuộc tấn
công lớn bất ngờ, tung gián điệp vào để phá rối hàng ngũ ta, đặt bộ máy ngụy
quyền của chúng từ thành thị tiến sâu vào thôn quê đòng thời phát triển những
vùng dân chúng phản động, những vùng thiểu số để lấy nhân lực bồi bổ sự thiếu
thốn quân số của chúng.
4. Liên kết chiến trƣờng trong Nam Bộ với Tây Nguyên Trung Bộ và Cao
Miên tạo thành 1 cơ sở rộng lớn của chúng về nhân lực cũng nhƣ về vật lực.
5. Củng cố ráo riết các châu thành đẩy xa chúng ta ra khỏi những nơi ấy
tạo 1 cảnh bình trị để tuyên truyền lừa bịp dân chúng và thế giới đồng thời đánh
mạnh vào các vùng căn cứ của ta.
B. Nhiệm vụ quân sự của ta
Nhiệm vụ chính của ta là nhằm phá tan âm mƣu của địch, đẩy mạnh cuộc
kháng chiến của ta tiến tới chuẩn bị tổng phản công. Để làm tròn nhiệm vụ đó,
chúng ta phải:
1. Đánh mạnh vào các đƣờng giao thông chủ chốt của địch để cắt đứt
hoặc làm tê liệt sự tiếp tế vận chuyển của chúng, bảo vệ và mở mang thêm các
đƣờng giao thông của ta để điều hòa sự tiếp tế và liên lạc của ta khắp chiến
trƣờng Nam Bộ.
2. Đánh phá và bao vây các vùng kinh tế của địch, ngăn ngừa địch lấy dự
trù kinh tế của ta để nuôi chiến tranh xâm lƣợc và bảo vệ mùa màng khuyếch
trƣơng việc tăng gia sản xuất của ta làm cho nền kinh tế của ta không phải phụ
thuộc vào kinh tế địch.
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3. Củng cố và bảo vệ gây lại cơ sở chính quyền của ta nhứt là trong vùng
bị tạm chiếm đóng, đồng thời tieu diệt ngụy quyền của địch phá tan căn cứ phản
động, sức tiến công tác thiểu số và mên làm cho địch không thể thoát ra khỏi
nhƣơc điểm thiếu quân số của chúng.
4. Phá tan âm mƣu liên kết chiến trƣờng Nam Bộ, Cao mên và Tây
Nguyên phối hợp tác chiến chặt chẽ với hai chiến trƣờng ấy.
5. Tăng cƣờng sự hoạt động của ta trong các châu thành, củng cố các đội
công tác thành và phát triển du kích rộng rãi nhằm vào những kho tàn, những
công sở, những cơ quan đầu não của địch mà hoạt động.
6. Thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch, mở rộng và củng cố các vùng
độc lập, các căn cứ địa của ta.
7. Sức tiến công tác địch vận, coi nhiệm vụ này là một nhiệm vụ chiến
lƣợc quan trọng nhấ là trong giai đoạn này.
8. Ngoài những nhiệm vụ chính của chiến trƣờng Nam Bộ ta còn có
nhiệm vụ phối hợp chiến lƣợc với chiến trƣờng chính ở Bắc Bộ để sự tác chiến
ăn nhịp trên chiến trƣờng toàn quốc, phát huy triệt để khả năng chiến đấu của ta,
nắm chắc đƣợc khả năng chiến đấu của ta, nắm chắc đƣợc phần thắng lợi.
C. Phƣơng châm chiến thuật
Để thực hiện nhiệm vụ chiến lƣợc nói trên, ta phải áp dụng phƣơng châm
chiến thuật: “ Du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ trợ”, “đẩy mạnh
vận động chiến tiến tới” của Bộ Tổng tƣ lệnh.
1. Cuộc chiến tranh của ta đang ở giai đoạn cầm cự, sự chiếm đóng của
địch đã lan rộng, nhất là ở Nam Bộ. Chúng đã chiếm đóng các đô thị, các đƣờng
giao thông quan trọng, các vùng kinh tế mà một phần thôn qu, luê xung quanh
đô thị cho nên ta phải phát triển một phong trào du kích rộng rãi luôn luôn hoạt
động sau lƣng địch trong lòng địch nhƣ gây cơ sở quần chúng và chánh quyền
ta, trừ gian giệt tế, phá hoại các đƣờng giao thông của địch, phá tan dự trữ về
nhân lực và vật lực của địch và tạo điều kiện cho vận động chiến. Muốn thế phải
củng cố và phát triển dân quân bằng những đội võ trang tuyên truyền và đại đội
độc lập.
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a. Võ trang tuyên truyền: Ở những nơi ta chƣa có cơ sở và địch kiểm soát
đƣợc 1 phần lớn những vùng Cao nguyên, vừng phản động thiểu số và cả những
nơi ta đã có cơ sở, thì phải tổ chức từ 5,7 ngƣời tới 1 trung đoàn với nhiệm vụ
nặng về chánh trị hơn về quân sự, nhƣ gây cơ sở quần chúng, tổ chức các hội
cứu quốc, trừ gian diệt tế, truyên truyền dân chúng, tập cho dân chúng tranh đấu
từ hình thức thấp lên đến hình thức cao, xây dựng tự vệ và du kích để bảo vệ
hƣơng thôn, chống khủng bố. Những cán bộ và đội viên của đội VTTT phải
đƣợc chọn lọc có trình độ giác ngộ khá và phải có ý thức về công tác chánh trị,
dân vận. Phải chú ý tổ chức các đội VTTT bằng cán bộ và đội viên ngƣời địa
phƣơng và trƣớc khi đƣa đi công tác phải huấn luyện kỹ.
b. Đại đội độc lập
Những nơi chƣa có bộ đội địa phƣơng thì phải tổ chức đại đội độc lập để
phát triển phong trào nhân dân chiến tranh, nâng đỡ du kích, bảo vệ địa phƣơng.
Nhiều nơi chúng ta đã thực hiện đại đội độc lập nhƣng sự hoạt động và
cách bố trí chƣa đƣợc đúng với tính chất của nó vì nó chú trọng đến tác chiến
độc lập hơn là phát triển du kích chiến tranh.
Về cách tổ chức đại đội độc lập phải nhằm vào mấy điểm sau:
- Giải tán 1 số tiểu đoàn bộ, trừ tiểu đoàn bộ của các tiểu đoàn chủ lực,
nhƣ vậy ta có thêm một số cán bộ để kiện toàn các cơ quan chỉ đạo về chỉ huy
cũng nhƣ về quản trị, các đại đội độc lập sẽ trực tiếp với trung đoàn hay liên
trung đoàn.
- Việc bố trí đại đội độc lập không phỉa rải đều. Những nơi không cần
thiết thì giao cho VTTT và du kích để có thể tập trung lực lƣợng vào những
vùng quan trọng nhƣ theo các đƣờng giao thông, những vùng kinh tế, xung
quanh châu thành.
- Sự hoạt động chú trọng vào việc gây cơ sở du kích, xây dựng bộ đội địa
phƣơng nặng hơn là tác chiến.
- Đƣa đại đội độc lập hoạt động ở một địa phƣơng nào, phải giao một kế
hoạch cụ thể có thời hạn. Theo dõi công tác của nó để đến lúc xây dựng và dìu
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dắt cho bộ đội địa phƣơng đủ súc bảo vệ địa phƣơng rồi thì rút đại đội độc lập về
với chủ lực.
2. Để đẩy mạnh vận động chiến tiến tới làm đƣợc nhiệm vụ tiêu diệt sinh
lực quân của địch, đánh mạnh vào yếu điểm của địch để dành quyền chủ động
chiến thuật tiến tới dành quyền chủ động chiến lƣợc sau này thì phải có những
bộ đội chủ lực mạnh mẽ đƣợc rèn luyện phƣơng pháp đánh vận động chiến.
Du kích chiến và vận động chiến rất liên hệ mật thiết với nhau. Vận động
chiến có phát triển và làm tròn đƣợc nhiệm vụ phải nhờ rất nhiều ở dân quân,
địa phƣơng quân về công tác.
D. Tổ chức bộ đội
Trên chiến trƣờng Nam Bộ, ta còn nằm ở thể bị động, một trong những lý
do chánh là sự tổ chức bộ đội và bố trí quân lực của ta cũng nhƣ sử xự đúng
chƣa đƣợc hợp lý.
Về tổ chức, phần lớn các đơn vị quân số không đầy đủ có nhiều trung
đoàn quân số chiến đấu không tới một tiểu đoàn mà các cơ quan trực thuộc thì
nặng nề.
Về bố trí quân lực nhiều nơi mắc phải khuyết điểm bố trí rải rác quân số
làm cho sức chiến đấu bị phần bị phân tán không tập trung đƣợc vào những
hƣớng chính để hoạt động.
Phải chấm dứt tình trạng này bằng cách tổ chức 3 thứ quân: dân quân, địa
phƣơng quân, chủ lực quân và đặt cho mỗi thứ một nhiệm vụ rõ rệt.
1. Dân quân: Ngoài dân quân tự vệ phải tổ chức du kích xã và du kích tập
trung.
Mỗi xã phải tổ chức cho đƣợc 1 tiểu đội du kích xã võ trang đầy đủ và
đƣợc huấn luyện để đánh du kích lẻ tẻ trong xã. Nó là cơ sở căn bản để bảo vệ
dân chúng và đồng thời là một hình thức võ trang dân chúng, 1 phƣơng pháp vận
động dân chúng trực tiếp tam gia kháng chiến và dự bị bổ sung cho quân đội
chánh quy, phối hợp tác chiến với địa phƣơng quân và chính quy quân.
Những du kích xã với những đơn vị nhỏ yếu của nó với nhiệm vụ gắng
chắc vào làng mặc không đủ sức đánh tiêu hao địch. Vì vậy, mỗi liên xã hoặc
112

mỗi huyện phải tiến lên thành lập cho đƣợc 1 trung đội du kích tập trung. Về
hình thức tác chiến của nó không khác mấy với các đội du kích xã và nó phải
thoát ly sinh sản, đƣợc địa phƣơng nuôi dƣỡng ( Có nghị quyết riêng).
2. Địa phƣơng quân:
Địa phƣơng quân là mức phát triển cao của du kích quân. Nó đã đƣợc
trang bị gần nhƣ chánh quy quân những nhiệm vụ của họ là ở địa phƣơng, đƣợc
địa phƣơng cấp đƣờng. Nó bảo vệ cho địa phƣơng, đánh du kích tiêu hao quân
địch, giữ vùng cơ sở dân chúng, chính quyền, chuẩn bị chiến trƣờng và phối hợp
tác chiến với quân chủ lực.
Ở những huyện du kích đã phát triển khá, có thể tập trung đƣợc tới đại đội
thì sẽ thành lập tới đại đội thì sẽ thành lập bộ đội địa phƣơng để thay thế cho đại
đội dộc lập dần dần rút về chủ lực.
Địa phƣơng quân có hai hƣớng phát triển công tác. Một là nhằm xuống
dƣới củng cố và tăng cƣờng dân quân, nâng đỡ cho các đội du kích tập trung lớn
lên để dần dần thành bộ đội địa phƣơng thế cho mình để bảo vệ địa phƣơng.
Hai là phải tập luyện, tác chiến để mõoi ngày mỗi mạnh tiến lên thành
quân đội chánh quy, bổ sung cho quân chủ lực đƣợc dồi dào.
3. Bộ đội chủ lực: Hiện nay các trung đoàn và các Khu đã có bộ đội chủ
lực nhƣng hầu hết các bộ đội chủ lực này vì sự tổ chức chƣa hợp lý vì kỹ thuật
chƣa đƣợc rèn luyện chu đáo nên chƣa làm đƣợc nhiệm vụ của nó.
a. Về tổ chức: các tiểu đòan chủ lực phải có thêm những bình chung
chuyên môn cần thiết cho việc đánh vận động nhƣ:
- Bộ đội trợ chiến: Hỏa lực chúng ta kém. Số súng nặng hiện có phải đuợc
tập trung lại mới có 1 hỏa lực mạnh đủ sức giải quyết một cuộc chiến đấu. Mỗi
tiểu đòan chủ lực phải tổ chức 1 trung đội trợ chiến gồm có đủ súng đại liên,
súng cối, súng bazooka và khinh pháo nến có. Nhƣng trong lúc mà chiến thuật
và kỹ thuật sử dụng trợ chiến của cán bộ và đội viên ta còn kém thì ta có thể vấn
đề một ít vũ khí trợ chiến có nhẹ trong bộ binh để tăng cƣờng hỏa lực cho bộ
binh. Đây là một tổ chức giao thời sát với hiện tình ta ở Nam Bộ.
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- Công binh: Có hai loai công binh: công binh xây dựng và công binh
chiến đấu.
Công binh xây dựng: có nhiệm vụ tạo lập những đƣờng sá cầu cống để sự
vận chuyển hành quân đƣợc dễ dàng bất cứ trên chiến trƣờng nào. Làm các cầu
nối cho bộ đội qua sông, đổ bộ, xây dựng cộng sự, trực thành vững chắc, đắp
phòng tuyến trận địa cho bộ binh khi cần thiết.
Nhiệm vụ của công binh xây dựng chƣa phải là cấp bách trong giai đoạn
này song vẫn đóng chiến càng phát triển thì nó càng phát triển thì nó càng đòi
hỏi.
Công binh chiến đấu: có nhiệm vụ đánh địa lôi, thủy lôi, phá hoại đƣờng
sá cầu cống về giao thông vận tải địch, phá hoại công sự địch, phá và dẹp các
chƣớng ngại vật địch nhƣ hàng rao gai, chông, địa lôi….. tạo đƣờng tiến co bộ
binh trong các trận công đòn, đánh cơ giới, tàu thùy địch trong những trận vận
động. Có thể nói công binh chiến đấu có thể làm một phần nhiệm vụ pháo binh
ở một cự ly gần.
Tùy theo trƣờng hợp công binh chiến đấu vừa phối hợp tác chiến với bộ
binh vừa có thể chiến đấu riêng rẽ.
Mỗi tiểu đòan chủ lực phải tổ chức một trung đội công binh chiến đấu có
thể gồm 4 tiểu đội.
Ngòai ra các phƣơng tiện chỉ huy phải đƣợc tổ chức đầy đủ nhƣ thông tin,
trinh sát, liên lạc… Nguyên tắc chính là các cơ quan trực thuộc phải thật nhj
nhàng.
b. Sự trang bị cấp đƣờng: của bộ đội chủ lực phải hƣớng về vận động
chiến. Vũ khí và các dụng cụ cần thiết phải tốt, đầy đủ và hợp với chiến thuật
đánh tiêu diệt, đánh cơ giới, máy bay, công đồn… Lƣơng thực, thuốc men phải
chu đáo và gọn gàng thích hợp với từng chiến trƣờng và không làm trở ngại cho
hoạt động trên một chiến tuyến rộng.
c. Sự huấn luyện: Phải thật là công phu:
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- Kỷ luật nghiêm minh và dân chủ, không lúc nào rỗi trật tự hàng ngũ đầu
trong trƣờng hợp nguy hiểm. Một mệnh lệnh của cấp trên phải đƣợc thi hành
triệt để. Nhƣng phải là kỷ luật tự giác, cáp trên trong sáng kiến cấp dƣới.
- Chiến thuật của cán bộ phải giỏi. Từ sự vận dụng linh động đơn vị, chỉ
huy tác chiến cho đến sự phối hợp các binh chủng phƣơng pháp sử dụng thông
tin, liên lạc, phải đƣợc thuần thục.
- Kỹ thuật của đội viên phải cao. Từ kỹ thuật chiến đấu chuyên môn của
trợ chiến, công binh, kỹ thuật chống chiến xạ, máy bay, tàu thủy.
d. Nhiệm vụ của chủ lực không phải khép vào một địa phƣơng nào mà là
vận chuyển chiến đấu trên một chiến trƣờng rộng rãi mục đích tiêu diệt sinh lực
địch, đánh mạnh vào yếu điểm của địch.
II. PHẦN HAI
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC KHU
Căn cứ vào nhiệm vụ chung, căn cứ vào tình hình riêng của mỗi chiến
trƣờng, mỗi Khu có những hƣớng hoạt động riêng sau đây:
A.

Khu 7

1.

Đặc điểm của các chiến trƣờng Khu 7
Khu 7 cùng với Khu Sài Gòn/ Chợ lớn là chiến trƣờng chính của Nam Bộ,
ta phải giải quyết đƣợc Khu 7 vì K7 có cao su là ngùôn lợi kinh tế rất lớn của
dịch. Nó cps những đƣờng chiến lƣợc quan trọng nối liền Nam Bộ với Trung Bộ
mà địch dùng để hành binh hoặc để vận tải chuyền cho. Phía Bắc Khu 7 là vùng
thiểu số rộng lớn mà ta phải chú ý công tác để khỏi bị địch dùng làm kho nhân
lực.
Ngòai ra Khu 7 vì địa thế của nó, có liên quan mật thiết với chiến trƣờng
Cao Miên và Tây Nguyên Trung bộ.

2.
a.

Nhiệm vụ của Khu 7
Đánh phá các đƣờng giao thông chính

-

Đƣờng số 14 đi Ban Mê Thuột

-

Đƣờng số 20 đi Đà Lạt

-

Đƣờng số 13 đi Kratie
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-

Đƣờng sắt Sài Gòn- Lộc Ninh

-

Đƣờng sắt Sài Gòn- Phan Thiết
Việc đánh các đƣòng này, hoặc các Khu phụ trách hoặc giao cho các trung
đòan nhƣng điều chú ý là không nên phân tán lực lƣợng trên tất cả các đƣờng
mà phải nhằm những đƣờng quan trọng nhứt nhƣ đƣờng số 14, số 13 đƣờng sắt
Sài Gòn- Lộc Ninh và trên các đƣờng này lại tìm những đoạn nhƣợc điểm của
địch để đánh.
Riêng về con đƣờng đi Phan Thiết thì Khu 7 sẽ phối hợp vƣói Liên trung
đoàn 81/82.

b.

Đánh phá các cơ sở cao su của địch:
Cao su là một nguồn lợi kinh tế chính của địch ở Khu 7 nên chúng ta phải
cố gắng giành giật những vùng có nguồn lợi này. Ta phải tăng cƣờng việc phá
hoại cao su, đánh vào các đƣờng cao quân sự, vào các cơ sở cao su làm cho kinh
tế địch phải hao hụt và buộc địch phải đem quân lên phòng về các sở, làm cho
chúng càng ngày cang khốn đốn về nạn khủng hoảng quân số đồng thời hao hụt
vật lực tài chánh không đủ sức đeo đuổi chiến tranh với ta.
Những Khu 7 có nhiều sở cao su quan trọng nhứt là vùng Hòn Quan, Lộc
Ninh rồi đến Thuận Lợi, Xuân Lộc, Dầu Tiếng. Công tác phá cao su phải nhằm
vào 1 hƣớng chính căn cứ vào nơi quan trọng đánh phá nơi ấy có thể làm rung
rinh cả cơ sở kinh tế của địch mà tập trung khả năng vào đó. Với điều kiện hiện
tại của Khu 7, nhằm hoạt động vùng cao su Bắc Khu 7 đồng thời tạo bàn đapọ
để đánh thắng vào hƣớng chính là Lộc Ninh, Hon quan.
Phát triển công tac võ trang tuyên truyền lên vùng Tây Nguyên gây cơ sở
quần chúng để triệt nguồn nhân lực của địch.
c. Phát triển công tác võ trang tuyên truyền lên vùng Tây Nguyên gây cơ
sở quần chúng để triệt ngùôn nhân lực của địch.
3. Tổ chức bộ đội
a. Sát nhập hai trung đoàn 310 và 301 thành một liên trung đoàn để cho sự
phối hợp tác chiến trong hai tỉnh Biên Hòa, Thủ Dầu một đƣợc chặt chẽ hơn và
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chủ lực quân đƣợc mạnh hơn ( chuẩn bị kế hoạch về động viên và cán bộ trƣớc
khi sát nhập).
b. Tỉnh Bà Rịa vẫn có một trung đòan nhƣ trƣớc.
c. Chủ lực quân: Liên trung đòan 310-301 và trung đòan 397 mỗi nơi có
ơôtj số bộ đội chủ lực (tuy điều kiện có thể tổ chức tới 1 tiểu đòan) và Khu có
một tiểu đòan chủ lực.
Sau khi các trung đòan và liên trung đòan đã nhằm vào những nguyên tắc
nêu ra ở phần trên và căn cứ vào nhu cầu của chiến trƣờng để bố trí và tổ chức
các thứ quân, số quân còn thừa lại sẽ đƣa về khu để tăng cƣờng chủ lực Khu.
3.

Gạt Tây Ninh cho Khu Sài Gòn- Chợ Lớn
Vì Tây Ninh có liên quan mật thiết với Gia Định vì từ Khu Sài Gòn- Chợ
Lớn chỉ huy nên từ nay Tây Ninh sẽ sát nhập vào Khu Sài Gòn và bộ đội Tây
Ninh sẽ tùy Khu sắp đặt cho hợp lý. Nhƣ vậy, có thể lấy Gia Định làm bàn đạp
cho hoạt dodọng mạnh lên Tây Ninh và dùng Tây Ninh làm chỗ tựa lƣng cho
Khu Sài Gòn Chợ Lớn.

B.

Khu Sài Gòn- Chợ Lớn

1.

Đặc điểm của Khu Sài Gòn- Chợ Lớn
Khu Sài Gòn- Chợ Lớn có châu thành Sài Gòn- Chợ Lớn là nơi trung tâm
cho sự hoạt động chánh trị, quân sự và kinh tế của địch vì vậy nên chúng ra sức
củng cố đồng nhiều đồn bốt thành những hàng rào xung quanh quảng châu thành
để đặt ta xa ngòai. Hiện nay chúng đã cử soát đƣợc chặt chẽ các quân phía Nam
châu thành nhƣ Cần Đƣớc, Cần Giuộc còn phía Bắc và phía Tây châu thành nhƣ
khu vực HócMôn, Bà Điểm, Thủ Đức, Đức Hòa dân chúng hay còn về ta.
Đồng thời vói việc củng cố châu thành, đích chủ trọng cúng cố các đƣờng
giao thông quan trọng nhƣ các đƣờng Sài Gòn, Biên Hòa, Sài Gòn- Mỹ Tho và
những đƣờng nối liên Nam Bộ với Trung Bộ, Nam Bộ với Cao Miên và các tỉnh
Miền Đông với các tỉnh Miền Tây. Ngòai ra địch còn hoạt động ráo riết trên các
đƣờng thủy nhƣ Sông Sòai rập, sông Long Tào, sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ,
sông Sài Gòn là những đƣờng có tác dụng lớn cho sự vận chuyển về quân sự
cũng nhƣ về kinh tế.
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Những nguồn lợi kinh tế nhƣ cao su, gạo đều quy tụ về Châu Thành Sài
Gòn- Chợ Lớn là trung tâm hoạt động kinh tế của địch, không những cho thị
trƣờng Việt Nam mà cả vƣói ngoại quốc nữa.
Cao đài Tây Ninh là một nguôn nhân lực quan trọng của địch và có tính
chất chính trị. Đó là motọ vấn đề phải đặc biệt chủ ý.
Nhiệm vụ chính của khu Sài Gòn- Chợ Lớn

2.

a. Phát động du kích chiến tranh để gây lại cơ sở ở những vùng tạm bị
chiếm đóng, nhứt là các vùng Cần Đuốc, Cần Giuốc bằng những đội võ trang
tuyên truyền.
b. Đánh phá các đƣòng giao thông mạch máu của địch, nhằm vào các
đƣờng chiến lƣợc: Sài Gòn- Nam Vang, sông Long Tào
c. Phá ngụy quyền: Địch đã dùng bọn Cao đài phản động ở Tây Ninh làm
một kho dự trữ về nhân lực khá quan trọng của chúng. Ta phải nhằm vào hƣớng
này để tăng cƣờng công tác ngụy quyền để lôi kéo số quana chúng gây lại cơ sở.
Ở đây công tác chánh trị phải đƣợc đề cao và hoạt động quân sự chỉ dùng làm áp
lực cho chính trị.
d. Tích cực hoạt động mạnh trong châu thành Sài Gòn- Chợ Lớn. Củng
cóo ráo riết các đội công tác và phát triển du kích rộng rãi. Chú ý công tác phá
hoại.
3. Tổ chức bộ đội:
- Thống nhứt 2 trung đoàn 312 và 306 thành một Liên trung để cho sự
hoạt động ở châu vì thành đƣợc phối hợp chặt chẽ.
- Chủ lực quân của Khu nên tổ chức 1 tiểu đòan vì nay Tây Ninh đã đƣợc
đặt nhập vào khu Sài Gòn- Chợ Lớn, chiến trƣờng Khu đã rộng và quan trọng
nên cần phải có 1 chủ lực quân mạnh.
- Các đại đội độc lập phải căn cứ vào những nguyên tắc đã nêu ra ở trên
để bố trí cho khỏi phân tán lực lƣợng.
- Đặc biệt ở chiến trƣờng Tây Ninh chỉ để 1 số ít tổ chức thành đại dodọi
độc lập còn phần lớn thì phân tán thành những đội võ trang tuyên truyền để hoạt
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động chánh trị vận động ngụy binh khi cần đánh những trận lớn thì yêu cầu chủ
lực của Khu.
- Ngòai bộ dội chủ lực khu Sài Gòn- Chợ Lớn phải tổ chức thêm những
bộ đội đặc biệt chuyên môn đánh đƣờng thủy nhƣ sông Vàm Cỏ Đông, sông
Long Tào.
C. Khu VIII
1. Đặc điểm của chiêns trƣờng trong khu 8
Khu 8 là vùng trung tâm của Nam Bộ có những đƣờng giao thông nối liền
Miền Đông với Miền Tây và Cao Miên nhƣ đƣờng số 16 sông Cửu Long, kinh
Chợ Gạo mà địch dùng để chuyển chở cho thực phẩm, lúa gạo từ Nam Vang và
khu 9 qua khu 7. Ngòai ra có nhiều sông lớn chia khu 8 ra nhiều khu vực làm
cho sự giao thông vận chuyển của ta rất trở ngại. Sự bố trsi quân lực của địch
nhằm vào các đƣờng giao thông chính và các thị xã. Hiện nay, chúng đã chiếm
đóng vùng kinh tế phì nhiêu có dân cƣ đông đúc nhƣ Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh
Long, Gò Công. Khu 8 là nơi có nhiều dự trữ của ta vừa là trung tâm của Nam
Bộ nên Pháp chiến khu 8 hoạt động mạnh sẽ lũng đoạn kinh tế ta đồng thời cô
lập từng vùng chia Nam Bộ ra nhiều mánh để dễ càn quýet.
2.Nhiệm vụ chính của khu 8
a. Bảo vệ và mở đƣờng giao thông: Khu 8 có những đƣờng giao thông để
cho ta chuyên chở thóc gạo sang Khu 7. Địch nhằm vào cắt những con đƣờng đó
làm cho khu 7 lâm vào cảnh thiếu lúa vì vậy ta phải cố gắng bảo vệ các con
đƣờng này và mở thêm đƣờng khác.
b. Đi đôi với việc bảo vệ giao thông ta thì phải tập trung các lực lƣợng
đánh vào đƣờng giao thông thủy và bộ của địch. Phải tiến tới mở những mặt
trận đánh mạnh trên sông Tiền Giang, trên đƣờng Sài Gòn- Mỹ Tho- Cần Thơ,
Kinh Chợ Gạo.
c. Bảo vệ căn cứ: phải có một kế hoạch cụ thể để bảo vệ Đồng Tháp Mƣời
vì gần đây Pháp rất chủ trọng vào căn cứ chính của ta.
d. Phát triển mạnh du kích ở những nơi địch đã mở rộng đƣợc phạm vi
chiếm đóng nhƣ Gò Công- Bến Tre- An Hòa.
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e. Chú trọng phá ngụy quyền ( H.H) ở miền Tiền Giang ( có nghị quyết
riêng)
g. Vấn đề Miên ở Trà Vinh cũng là một vấn đề quan trọng. Phải có một kế
hoạch xác đáng để lôi kếo ngƣời Miên về với chúng ta, trao đổi kinh nghiệm với
Khu 9.
3. Tổ chức bộ đội
- Không nên tổ chức them chủ lực quân của Khu vì khả năng cán bộ và
tình trạng hiện tại chƣa cho phép ta dùng một đội chủ lực nhiều hơn 1 tiểu đoàn
- Việc bố trí quân lực nên chú trọng tăng cƣờng cho gò công, vùng Hòa
hảo và vùng Miên ( Trà Vinh) và dọc đƣờng giao thông chính.
- Phải tổ chức thêm những đơn vị biệt động nhỏ để đánh đƣờng thủy và
đƣờng bộ. Chú ý về kỹ thuật chuyên môn.
- Đặc biệt trong căn cứ Đồng Tháp Mƣời phải phát triển mạnh những đội
du kích liên xã, cho những đội du kích này đƣợc luân chuyển ra hoạt động vùng
địch chiếm đóng để quen với việc tác chiến.
D. Khu IX
1. Đặc điểm của chiến trƣờng khu 9
- Khu 9 là vựa lúa của Nam Bộ nên hoạt động của địch ở đây chú trọng
vào việc cƣớp lúa để cung cấp cho quân đội chung. Ngòai ra Khu 9 có rất nhiều
tôn giáo ( 90% dân chúng là Hòa Hảo) và có những vùng dân thổ và Cao Đài (
nhƣ Sóc Trăng, Bạc Liêu) nên Khu 9 lại còn là một nguồn lực hùng hậu của
địch.
- Mục đích chiếm đóng của địch là giữ các đƣờng giao thông để chuyển
cho số lúa đã cƣớp đƣợc nhƣ đƣờng bạc Liêu- Sóc Trăng- Cần Thơ, đƣờng lô
Cái San, kinh Cái San và kinh Saintar phát triển ngụy quyền và liên hệ với chiến
trƣờng Cao Miên.
- Hiện nay chúng đang chú trọng tăng cƣờng lực lƣợng chiếm đóng kính
và lô Cái San cắt đứt Khu 9 làm 2 khu vực cô lập Long Châu hậu làm cho ta khó
khăn trong việc mở rộng chiến trƣờng Cao Miên.
2. Nhiệm vụ chính của Khu 9
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- Đánh phá các đƣờng chuyển cho lúa gạo của địch nhƣ đƣờng Cái San,
kinh Cái San và Kinh Saintar từ Đại Ngải để triệt đƣờng tiếp tế của địch
- Ở những vùng có thiểu số ( Sóc Trăng, Bạc Liêu) những vùng có nhiều
tôn giáo nhứt là Hòa Hảo Long Châu Hậu phải chú trọng gây cơ sở quần chúng
bằng VTTT và ngụy vận dụng áp lực quân sự để phát triển công tác.
- Bảo vệ mùa màng vì Khu 9 cung cấp lúa cho ta trên tòan chiến trƣờng
Nam Bộ đồng thời đánh phá vào những cơ sở kinh tế của địch ( các đồn điền).
- Liên kết chặt chẽ với chiến trƣờng Tây Nam Cao Mên và phá kế hoạch
khép biên giới Cao Miên
3. Tổ chức bộ đội
a. Vùng Long Châu hà tổ chức 1 trung đoàn. Tiểu đòan chủ lực đã tổ chức
ở đây không dễ vì thiếu điều kiện hoạt động mà chỉ để lại một đại đội mạnh làm
nòng cốt cho trung đoàn. Tách ra một đại đội làm đại đội độc lập hoạt động ở
đây còn một đại đội đƣa về tăng cƣờng cho Cần Thơ và Sóc Trăng
b. Ở 2 tỉnh Rạch Giá và Cần Thơ tổ chức 1 trung đoàn gồm những đại đội
độc lập mà thôi
c. Ở 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu củng cố chức một trung đòan và gồm
những đại đội độc lập
d. Tăng cƣờng tiểu đòan chủ lực của Khu và chú ý huấn luyện chủ đạo
trƣớc khi cho đi hoạt động.
e. Bỏ hình thức các ban quân sự ở các tỉnh và tổ chức lại tỉnh đội bộ và
các đại đội độc lập do các trung đoàn chỉ huy trực tiếp.
g. Các đại đội độc lập không tổ chức theo dõi lối bình quân mỗi vùng đều
có. Phải tăng cƣờng những nơi quan trọng nhƣ theo đƣờng lô Sóc Trăng, Cần
Thơ, đƣờng Cái Sạn, vùng đồn điêề Pháp, vùng phản động và thiểu số.
h. Tổ chức nhiều đội võ trang tuyên truyền để gây lại cơ sở quần chúng ở
những vùng quan trọng kể trên.
i. Tổ chức các đội công binh biệt động hoạt động đƣờng thủy, đƣờng bộ
và vùng bảo vệ căn cứ.
III. PHẦN THỨ BA
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NHỮNG NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT
A. LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHU
Giữa các Khu cần phải đặt mối liên hệ chặt chẽ cho sự hoạt động và chủ
trƣơng thống nhứt ranh giới các Khu khỏi để một hành lang trống làm cho địch
lợi dụng. Sự liên hệ đó quy định nhƣ sau:
Giữa Khu 7 và Khu Sài Gòn- Chợ Lớn

a.

- Dùng hình thức hội nghị để vạch kế hoạch thống nhất rồi mỗi bên về thi
hành nghị quyết.
- Phái cán bộ độc chiến đƣợc hai khu nhìn nhận ủy nhiệm để đặc biệt lo
về kế hoạch và chỉ huy
- Nếu mở mặt trận thì có một ban chỉ huy mặt trận do một Khu phụ trách
lãnh đạo.
- Ngòai ra các Khu phải thƣờng liên lạc chặt chẽ với nhau để thông tin tức
hoạt động của địch, trao đổi kinh nghiệm, yêu cầu tác chiến phối hợp khi địch
uy hiếp khu mình.
- Riêng ở Rung Sat là nơi căn cứ quan trọng lại có đƣờng thủy quan trọng
nhƣ sông Long Tào thì việc liên hệ định nhƣ sau:
+ Khu Sài Gòn- Chợ Lớn phải chịu trách nhiệm mở mặt trận ở sông Long
Tào
+ Phải tổ chức bộ đội chuyên môn đánh sông, về vũ khí Bộ Tƣ Lịnh Nam
Bộ sẽ điều động ở Khu 7 và cán bộ chuyên môn BTL NB điều dodọng ở khu 8
giúp sức.
+ Việc phòng thủ Rung Sat thì hai Khu có 1 kế hoạch chung để đối phó
với những cuộc tấn công của địch và kiểm soát dân chúng trong 2 khu vực rồi
khu nào phải lo thực hiện kế hoạch ở phạm vi thuộc khu đó.
b. Giữa khu 8 và khu 9
Ở Long Châu hậu thuộc khu 9 và Long Châu Tiến thuộc Khu 8 là căn cứ
của Hòa Hảo phản động, một dự trù của địch, muốn giải quyết vấn đề này cho
có kết quả thì hai Khu phải có một kế hoạch chung về sự hành động chánh trị và
quân sự.
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Hai Khu phải rất nhiều những đội VTTT hoạt động lân dân khắp vùng và
chú ý đến giáp nhau làm ba đƣờng đã định ( có quyết định riêng).
- Hai Khu phải mở một đƣờng liên lạc chính và nhiều đƣờng phụ bên nào
chịu trách nhiệm bên ấy.
- Hai Khu phải thông tin thƣờng xuyên với nhau để báo tin tức kết quả
hoạt động đồng thời giới thiệu các trung đòan đặc biệt hoạt động vùng ấy thông
tin trực tiếp với nhau.
Trong trƣờng hợp 1 Khu nào mở chiến dịch cần có sự phối hợp của Khu
khác thì sẽ đề nghị với Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ để có kế hoạch tác chiến phối hợp
với hai Khu
B. Vấn đề Tây Nguyên và Miền
1. Tây Nguyên và Miền có liên lạc mật thiết đến chiến trƣờng Nam Bộ. Hai nơi
này là hai kho dự trữ về nhân lực và vật lực cho Pháp. Vì vậy, ta phải cố gắng
mở rộng hai chiến trƣờng này, triệt nguồn nhân lực và vật lực của địch.
- Khu 7 tổ chức đội VTTT để tiến lên gây cơ sở ở Tây Nguyên phối hợp
với liên khu 5, bằng 2 mặt:
1. Tiến theo đƣờng số 14 cố gắng xới lần để bắt liên lạc với cơ sở sẵn có ở
Poste du Bắc và ở đó sẽ giáp với đội VTTT của liên khu 5. Cũng có thể dùng
hƣớng liên lạc công khai đồng thừoi với công tác VTTT.
2. - Tiến theo đƣờng 20 để bắt liên lạc với đội VTTT của Liên Khu 5 ở
Djiring.
- Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ sẽ liên lạc với Bộ Tƣ lịnh Liên Khu 5 để quy định
việc bắt liên lạc với cơ sở quàn chúng và đƣa những đội VTTT du Lac.
- Bộ Tƣ lịn khu 7 sẽ cử ngƣời ra liên trung đoàn 81-82 để quy định việc
bắt liên lạc giữa những đội VTT ở Djiring.
2. Các khu phải chú trọng đến việc mở rộng mặt trận Miên các đơn vị VTTT của
các khu tiến lên gây cơ sở ở Miên sau khi đã giáp đƣợc bộ đội Miên thì phải giới
thiệu lại cho bộ đội này và quy định sự phối hợp hoạt động giữa hai bên. Sự
phân chia phạm vi phụ trách cho các khu nhƣ sau:
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- Khu 7 vùng Kraties
- Khu Sài Gòn- Chợ Lớn vùng Kômpng Cham và 1 phần Sòai riêng giáp
ranh Tây Ninh.
- Khu 8 Khu Đông Nam Cao Miên
C. Vấn đề căn cứ địa
Vấn đề căn cứ địa là một vấn đề quan trọng hiện tại. Trƣớc nhứt nó là nơi
đống của các cơ quan chỉ huy cần phải bảo vệ. Rồi đây quân sự mỗi ngày một
tiến triển thì các cơ quan trực thuộc nhƣ Quân giới, Quân nhu…. Cũng to lớn
nặng nề cần những căn cứ an toàn. Hơn nữa, vận động chiến cần tiến lên thì các
bộ đội chủ lực cũng cần những bàn đạp to lớn hợp cho sự hành binh với quy mô
rộng hơn. Cũng vì thế mà địch ngày càng nhằm đánh mạnh để bóp bẹp và phá
vỡ các căn cứ của ta.
Để đối phó lại âm mƣu ấy tao phải tích cực củng cố ráo riết và mở rộng
các căn cứ của ta. Mỗi khu mỗi trung đoàn đều phải có căn cứ chính và phụ. Kế
hoạch bảo vệ và khuếch trƣơng căn cứ phải phối hợp với các lực lƣợng quân dân
chánh, giữ vững chánh quyền và dân chúng, tăng gia kinh tế , lo công tác xã hội
văn hóa, trừ gian đồng thời với công tác quân sự nhƣ bố trí lực lƣợng, tạo địa
hình địa vật thuận tiện.
NGHỊ QUYẾT
( HỘI NGHỊ QUÂN SỰ NAM BỘ NGÀY 3,4,5 THÁNG 9-49)
Rèn luyện cán bộ- cải tiến kỹ thuật

I.

Kiểm điểm chung

II.

Kiêm thảo trỉnh đốn huấn luyện của bộ đội, dân quân và cán bộ ta ở
Nam Bộ.

III.

Kế hoạch thực tiễn cải tiến kỹ thuật rèn luyện cán bộ
I. Kiểm điểm chung
Từ cúôi 1948 đến nay, nói chung sự hoạt động quân sự của ta ở Nam Bộ
hơi sự trong khi đó mặt trận ở Bắc và Trung đang tiến lên mạnh mẽ theo một đà
mới. Kiểm điểm lại chúng ta thấy ở Nam Bộ:
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Những trận tấn công lớn đều do địch nắm quyền chủ động. Ta ở vào thế
bị động vào thế chống trả và có chủ động chẳng là chủ động trong những trận
đánh du kích lẻ tẻ.
Tình trạng này do nhiều điều kiện chi phối nhƣng cái chính là bộ đội
chúng ta không tiến kịp sự phát triển của chiến tranh và tổ chức về kỹ thuật và
chỉ huy.
Hai cuộc vận đọng luyện quân đội lậpc hiến công vừa rồi ở Nam Bộ
không đem lại kết quả mong múôn vì cán bộ nhận định không đƣợc thấu đáo vì
không có kế hoạch cụ thể từ trên xuống dƣới, thiếu tổ chức, thiếu động viên và
kiểm tra.
Các bộ đội phần nhièu chỉ lo đánh nhau, ít chú ý đến luyện tập bộ đội. Kết
quả là nay mang bộ đội đi chỗ này mai mang chỉ chỗ khác đánh, ít lo đến việc
cải tiến kỹ thuật. Thực ra luyện quân lập công thống nhất với nhau. Luyện quân
là để lập công, luyện quân trong lập công và không khôngluyện quân sẽ không
lập công đƣợc mãi.
Với nhiệm vụ mới “ tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công” để thực
hiện đƣợc phƣơng châm chiến lƣợc:
-

Du kích chiến là chính

-

Vận động chiến là phụ, tiến tới đánh vận động chiến tiêu diệt địch,
phải đẩy mạnh cuộc vận động nơi này.
Cuộc vận động rèn luyện cán bộ cải tiến kỹ thuật đi song song với cuộc
rèn luyện cán bộ chấn chính quân đội. Nhiệm vụ của nó ở Nam Bộ, ngoài việc
thi hành chƣơng trình rèn luyện cán bộ, cải tiến kỹ thuật do bộ Tổng tƣ lịnh vạch
ra cho bộ đội tòan quốc phải ổn và bổ khuyết chƣuơng trình luyện quân đổi lập
chiến công.
Cố gắng vƣợt bực: có nhƣ thế mới thúc đẩy bộ đội và cán bộ theo kịp toàn
quốc, mới làm tròn nhiệm vụ mới nặng nề và trọng đại.
II. Kiện thảo trình độ huấn luyện của bộ đội, dân quân và cán bộ ta ở Nam Bộ
Để đi tới một kế hoạch cụ thể về việc cải tiến kỹ thuật và rèn luyện cán
bộ, chúng ta cần phải kiện thảo lại xem trƣờng cán bộ bộ đội và dân quân có
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điểm gì còn non kếm, còn thiếu sót. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu những khuyết
điểm tiêu biểu cho tình trạng chung mà không nêu ra từng ƣu điểm lẻ tẻ hoặc đối
ba trận thắng lợi thật vẻ vang, nhƣng không thể tiêu biểu cho trình độ kỹ thuật
của bộ đội Nam Bộ.
Phần kiêm thảo chia ra làm 3 phần chính: phần kỹ thuật chiến thuật, phần
cán bộ bộ đội và phần huấn luyện.
A.

Kỹ thuật và chiến thuật
1. Dân quân: Nam Bộ có những đơn vị du kích tập trung lẻ tẻ, những bộ phận
dân quân du kích ít ởi rải rác trên các địa phƣơng mênh mông không có đủ một
trình độ kỹ thuật hoặc chiến đấu khu để thực hiện nhiệm vụ của mình
Về kỹ thuật:
- Dân quân chƣa biết sử dụng những thứ võ khí của mình sẵn có của mình
sẵn có nhƣ súng trƣờng, lựu đạn, địa lôi và những võ khí sắc bén, thậm chí có
những cán bộ và dân quân không tin tƣởng ở những võ khí thô sơ nhƣ súng lửa,
đến nỗi có tình trạng nhƣ ở Bên Tre có hơn 200 súng lửa không dùng để không
trong khi nhiều nơi khác không có một khẩu súng mà dùng. Chƣa biết triệt để
lợi dụng tất cả công dụng của các loại súng trong khi tác chiến. Có ý thức về đào
hầm bộ giao thông bí mật nhƣng cũng chỉ có tính cách sơ sài, không có tác dụng
lớn lao, lại mất nhiều công phu thời giờ ( trừ một vài tỉnh ở Khu 7). Lại có
những nơi chƣa biệt lợi dụng những địa vật thiên nhiên nhƣ cây cối hào ranh để
thực hiện xây dựng làng chiến đấu nhƣ đôi nơi đã làm nhƣ ở Mỹ Tho, đào
mƣơng trồng cây để ngăn cơ giải địch và tạo địa hình thuận tiện cho những cuộc
hàng quân.
- Canh gác, trinh sát, trừ gian, liên lạc cũng vẫn còn trong tình trạng kém
cỏi mặc dầu đó chỉ là mấy kỹ thuật căn bản của ngƣời dân quân du kích. Canh
gác một phần cẩu thả, một phần không có ý thứ để nhiều nơi địch tới gần mới
biết. Về trinh sát thì cũng trong tình trạng nhƣ vậy, kém tri thức lại kém cả thủ
đoạn, địch nhiều nơi ít, địch ít nơi nhiều, ở xa hơi tham dẫn chứng về báo cáo
hơn là điều tra. Về liên lạc thì kém cỏi, nhứt là trong sự liên lạc lúc lâm trận và
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trong thành phố nhƣng ý thức về thời gian, về bí mật không đƣợc phổ cập nên
nhiều khi làm mất cơ hội tốt cho ta dòn địch và tiêu diệt chúng.
Về phá hoại dân quân đã ghi nhiêề thành tích nhƣng vì kém tổ chức, kém
phƣơng tiện, kém cả sự nghiên cứu để biết những nhƣợc điểm và trọng điểm của
địa phƣơng tập trung năng lực phá hoại, lại phân phối lực lƣợng và dụng cụ
không hợp lý nên mất nhiều công và ngày giờ mà kết quả thiết thực không đáng
mấy.
Về chiến thuật:
Chƣa chú trọng đánh phá quấy rối khắp nơi và liên miên.

-

Tuy gọi là dân quân và du kích nhƣng sự thật tất cả những hình thức chiến
đấu về du kích nhƣ đánh chim sẻ, nghi binh, phu kích, vận chuyển mau lẹ, tiến
thoái nhanh chóng vẫn cung còn rất kém. Hình thức chim sẻ chƣa gây đƣợc
hoang mang cho địch, khong ngăn đƣợc cũng nhƣ không làm địch phải ngại
ngùng sợ sệt mỗi khi ra khỏi đồn bốt hoặc đi ruộng lẻ tẻ để bắt gà vịt. Về nghi
binh chƣa làm cho địch khó khăn, phân vân lạc hƣớng đi đến chỗ hiểu ta sai lạc.
- Chiến thuật đánh đƣờng hầm đã ghi đƣợc vài thành tình tuy nhiên cũng
còn rất kém.
- Địa lôi và lựu đạn chiến chƣa đƣợc chú trọng
- Về phá hoại mặc dầu anh em dân quân có ý thức hƣớng vào đó rất nhiều
nhƣng chƣa có 1 nhận định rộng rãi về sự phá hoại có những chỗ càn phải phá
thì không chú ý, có những chỗ phá mất nhiều mà không lợi thì phá thật triệt để.
Ở đây tôi muốn nói những địa điểm, những đƣờng giao thông có tác dụng lớn về
chiến lƣợc, chiến thuật
2. Bộ đội: Kỹ thuật và chiến thuật của bộ đội chƣa tiến kịp nhu cầu chiến
đấu
Về kỹ thuật:
- Sự sử dụng võ khí còn kém. Võ khí chúng ta có nhiều nhƣng khả năng
của tất cả những vũ khí đó chƣa đƣợc phát huy đầy đủ, chƣa làm cho địch hại
nhiều mà trái lại mình tổn phí rất nhiều đạn dƣợc. Khuyết điểm trân là do sự
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kém huấn luyện về mặt bắn súng, việc phân phối hỏa lực và sử dụng, điều khiển
những vó khí nặng chƣa hợp lý.
- Trong cuộc chiến đấu, ta thắng địch một phần là nhờ tinh thần hơn là
nhờ kỹ thuật sành sỏi.
- Kỹ thuật chiến đấu trân các loại địa hình bộ đội ta còn kém vì thiếu sự
tập luyện kỹ càng trên mỗi thứ địa hình khác nhau.
- Kém ý thức sử dụng các loại binh chủng phối hợp. Nguyên nhân vì
những cách thức chiến đấu từng ngƣời rất kém ( bản đồ, chƣa biết lợi dụng địa
hình, địa vật, hỏa lực che cho nhau). Cách chiến đấu từng tiểu đội, trung đội, đại
đội lại càng kém hơn. Lúc giao phòng không xoay trở kịp với tình trạng biến
chuyển của địch.
- Xung phong không dùng lực: khi thuận tiện lại nhức nhắc chăn chở, khi
thì quá vội làm cho hỏng mất cơ hội. Trƣớc khi xung phong, thiếu chuẩn bị,
xung phong không giữ đƣợc trật tự đội ngũ.
- Công sự bố trí ngòai chiến trƣờng nhƣ : hầm hố ẩn núp, ổ súng máy,
chƣớng ngại vật không đƣợc chú ý về kỹ thuật nên thời gian làm ra thì mất
nhiều mà công dụng thì không đƣợc mấy.
- Hành quân ban đêm còn nhiều khuyết điểm, không có đội hình chậm
chạp và lạc đƣờng, kém bí mật, không dọn đƣờng trƣớc, thiếu bố trí những nơi
nguy hiểm, thiếu quy định thời khắc và tốc độ hành quân, thiếu cử soát.
- Về trừ quân, canh gác, sơ sài bố trí trinh sát gần, phòng không kém,
không kế hoạch phòng thủ, không bí mật, địa điểm trừ quân thƣờng tập trung,
không chọn trƣớc địa điểm dự bị.
- Nghi trang kếm, kém ý thức về nghi binh
Về chiến thuật:
- Lối đánh mà bộ đội thƣờng dùng là phục kích và tập kích nhỏ do rút
đƣợc nhiều kinh nghiệm sống, còn về các chiến thuật khác khiếm khuyết rất
nhiều.
- Trong những tận tao ngộ chiến, ta không đƣợc bình tĩnh, giàn quân
không mau lẹ nên rối loạn, bố trí không có bộ phận để tập hậu địch hoặc đánh
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xuyên hông, có khi có ý thức nhƣng vì chiến pháp kém nên không thực hiện
đƣợc, vì vậy nên phần nhiều gặp địch thình lình là chỉ để chống cự sơ sài rồi rút
lui mặc dầu quân địch kém hơn ta.
- Trong những trận tác chiến với địch nhứt là với ngụy quân chúng ta
thƣờng áp dụng chiến thuật bao vây và phản bao vây ít khi có kết quả. Bao vây
địch thì phân quân đều 4 mặt, không chƣa từ đạo dụ địch thoát ra để chặn dọc
đƣờng và tiêu diệt. Khi bị bao vây không biết gấp rút tập trung lực lƣợng để
đánh vào một chỗ yếu của địch để thoát vòng vây trái lại thƣờng luýnh quýnh
chân để cho địch có đủ thì gian thắt chặt vòng vây làm cho thiệt hại nặng ( trận
Thánh Bình Mỹ Tho, Vƣờng Thơm Khu 7).
- Mỗi khi trong những cuộc chiến đấu ta chiếm đƣợc ƣu thế từ lúc đầu đến
lúc cuối làm địch phải rút lui. Trong trƣờng hợp đó bộ đội cũng biết thực hiện
truy kích nhƣng vì chiến thuật kém nên cho bộ đội truy kích ồ ạt thi nhau chạy
rƣợt địch cho không chia từng bộ phận đi ngả tắt đón địch ở xa để tiêu diệt hoặc
không biết bố trí canh gác trong lúc đuổi địch để đôi khi bị địch vòng đánh vào
hậu của ta.
- Rút lui: Ta quên rằng rút lui là còn tiếp tục chiến đấu nên thƣờng hốt
hoảng rồi trật thủ mất đội hình khi rút lui và cán bộ từ trên xuống dƣới ít khi
nằm vùng đơn vị của mình.
- Trong những cách đánh quân nhảy dù chống cơ giới, ha phi có còn
những khuyết điểm lớn về bố trí quân lực, hỏa lực, tiến công cũng nhƣ tự vệ.
- Đánh quân nhảy dù:
1. Không dự đoán đƣợc địch sẽ nhảy dù
2. Thiếu cắm cọc
3. Bố trí bộ đội khít khao và sát điểm mà tao dự đoán địch sẽ nhảy dù cho
không bố trí rộng ra để tùy tiện mà tấn công địch thành thử ta lúng túng khi quân
nhảy dù rót ngay mặt trận sắp đặt sẵn ( ở khu 7)
4. Không có ý thức tấn công quân nhảy dù khi bộ đội ta đóng ở xa quân
nhảy dù ( trong vài vòng ngàn thƣớc).
129

5. Không đặt quan sát viên để biết rõ tình hình địch nhảy dù nên ta mất
bình tĩnh trƣớc sự bắn phá của phi cơ rồi không chú ý tấn công quân nhảy dù
mặc dù lắm khi lực lƣợng địch ít hơn ta.
6. Không buq các tầng lƣới dàn dựng theo cách bố trí đã vạch để lớp thì
bắn phi cơ, lớp thì bắn quân nhảy dù còn bay lƣng chừng trên không, lớp tiêu
diệt quân đã rớt xuống đất
- Đánh đồn và thành phố
- Đánh đồn và đánh thành phố còn nhiều khuyết điểm về điều tra nghiên
cứu địch tình,bố trí phòng thủ của địch, các ngõ ra vào của ta, về trọng điểm cần
phải tiêu diệt hay phá hủy liê lạc không chặt chẽ. Sau khi chiếm đƣợc động
thƣơng mật trật tự đội ngũ.
Chống cơ giới: Có 3 trƣờng hợp đánh:
1. Đánh phá cơ giới tại chỗ: ý thức kém. Phƣơng pháp phá hoại chƣa phổ
biến.
2. Cơ giới vận chuyển ở mặt trận và trên đƣờng giao thông:
- Không tập trung số võ khí hiện có ( mine antitank, bazoo-ka, Piat) để tổ
chức những bộ dội chuyên môn đƣợc huấn luyện hẳn hoi chống cơ giới trên
những con đƣờng địch lƣu hành hàng ngày hoặc trở lực bộ đội trong những trận
đánh.
Chống phi cơ:
Những khuyết điểm giống nhƣ đối với cơ giới
Trong một đơn vị, có một bộ phận phòng không nhƣng thƣờng quên
chống phi cơ hoặc chống yếu ở lẻ tẻ khi toàn đơn vị vận chuyển nhứt là trong
khi rút lui vì đó mà nhiều khi bị thiệt hại nặng.
B. Cán bộ và đội viên
Cán bộ:
- Kém về lãnh đạo: ở đây muốn nói ý nghĩa rộng rãi của nó với nhiệm vụ
của ngƣời chỉ huy. Cán bộ quân sự của chúng ta phần nhiều tổ chức các ngành
trực thuộc thì ít chú ý đến hoặc trái ngƣợc lại, đƣợc phần này thì kém phần kia,
còn về hiểu biết rộng cớ nhãn quan tổng quát, cơ quan niêm rành rẽ về nhiệm vụ
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và phƣơng châm chiến lƣợc, chiến thuật để có kế hoạch công tác cụ thể thì số
đông chƣa đến trình độ này.
- Kém ý thức và năng lực luyện quân: vì hòan cảnh đặc biệt của cán bộ
quân sự các cấp ở Nam bộ trƣỏng thành trong chiến đấu có nhiều kinh nghiệm
sống ngòai mặt trận nhƣng ít đƣợc học hỏi về phần lý thuyết nên lý luận quân sự
rất kếm vì thế nên hiện nay có nhiều cán bộ chƣa nhận thấy luyện quân là quan
trọng để năm vững bộ đội cũng nhƣ không đủ sức huấn luyện bộ đội mình ( có
nhiều đơn vị chủ lực của hai khu 8 và 8 trƣớc khi cho ra trận không có huấn
luyện lại và trong những kỳ luyện quân vừa quan hầu hết bộ đội ở Nam Bộ
không thi hành đùng lịnh của Bộ tổng Tƣ lịnh )
- Vì kém năng lực huấn luyện nên hiện nay trình độ của nhiều cán bộ
trung đòan chƣa thảo đƣợc một chƣơng trình huấn luyện cho cấp đại đội và
trung đội ( về thảo chƣơng trình huấn luỵân hay đôn đốc việc huấn luyện theo
đúng chƣơng trình). Các cán bộ chƣa nhận rằng “ công tác luyện quân phải là 1
phần nhiệm vụ của ngƣời chỉ huy quân sự”.
- Kém kỷ luật: nơi là không kỷ luật có thể hòan toàn sai mà nói có kỷ luật
thì tất nhiên cũng chƣa đúng. Phân đông cán bộ ta chấp hành kỷ luật không triệt
để, một phần là vì làm việc không đúng nguyên tắc, chậm chạp, 1phần là vì tƣ
tƣởng bản vị, địa phƣơng, gia trƣỏng phảng phất trong ngƣời nên có nhiều chỉ
thị hoặc huấn lịnh cần phải nhắc nhở nhiều lần mới thi hành
- Không đủ sức điều khiển đơn vị mình ngoài mặt trận:
Lối đánh ở Nam Bộ còn nhiều tánh chất du kích hơn là vận động, quen lói
đánh phục kích, tập kích, chờ địch đến bất thình lình, ồ ạt tấn công và rút lui
ngay. Lối đánh này lúc đầu năm 1946- 1947 thâu đƣợc nhiều kết quả nhƣung về
sau đã trở thành ít hiệu quả. Quân thu kinh nghiệm nhiều trong những lần thất
bại đã nghiên cứu và cẩn thận đề phòng trong tất cả các cuộc hành quân. Vì thế
nên sang năm 1949, quân ta hoạt động kém sụt thâu thấp rất ít kết quả nhƣng về
sau đã trở thành ít hiệu quả. Quân thu kinh nghiệm nhiều trong những trận thất
bại đã nghiên cứu và cẩn thận đề phòng trong tất cả các cuộc hành quân. Vì thế
nên sang năm 1949, quân ta hoạt động kém sút thâu thấp rất ít kế quả ở chiến
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trƣờng nhƣ ở K7 và 8; 8 tháng đầu năm 1949 tỷ lệ trận đánh ( có kết quả) so với
6 tháng năm 1948 sụt rất nhiều và cũng trong thời gian này ở khu 9 ít có trận
nào đáng kể.
Cách phòng vệ của địch càng ngày càng tiến, chiến thuật của địch càng
lúc càng thấy đổi mới. Còn cán bộ ta ít chịu nghiên cứu và thờ ơ chểnh mảng
trong việc luyện quân nên mỗi khi xấp với địch ngòai mặt trận là chỉ đƣờng cũ
với địch lúc đầu kế tiếp không biết lợi dụng địa hình, điều khiển các bộ phận của
đơn vị, biến chuyển trận thế để bao vây hoặc tập hoặc tập hậu địch, đánh phần
ƣu thắng. Trái lại cứ bám chắc vị trí cũ hoặc điều sống nhƣng rất trễ nải chậm
chạp nên đến khi tiếp viện địch đến là rút lui. Có 1 phần cán bộ có ý thức những
chiến sĩ không đƣợc huấn luyện thuần thực nên không thực hiện đƣợc sáng kiến
của mình
Không biết khuyếch trƣơng chiến quả: không có sự phán đóan chính xác
tình hình của ta và địch từ lúc đầu giáp trận đến cuối trận không biết dùng quan
sát viên, liên lạc và trinh sát nên có nhiều khi ta đã thắng lợi một phần vội vã và
rút lui mà sự thật địch gần bị tiêu diệt hoặc dự định đầu hàng, nếu ta biết đƣợc
tiếp tục duy trì chiến đấu hoặc truy kích nắm đƣợc chắc chắn phần thắng. Hoặc
giả sau khi thắng một trận thì nghỉ binh mà không thừa thắng đánh liên tiếp
nhiều trận khác khi nhận thấy có kết quả.
Kém học hỏi nghiên cứu nên lý luận quân sự non, vì vậy quan niệm về
chiến tranh, chiến lƣợc không rành, tƣ tƣởng chiến thuật hẹp hòi chƣa đủ năng
lực nhận định tình hình để có kế hoạch đối phó và hoạt động thích hợp.
Đội viên
Đội viên của ta về trình độ nói chung còn thấp, lý do chánh là thiếu học
tập, một phần do cán bộ ta ở trên thiếu sự lãnh đạo đầy đủ:
- Kém một phòng khi quân nhân: trong cách đi đứng ăn nói, hành động,
thiếu vẻ đƣờng hoàng, mạnh mẽ vì mang một cái vẻ hòan tòan du kích.
-

Kém về kỷ luật
C. Huấn luyện tƣ tƣởng tới giờ
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Trƣờng quân chính cũng nhƣ ban quân huấn các khu thành lập năm 1946
nhƣng vì tổ chức kém, thiếu huấn luyện viên, thiếu tài liệu nhứt là thiếu về kinh
nghiệm giáo khoa nên không đoạt đƣợc nhiều kết quả tốt.
Hiện nay ngành quân huấn Nam Bộ và các Khu còn thiếu sót:
a.

Ban Quân huấn của các Khu và Nam Bộ tổ chức rất sơ sài.

b.

Các trƣờng quân chính Nam Bộ và Khu không liên tiếp mở.

c.

Chƣơng trình cũng nhƣ tài liệu huấn luyện không đƣợc thống nhứt
Chƣa đến kinh nghiệm sống ngoài mặt trạn để áp dụng trong việc huấn
luyện

-

Thiếu luân chuyển cán bộ tác chiến và cán bộ huấn luyện

d.

Công việc huấn luyện trong các đơn vị từ trung đòan trở xuống chƣa
đƣợc súc tiến nhiều và không phƣơng pháp.
III. Kế hoạch thực hiện cải tiến kỹ thuật rèn luyện cán bộ
Để định ra một kế hoạch đầy đủ, công tác cải tiến kỹ thuật rèn luyện cán
bộ phải căn cứ trên hòan cảnh hiện thời của Nam Bộ và trên những khuyết điểm
vừa trình bày.
Nhƣ vậy ta càn nêu ra 2 nhiệm vụ:

1.

Công tác huấn luyện ngang với chiến đấu trong việc lãnh đạo
2.Công tác huấn luyện phải gây cho cán bộ có tƣ tƣởng về chiến lƣợc
chiến thuật và đào tạo cho bộ đội có 1 kỹ thuật đúng với nhu cầu của chiến
trƣờng trong giai đoạn này.
Muốn thực hiện đƣợc đầy đủ nhiệm vụ huấn luyện mà cũng là một nhiệm
vụ trong những nhiệm cụ của các cơ quan quân huấn các cấp, mở trƣờng cũng
nhƣ bắt buộc và xúc tiến việc học hỏi các đơn vị là những công việc phải đi song
song với mật độ khẩn cấp mà chắc chắn.

A.

Quân huấn
Vì tình trạng quân huấn các khu không rõ, vì không có con sóo cán bộ
huấn luyện đã đào tạo đƣợc cũng nhƣ chƣa rõ nhu cầu của cán bộ các nơi nên về
mặt quân huấn chỉ nêu những nguyên tắc chánh:
1. Củng cố
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Củng cố các cơ quan quân huấn Nam Bộ, các Khu và các trung đoàn nhứt
là quân huấn Nam Bộ, vì hòan cảnh xa Trung ƣơng. Nhiệm vụ của nó rất là nặng
nề mà hiện nay vẫn chƣa thành hình.
Xin cán bộ của Trung ƣơng vào giúp việc.
Lấy cán bộ có năng lực huấn luyện rồi đƣa đi phụ trách huấn luyện các

nơi

Nhịêm vụ

2.

Theo kế hoạch chung của Bộ Tƣ lịnh các Ban quân huấn Nam Bộ cũng
nhƣ các Khu có nhiệm vụ thống nhứt ngành quân huấn, mở trƣờng cung cấp
thƣờng xuyên tài liệu, chƣơng trình huấn luyện cho các đơn vị và cán bộ cho các
nơi.
Phƣơng pháp

3.

Có 2 phƣơng pháp
a. Mở trƣờng, điều chỉnh cán bộ huấn luyện các trƣờng
b. Tổ chức trong các đơn vị
4.

Kế hoạch cụ thể:

1.

Mở các trƣờng huấn luyện bộ binh
- Nam Bộ phải mở trƣờng bổ túc sơ cấp (đại đội) để bổ túc cán bộ đại đội
và trung đội có năng lực lên đại đội.
- Cán bộ cho trƣờng bổ túc đại đội nên chọn từ cấp tiểu đòan trở lên và có
văn hóa khá.
- Các trung đòan phải mở lớp quân chính bổ túc và đào tạo cán bộ tiểu
đòan và phải có những lớp huấn luyện tân binh.
- Cán bộ huấn luyện cho lớp quân chính trung đòan ít nhứt từ trung đoàn
trở lên
Đến cuối tháng 12- 49, mỗi khu phải mở đƣợc motọ lứop cán bộ trung
đòan hoặc bổ túc trung đòan, mỗi trung đòan phải mở 1 hoặc 2 lớp huấn luyện
cán bộ tiểu đòan hoặc bổ túc tiểu đội và đào tạo tân binh.
CHÚ THÍCH:
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Với những cán bộ trung cấp ( tiểu đòan và trung đòan) Bộ Tƣ Lịnh NB,
phải lấy tài liệu, chƣơng trình trƣờng bổ túc ấp trung cấp của trƣờng Trung ƣơng
về cho cán bộ nghiên cứu, đồng thời cung cấp cho những tài liệu về chiến lƣợc,
chiến thuật mới của ta và của Trung hoa.
Bộ trƣởng huấn luyện các bình chung chuyên môn

2.

a.Trƣờng pháo binh
Nam Bộ mở lớp huấn luyện cán bộ pháo binh để sử dụng các loại trong
khinh pháo hiện có nhƣ : 105, 75, 77, 65, 37, 20 ly các loại mot che
b. Lớp Công binh
Các Khu mở lớp công binh chiến đấu và công binh xây dựng. Cán bộ
huấn luyện, lấy ngƣời chuyên môn ở khoa công binh, khu hợp với cán bộ quân
giới và cán bộ quân sự.
Tổ chức học trong các đơn vị

3.

Phƣơng pháp và tài liệu do Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ cấp theo chƣơng ( kèm ở
dƣới).
B.

Chƣơng trình huấn luyện
1.Dân quân
a.Phần kỹ thuật
Biết sử dụng vũ khí ( dao, kiếm, súng lua, súng trƣờng, địa lôi, lựu
đạn….). Chiến đấu từng ngƣời, lợi dụng địa hình, địa vật, xung phong, canh gác,
liên lạc, trinh sát tình báo, phá hoại, xây dựng công sự, lập làng chiến đấu.
b. Chiến thuật
Hiểu cách đánh du kích: phục kích, tập kích, nghi binh, đánh chim sẻ,
đánh địa lôi, gài bẫy, khuấy rối, địa đạo chiến, chống ruộng bô.
2. Bộ đội địa phƣơng- đại đội độc lập
a.Phần kỹ thuật
Bắn – Ném lựu đạn
Bỏ- làm
Xung quanh
Cá nhân chiến đấu
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Lợi dụng địa hình, địa vật
Chiến đấu trong địa hình của địa phƣơng
Lập làng chiến đấu
Sử dụng vũ khí trong tiểu đội ( súng trƣờng, trung liên thanh, địa lôi,
lựu đạn…)
Hành quân- Trừ quân
Trinh sát, liên lạc, báo cáo
Vƣợt chƣớng ngại vật- phá chƣớng ngại vật ( lõi thép)
Bắn máy bay
b. Chiến thuật
Chiến thuật du kích: phục kích tập kích, nghi binh, đánh chim sẻ, đánh
bầt, địa lôi chiến, địa đạo chiến, quấy rối, chống ruộng bỏ
Chống nhảy dù, chống cơ giới
Dinh thần ký tập ( Lối thƣờng đánh của Nhật. Định thần ký tập là lối
đánh bất ngờ xâm nhập vào vị trí địch bằng từng tổ chức không tập trung cả đơn
vị vào một chỗ)
3.Bộ đội chủ lực
a. Kỹ thuật
Cá nhân: Bắn
Xung phong: lƣỡi lê, kiếm mã tấu, dao găm
Các kiểu bộ
Ném lựu đạn
Lợi dụng địa hình địa vật
Phá, vƣợt chƣớng ngại
- Cắt lƣới thép
-Dùng bộc lôi ( các chất nổ để phá)
- Khám phá mìn, địa lôi của địch
- Vƣợt chƣớng hào, chƣớng ngại lũy
-Bơi lội, qua sông
Chống cơ giới: sử dụng mìn, địa lôi, Basooka, AT….
136

Sử dụng vũ khí trong tiểu đội
Bí mật ngụy trang, nghi binh
Cách làm cộng sự
Bắn phi cơ: súng trƣờng, súng máy
Thông tin, liên lạc, trinh sát, báo cáo
Tòan đội: Hành quân qua các địa hình đặc biệt ( bùn lầy, sông ngòi…)
Trụ quân
Chiến đấu trên các địa hình
Bắn phi cơ- nghi binh
b. Chiến thuật
-

Đánh cứ điểm- tập kích

-

Phục kích- địa lôi chiến

-

Phối hợp chủ lực với địa phƣơng quân với dân quân

-

Vận động chiến

4.

Bộ đội trợ chiến

-

Cá nhân chiến đấu, lợi dùng địa hình, địa vật

-

Hiểu rõ chuyên vận của các bộ phận súng:
+ Tháo lắp nhanh
+ Giữ gìn và sửa chữa

-

Biết sử dụng và công dụng, hiệu lực của vũ khí

-

Biết cách di chuyển súng

-

Biết tìm nơi đặt súng

-

Cộng sự: Hồ cá nhân
Hầm súng máy
Súng cối
Tốc xạ pháo
Bố trí hầm cho từng nhiệm vụ

-

Bắn phi cơ

-

Ngụy trang ngƣời và vũ khí

-

Nghi binh
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5.

Công binh chiến đấu

-

Sử dụng các thứ thuốc nổ, kíp, mìn, địa lôi

-

Cách dùng giây nổ, giây cháy châm, pin, accus

-

Sửa chữa đầu đạn, đầu bom, lựu đạn, địa lôi

-

Phá chƣớng ngại vật

-

Phá cầu, đƣờng, nhà

-

Phá cơ giới, vũ khí

-

Kiến trức cộng sự ( hầm, hào, chƣớng ngại vật, chƣớng ngại lực)

-

Ngụy trang, trận địa giả

-

Đánh địa lôi, bẫy

6.

Công binh xây dựng
Hiện nay, tùy thuộc vào sự cần thiết của địa phƣơng mà đặt chƣơng
trình cho thích hợp
( Các khu căn cứ và chƣơng trình này,c hi tiết hóa cho hợp với địa
phƣơng và nhiệm vụ từng bộ đội)

7.

Chƣơng trình huấn luyện các trƣờng
Căn cứ vào chƣơng trình kể trên, các cơ quan quân huấn sẽ thảo luận
chƣơng trình dành riêng cho các cán bộ, các thứ quân

8.

Chƣơng trình tự học
Chƣơng trình tự học cho cán bộ tiểu đội:

-

Vấn đề du kích

-

Phát động du kích chiến tranh

-

Học thuộc cuốn tiểu đội giáo luyện, võ trang tuyên truyền
Chƣơng trình tự học cho cán bộ trung đội:
Nhƣ tiểu đội thêm:

-

Chiến lƣợc chiến thuật của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp

-

Vận động luyện quân lập công và rèn luyện cán bộ chân chính quân đội
( nghiên cứu tỉ mỉ)

-

Trƣờng kỳ kháng chiến nhứt định thắng lợi

-

Học thuộc cuốn trung đội giáo luyện, đại đội độc lập
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Chƣơng trình tự học cho cán bộ tiểu đoàn
Nhƣ địa đội thêm:
-

Luận trí cựu chiến

-

Tiến mạnh sang giai đoạn mới

-

Phƣơng pháp lãnh dạo chiến tranh

-

Phƣơng châm quân sự của ta ở Nam Bộ của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp

-

Ngòai ra nên tham khảo thêm chƣơng trình trƣờng Lục quân Gia Định
Chƣơng trình tự học cho trung đòan
Nhƣ tiểu đoàn thêm:

-

Chiến lƣợc chiến thuật của cuộc chiến tranh cách mạng Trung Hoa
Ngòai chƣơng trình này ở đơn vị cán bộ và đội viên học tập trong những
buổi kiêm thảo, rút kinh nghiệm sau mỗi cuộc hành quân hoặc tác chiến.

9.

Xây dựng tƣ tƣởng về kỹ thuật và chiến thuật
a.Phƣơng pháp:

-

Để phá các tƣ tƣởng sai lầm về kũ thuật và chiến thuật

-

Học tập tại trƣờng

-

Học tập bằng cách tổng kết kinh nghiệm
b. Các tƣ tƣởng sai lầm về kỹ thuật

-

Không rõ hiệu lực của võ khí và cách sử dụng võ khí nên sinh ra sai lầm
về chiến thuật.
- Không hiểu rõ kỹ thuật chiến đáu trên các địa hình đặc biệt của vùng
mình nên nhiều khi bố trí lực lƣợng sai, hành quân phiêu lƣu và nguy hiểm
c. Tƣ tƣởng sai lầm về chiến thuật
- Tƣ tƣởng trận địa chiến trong lúc cần đẩy mạnh du kích chiến đấu và
nâng cao vận động chiến

-

Không biết nhứt thời sử dụng trận địa chiến.

-

Sa vào du kích chủ nghĩa
d.Học tập tại trƣờng
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Cần cung cấp các tài liệu tổng kết kinh nghiệm về kỹ thuật, chiến thuật để
giằng trong các trƣờng quân chính và lƣu hành trong cán bộ. ( Việc này do có
nói rõ thêm)
e.

Học tập bằng cách tổng kết kinh nghiệm

-

Tổng kết kinh nghiệm sau mỗi trận đánh viết thành sách

-

Dựa vào những tài liệu tự học thêm mà đƣa ra kiêm thảo sau mỗi cuộc
đóng quân, hành quân, chiến đấu hay trong lúc học tập sử dụng võ khí.
Việc học tập chiến thuật, kỹ thuật tại trƣờng hay đƣa vào 5 cuốn “ Bộ binh chiến
đấu” “đại đội giáo luyện”, “ trung đòan giáo luyện”, “ tiểu đội giáo luyện”, “ cá
nhân giáo luyện” làm cán bộ.
g. Muốn cho việc xây dựng tƣ tƣởng về kỹ thuật và chiến thuật không đi
đến những lý luận suông, hoặc thi hành mù quáng, cần phải liên hệ việc đả phá
tƣ tƣởng sai lầm với việc học tập tại trƣờng và việc tổng kết kinh nghiệm về kỹ
thuật và chiến thuật
TIÊU CHUẨN THI ĐUA
Căn cứ vào trình độ bộ đội, vào nhiệm vụ mới, tiêu chuẩn thi đua đặt
chung cho các đơn vị là:
Về mặt tổ chức:

-

Tổ chức 3 thứ quân:
Xây dựng bộ đội địa phƣơng, bố trí đại đội độc lập
Phát triển dân quân
Xây dựng bộ đội chủ lực

-

Kiện tòan cơ quan theo đúng hệ thống tổ chức của TW

-

Gian chính cơ quan, tăng thành phần chiến đấu

-

Đào tạo cán bộ, rèn luyện cán bộ

-

Báo cáo nhanh chóng, đúng kỳ, đầy đủ

-

Tổng kết kinh nghiệm
Về mặt luyện tập:
a. Dân quân:
Bắn- Ném lựu đạn- xung phong ( mã tấu, kiếm, mác)
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Đánh địa lôi- gài bẫy
b. Bộ đội địa phƣơng- đại đội độc lập
Bắn- Ném lựu đạn- Xung phong
Đánh ban đêm (đồn địch, nơi địch trú quân)
Chống nhảy dù (đánh ký tập)
Huấn luyện cho dân quân
c. Bộ đội chủ lực
Bắn- Ném lựu đạn- Bộ- Xung phong
Hành quân
Đánh ban đêm (đồn địch, nơi địch trú quân)
Đánh đồn lẻ
Về mặt tác chiến:
a. Dân quân
-

Đánh du kích: đánh địa lôi, lựu đạn, chia sẻ

-

Chống ruộng bỏ

-

Phá hoại

-

Lập làng chiến đấu
b. Bộ đội địa phƣơng

-

Đánh địa lôi, lựu đạn

-

Giao thông chiến

-

Phá hoại kinh tế địch

-

Tiêu diệt cứ điểm
c. Chủ lực

-

Tiêu diệt cứ điểm

-

Đánh tiêu diệt

-

Giao thông chiến
Về công tác chánh trị:

-

Động viên rèn luyện cán bộ, chân chính quân đội cải tiến kỹ thuật

-

Địch vận đặc biệt ngụy vận ( chú trọng Cao Đài, Hòa Hảo)

-

Võ trang tuyên truyền, gây cơ sở vùng phản công, vùng địch hậu
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-

Phong trào vui nhộn

-

Tăng gia sản xuất
Các đơn vị nhằm những tiêu chuẩn chính, tập trung năng lực, khả năng mà thúc
đẩy hai cuộc vận động tiến tới.
NGHỊ QUYẾT
HỘi NGHỊ QUÂN SỰ NAM BỘ ( 3,4,5 tháng 9 năm 1949)
CÔNG TÁC CHÁNH TRỊ

I.

HIện trạng công tác chánh trị của quân đội quốc gia Nam bộ và những
nhƣợc điểm của nó

II.

Nhiệm vụ công tác chánh trị trong giai đoạn hiện tại

III.

Trọng tâm công tác chánh trị

IV.

Tổ chức

V.

Vài công tác thƣờng xuyên cần đƣợc đặc biệt chú trọng
I.Hiện trạng công tác chánh trị của Quân đội Quốc gia Nam Bộ và những
nhƣợc điểm của nó
Sau một thừoi gian bị đánhd ồn từ 23-9-45 đến 6-3-46, những bộ đội
đầu tiên họp, thiếu chánh trị, không kinh nghiệm, chiến đấu đã tan rã rất mau lẹ
Quân đội quốc gia ở Nam Bộ xây dựng lên trong những đạo dân quân
cách mạng, thành phần trung kiên, do đó, các cán bọ chỉ huy tiểu đòan, trung
đòan trở lên, một phần lớn là những cán bộ có thành tích chiến đấu, có công gây
dựng bộ đội.
Do là đặc điểm thƣ nhất của quân đội ta ở Nam Bộ
Cũng vì tự động phát triển và chiến đấu nên một số cán bộ trở lên tự
kiêu, tựu đại. Ở một vài nơi, bộ dodọi vẫn còn coi nhƣ là của một số “ anh
trƣởng”. Chế độ huynh trƣởng, gia đình, bà con hãy còn làm hại nền nếp kỷ luật,
tác phong của quân đội ta. Bịnh cá nhân anh hùng còn biểu lộ ở một số cán bộ.
Cá nhân anh hùng chủ nghĩa, chế độ “ huynh trƣởng” là đặc điểm thứ
hai của quân đội ta ở Nam Bộ
Vì tánh chất địa phƣơng chiến đấu nên một số cán bộ và bộ đội ta từ
trƣớc đến nay chỉ quanh quẩn ở địa phƣơng, do địa phƣơng cung cấp nên hiện
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nay vẫn mang dấu vết địa phƣơng và tính chất du kích. Bịnh này làm cản trở rất
nhiều việc điều động cán bộ, thống nhất quân đội, thi hành kỷ luật.
Chỉ huy quân đội quốc gia mà hóa ra chỉ huy quân đội của một địa
phƣơng. Chỉ huy một bộ đội địa phƣơng mà không thực hiện chánh sách đòan
kết địa phƣơng, nhứt trí quân dân chánh mà không hiểu rõ nhiệm vụ phát triển
du kích, phát triển nhân dân chiến tranh. Mâu thuẫn ấy đã làm sai lạc tính chất
của một bộ đội cách mạng của nhân dân.
Địa phƣơng chủ nghĩa là đặc điểm thứu ba của quân đội ta ở Nam Bộ
Đa số cán bộ không đƣợc trải qua những trƣờng võ bị, rồi lại thiếu huấn
luyện, thiếu tự học, thiếu tổng kết kinh nghiệm nên cán bộ thiếu những trí thức
căn bản về quân sự, quan niệm về chiến tranh, chiến lƣợc chiến thuật đƣợc sâu
sắc, bộ đội kém kỹ thuật và chiến thuật.
Cán bộ thiếu rèn luyện, do là đặc điểm thứ 4 và cũng là nhƣợc điểm lớn
nhất của quân đội ta ở Nam Bộ
Về kỷ luật và dân chủ, cũng do tình trạng trên nên rất thiếu kém
Cán bộ thiếu kỷ luật với cấp trên, đội viên thiếu kỷ luật với cấp chỉ huy.
Mệnh lệnh thi hành không chánh xác hay không đƣợc thi hành.
Thiếu kỷ luật, tất nhiên đƣa đến sự thiếu dần chủ trọng quân đội. Đội
viên, cấp dƣới, không đƣợc rộng rãi tỏ bày những ý tƣởng của mình. Quan và
quân không gần gũi nhau, thƣơng mến, tin tƣởng nhau, thƣởng phạt không đƣợc
nghiêm minh.
Kém kỷ luật và dân chủ là đặc điểm thứ năm của quân đội ta ở Nam Bộ
Nhƣng bên những khuyết điểm kể trên không thể quản đƣợc tinh thần
anh dũng chiến đấu của toàn thể chiến sĩ Nam Bộ đã gây dựng đƣợc một lực
lƣợng quân sự khả quan ở Nam Bộ trong những điều kiện vô cùng khó khăn,
phải trải qua nhiều hy sinh anh dũng.
Những nhƣợc điểm kể trên, cũng do nơi công tác chánh trị của quân
dodọi ta ở Nam Bộ còn thiếu kém. Nhìn vào thực trạng công tác chánh trị, có thể
nêu ra những khuyết điểm:
A. Về nội dung công tác chánh trị:
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Công tác chánh trị chƣa thực hiện đƣợc việc bảo đảm cho sự thành công

1.

của nhiệm vụ quân sự và chỉ làm đƣợc nhiệm vụ tĩnh ( lúc bình thƣờng) mà
không làm đƣợc nhiệm vụ động ( lức lâm trận- công tác chánh trị trƣớc, trong và
sau trận đánh)
Chƣa làm cho cán bộ và đội viên thấm nhuần tƣ tƣởng cách mạng dân chủ

2.
mới

Chế độ công tác chánh trị chƣa đƣợc đề cao và chƣa đƣợc cán bộ thấu

3.
đáo:

- Quan niệm sai lầm cho rằng nhiệm vụ công tác chánh trị là bổn phận
riêng của chánh trị viên, coi cơ quan công tác chánh trị là do riêng chánh ủy đảm
nhận.
- Vai trò của chánh trị viên còn bị coi thƣờng và có tƣ tƣởng coi chánh
trị viên là một vạn nhân. Một số chánh trị viên chỉ làm công tác chánh trị, ít chú
ý đến vấn đề quân sự mà lại có một số chánh trị viên lúc ra trận chỉ làm nhiệm
vụ quân sự nhƣ đội trƣởng, quân hạn công tác chánh trị ( hữu và tả khuynh)
- Tƣ tƣởng sai lầm của một số chánh trị viên thích sang làm đội trƣuởng
cho có ủy quyền hay đỡ gánh nặng.
B.Về tổ chức
1. Công tác chánh trị kém linh động, sôi nổi, không phát huy đƣợc nội
dung phong phú của công tác chánh trị
2. Không đƣợc tòan thể đội viên tham gia
3.Không thống nhất tổ chức, không có trọng tâm công tác, không có kế
hoạch từng thời kỳ
4.Không theo dõi- kiểm tra đôn đốc:
-

Làm công tác không có báo cáo

-

Không tổng kết kinh nghiệm

-

Thiếu hội nghị riêng đặt kế hoạch công tác chánh trị và rút kinh nghiệm

5.

Không đào tạo đủ số chánh trị viên

C.

Đối nội
1. Chƣa đả phá đƣợc địa phƣơng, cá nhân anh hùng chủ nghĩa
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2. Chƣa gây đƣợc tinh thần hiếu học, chƣa động viên đƣợc hết khả năng
của bộ đội để thực hiện nhiệm vụ quân sự
3. Chƣa thực hiện đƣợc đòan kết nội bộ, chƣa đề cao kỷ luật và dân chủ
trong quân đội
4. Chƣa gây đƣợc phong trào vui vẻ trẻ trung trong bộ đội
5.Chƣa chú ý đến vấn đề tự tức, tiết kiệm
6.

Chƣa gây đƣợc ý thức bí mật, phòng gian triệt để

D.

Dân vận
1. Chƣa có kế hoạch dân vận cụ thể- chƣa biết liên lạc với các đòan thể,
chính quyền để động viên sự giúp đỡ cho bộ đội.
2. Bộ đội ít chú ý đề cao uy tín của chính quyền Quân- Dân- Chính

E.

Đối với địch
1. Địch, ngụy vận chƣa tích cực và còn thiếu ý thức
2. Võ trang tuyên truyền chƣa đƣợc chú trọng

F.

Luyện quân
1. Thiếu kế hoạch động viên cuộc luyện quân lập công
2. Vấn đề luyện quân thiếu tích cực, sôi nổi và đều đặn, thƣờng xuyên.
Tuy nhiên, cũng không quên rằng công tác chánh trị trong quân đội ở
Nam Bộ đã đóng góp một phần quan trọng trong công việc gây dựng và nằm
vùng bộ đội và đã thành công một phần trong việc gây dựng chánh quyền, củng
cố cơ sở quần chúng, phát triển nhân dân chiến tranh, chống nội gian, địch vận
và ngụy vận. Công tác chánh trị cũng đã gây dựng đƣợc vài đơn vị gƣơng mẫu
về mọi mặt.
Nhƣng nhƣ vậy, vẫn chƣa đủ. Để tiến mạnh sang giai đoạn mới, quân
đội phải tiến vƣợt bực, cố gắng vƣợt bực, công tác chánh trị cũng phải đƣợc đề
cao và xúc tiến mọi mặt.
II. Nhiệm vụ công tác chánh trị trong giai đoạn hiện tại
Công tác chánh trị nói chung có nhiệm vụ:

-

Xây dựng một bộ đội cách mạng của nhân dân

-

Bảo đảm sự thực hiện nhiệm vụ quân sự
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Nhƣng nói riêng trong giai đoạn hiện tại, giai đoạn tích cực cầm cự
chuẩn bị tổng phản công, nhiệm vụ công tác chánh trị nói chung là phải đảm bảo
thực hiện phƣơng châm chiến lƣợc: du kích chiến làm chánh, vận động chiền
làm phụ ( có phát triển triệt để du kích mới xuất hiện đƣợc thể cầm cự với địch ở
khắp nơi, ngay trong lòng địch, trên các thành phố, đƣờng giao thông quan
trọng, các vùng kinh tế phì nhiêu, nhƣng đi đôi với tiêu hao địch, phải tiêu diệt
một phần sinh lực địch, cần phải dùng vận động chiến, bóp hẹp phạm vi chiếm
đóng của địch, mở rộng vùng tự do của ta và giúp du kích chiến phát triển, vì
vậy phải lấy vận động chiến làm phụ).
Lại tình hình khách quan biến chuyển, đặc biệt là tình hình Trung hoa
tiến triển mau lẹ có lợi cho ta, tình hình kinh tế của địch kiệt quệ, phong trào
phản chiến ở chánh quốc công vào tình hình chủ quan, cuộc kháng chiến của ta
tiến mạnh về mọi mặt kinh tế- chánh trị- quân sự nên giai đoạn cầm cự của ta có
điều kiện rút ngắn.
Do đó, phƣơng châm chiến lƣợc của ta, không phải chỉ lấy du kích
chiến làm chính, vận động chiến tiến tới, tích cực chuẩn bị tổng phản công.
Đặc biệt hòan cảnh Nam Bộ:
-

Vì Nam Bộ bƣớc vào giai đoạn cầm cự motọ cách rất bị động.

-

Vì tính chất tự động của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ

-

Vì địa thế, vị trí quân sự, đặc điểm chính trị của Nam Bộ
Về tòan bộ, phƣơng châm chiến lƣợc của ta ở Nam Bộ không thể khác
nhƣng về cục bộ cần phải nhằm những đặc điểm của cuộc kháng chiến và quân
đội ta ở Nam Bộ mà thực hiện phƣơng châm quân sự và chính trị mới mong
hòan thành đƣợc nhiệm vụ khó khăn của Nam Bộ trong giai đoạn này.
III. Trọng tâm công tác chánh trị

A.

Nỗ lực thúc đẩy cuộc rèn luyện về mọi mặt

B.

Tranh đấu tích cực về tƣ tƣởng, tác phong để thực hiện việc chân chính
quân đội

C.

Đẩy mạnh vận động chiến tiến tới

D.

Vũ trang tuyên truyền tiến mạnh vào địch hậu để giành lại dự trữ
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E.

Tăng cƣờng địch, ngụy vận

F.

Phòng gian

A.

Nỗ lực thúc đẩy cuộc rèn luyện cán bộ về mọi mặt
Việc rèn luyện cán bộ gồm 2 điểm:

-

Rèn luyện cán bộ

-

Điều chỉnh cán bộ

1.

Rèn luyện cán bộ:- Việc rèn luyện cán bộ chú trọng các điểm:

a.

Tƣ tƣởng

b.

Kỹ thuật, chiến thuật

c.

Tác phong: Kỷ luật và dân chủ

d.

Tinh thần chuẩn bị tổng phản công

a.

Rèn luyện tƣ tƣởng
- Hiểu rõ chiến lƣợc tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, các cấp
nghiên cứu thảo luận tài liệu huấn lịnh đã có về chuẩn bị tổng phản công, kiểm
tra công tác xem có hiểu không nhƣ: gây cơ sở vùng địch, phát triển và tổ chức
dân quân cùng du kích chiến tranh, du kích là chính, vận động chiến là phụ, cách
tổ chức vày xây dựng các bộ đội chủ lực, địa phƣơng, tinh thần chủ động hay bị
động trong từng chiến trƣờng
- Hiểu rõ nhiệm vụ của bộ đội chủ lực, của bộ đội địa phƣơng, của dân
quân trong cuộc chiến tranh nhân dân nhứt là trong thời kỳ chuẩn bị phản công
(xem nghị quyết tổ chức 3 thứ quân)
- Hiểu rõ ý nghĩa và nội dung cuộc vận động mới rèn luyện cán bộ, chấn
chính bộ đội chủ lực, xây dựng bộ đội địa phƣơng, phát triển dân quân ( nghiên
cứu thật kỹ trong các cấp, mở những cuộc hội nghị rộng rãi, thảo luận rõ rệt từ
tiểu đội trở lên theo trình độ co ai nấy hiểu rõ huấn lịnh này)
- Trau đổi nề nếp kỷ luật và dân chủ, rèn luyện đạo đức ngƣời quân nhân
cách mạng.
Chú ý, cán bộ có tinh thần dân chủ mới thi hành đƣợc kỷ luật dân chủ bộ
đội có kỷ luật nhƣng phải hƣớng theo kỷ luật dân chủ cách mạng. Mệnh lệnh
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phải thi hành trƣớc đã rồi sẽ phân trần hoặc đề nghị sau. Dân chủ trong bộ đội là
tập trung dân chủ ( xem ở đoạn dƣới)
- Mỗi một cán bộ, mỗi một đội viên trong bộ đội phải hiểu rõ nhiệm vụ
của mình trong thời kỳ chuẩn bị tổng phản công.
- Tạo cho cán bộ từ cấp Đại đội trở lên một lý thuyết quân sự căn bản
( Các mục này các phòng tham mƣu, chánh trị, dân quân chị trách nhiệm
chỉ thị và sản xuất tài liệu).
Rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật

b.

- Công tác chánh trị phải phối hợp kế hoạch với Ban vận động rèn luyện
cán bộ chân chính quân đội trong việc nâng cao và cải tiến kỹ thuật chiến thuật.
- Phải động viên cán bộ và đội viên tham gia và thực hiện chƣơng trình
huấn luyện và tự học của Ban vận động rèn luyện cán bộ chân chính quân đội đã
vạch ra.
Về tƣ tƣởng chiến lƣợc, chiến thuật phải tranh đấu chống du kích chủ
nghĩa, phân tán qua để làm yếu chủ lực quân, không thực hiện đƣợc vận động
chiến, nhƣng cũng phải chống tƣ tƣởng tận địa chiến khiến cho không thực hiện
đƣợc phƣơng châm chiến lƣợc du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ và
đồng thời chống binh qua tập trung binh lực trong lực cán bộ còn kém, bộ đội
còn non nớt về kỹ thuật chƣa thực hiện đƣợc vận động chiến lớn lao mà ngƣợc
lại làm yếu sức của du kích chiến.
Phải phổ biến, hƣớng dẫn và theo dõi việc rèn luyện tƣ tƣởng, nhất là
chiến lƣợc, chiến thuật. Trong mỗi chiến dịch phải chú trọng về kế hoạch rèn
luyện trong tác chiến.
Nêu cao khẩu hiệu : “ Học địch để đánh địch ngay ở mặt trận”
Phổ biến kinh nghiệm phải mau chóng, lợi dụng thời gian giữa hai cuộc
chiến đấu mà tổng kết kinh nghiệm và rèn luyện.
- Cần phải tập cho cán bộ biết trao đổi kinh nghiệm, tổng kết kinh
nghiệm.
Các Ban chỉ huy Đại đội, Tiểu đoàn phải có sổ nhật ký chiến đấu, nhật ký
công tác.
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Cán bộ trên nâng đỡ, kiểm soát cán bộ dƣới, rút kinh nghiệm và đến kỳ
hội nghị cấp mình thì đem ra tổng kết. Những kinh nghiệm quan trọng thì báo
cáo ngay lên trên không hải chờ hội nghị mới đƣa ra.
Các kinh nghiệm phải đƣợc tổng kết viết thành tài liệu, phổ biến rộng rãi
trong quân đội ( Các Khu chiến đến nay).
c.

Rèn luyện kỷ luật và dân chủ
Quân đội ta là một quân đội có tinh thần dân tộc và dân chủ nên cần đề
cao kỷ luật và mở rộng dân chủ
Kỷ luật:
Kỷ luật quân ta là tiêu biểu cho tình thần giết giặc cứu nƣớc cao quý của
ngƣời quân nhân Việt Nam, của ngƣời công dân tiên phong Việt Nam
Tính chất của quân ta cách mạng nhƣ vậy nên không thể nào cán bộ chỉ
huy lại kém kỷ luật đƣợc. Mệnh lệnh truyền ra là phải thấu triệt đến toàn quân.
Mệnh lệnh truyền ra là phải thi hành triệt để.

-

Kỷ luật trong việc thi hành mệnh lệnh

-

Kỷ luật trong việc điều động cán bộ, chân chính quân đội

-

Kỷ luật trong việc chiến đấu

-

Kỷ luật trong việc báo cáo

-

Kỷ luật trong tác phong
Muốn cho việc thi hành kỷ luật đƣợc chính xác thì mệnh lệnh trên phải
minh bạch cụ thể. Cấp dƣới phải thi hành đã rồi hãy phân trần. Cấp trên phải
gƣơng mẫu, nghiêm minh, công bằng. Cấp dƣới phải hiểu rõ nhiệm vụ, địa vị
của mình và của cấp trên.
Dân chủ:
- Kỷ luật của quân ta là kỷ luật của quân đội dân chủ, tự giác. Nó là do sự
quyết tâm giết giặc của mỗi bộ đội viên, mỗi cán bộ phải là kết kinh của nền dân
chủ trong quân đội, phải là phản ánh của chế độ dân chủ của nƣớc Việt Nam.
- Kỷ luật mà không dân chủ là kỷ luật độc đoán. Dân chủ mà không kỷ
luật là dân chủ cực đoan. Cho nên cán bộ mà không dân chủ thì không thể nào
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có kỷ luật đƣợc. Kỷ luật và dân chủ sẽ hƣớng dẫn sự tiến bộ về kỹ thuật và chiến
thuật và là điều kiện kiên quyết thắng của quân đội ta.
- Muốn cho việc rèn luyện cán bộ chân chính quân đội có kết quả, cần
phải mở rộng cuộc vận động phát huy dân chủ trong quân đội và gây dựng một
nền nếp dân chủ tập trung.
Mục đích cuộc phát huy dân chủ trong bộ đội nhằm vào:
1. Gây tinh thần tự giác, tinh thần trách nhiệm để phát huy sáng kiến và
khả năng của đội viên
2. Củng cố tinh thần sỹ, đoàn kết và tinh thần kỷ luật của bộ đội để sự chỉ
huy đƣợc nhanh chóng, mệnh lệnh đƣợc triệt để thi hành.
Quân sự dân chủ: Mở những cuộc hội nghị thu thập ý kiến của đội viên
hoặc với những ngƣời có năng lực chuyên môn để giúp việc xây dựng bộ đội,
điều tra địa hình địa vật, vị trí kinh tế, dân cƣ các nơi. Giáo dục đội viên hiểu
nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu cho chu dáo. Kiểm thao tinh thần, kỹ thuật của đội
viên, kế hoạch của cán bộ. Công tác chánh trị đề nghị thƣởng phạt sau các cuộc
chiến đấu hoặc sau những chƣơng trình cong tác trong thời gian ấn định. Trao
đổi kinh nghiệm chiến đấu, học tập kỹ thuật giữa cán bộ và đội viên bằng hội
nghị các cuộc nói chuyện.
Chánh trị dân chủ: Khuyến khích học tập, mở rộng hiểu biết cho đội viên,
bổ sung hiểu biết cho cán bộ. Mở các cuộc họp để đội viên tự phê bình nhau, rèn
luyện về đạo đức dƣới sự hƣớng dẫn của CTV hay đội trƣởng.
Chƣa đƣợc công khai phê bình cán bộ cấp trên. Tuy nhiên có thể phê bình
bằng thứ hay trực tiếp phê bình riêng. Bài trừ dân chủ các đoàn
Đặt thùng thơ cho binh sĩ, mỗi tháng 1 lần đƣợc viết thẳng ý kiến của
mình cho cấp trên
Để thực hành việc trên này, các thƣ để cho các nhân trong ban chỉ huy,
cấp trên thì ban chỉ chỉ huy cấp dƣới không đƣợc kiểm duyệt. Chỉ những thƣ gởi
cho Ban chỉ huy thì mới phải qua tay các cấp chỉ huy truyền đạt theo thƣ bức
Mõi khi chờ giải quyết một đội viên cấp cớ quyền chờ giải ngũ nên trực
tiếp gặp trƣớc khi ký lịnh giải ngũ để hiểu rõ.
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Tổ chức hội đồng binh sĩ đại đội: Tổ chức do toàn thể đội viên bầu ra đề
tự quản trị mình theo xu hƣớng dần của chánh trị viên ( 3 tháng bầu xong).
Nhiệm kỳ ba tháng bầu lại 1 lần, số ủy viên ít nhứt 9 ngƣời. Ở các đại đội độc
lập phân tán thì mỗi trung đội ít nhứt phải có hai đại diện hội đồng binh sỹ.
Nhiệm vụ hội đồng binh sỹ giúp ban công tác chánh trị động viên toàn thể trong
mỗi công tác. Tự kiểm soát lẫn nhau và tự sửa chữa. Đề nghị thƣởng phạt và
nguyện vọng của đội viên với cấp dƣới chỉ huy.
Kinh tế dân chủ: Thuyế phục hỏa thực, y tá, kế toán, kiểm soát việc ăn
uống, thuốc men, chi tiêu minh bạch.
d.

Tinh thần chuẩn bị tổng phản công
Thời cơ gấp rút, tình hình khách quan và chủ quan để đƣa lại những thắng
lợi lớn lao cho chúng ta. Tuy vậy, những khó khăn mới sẽ đƣa tới cho giai đoạn
đầy gay go này.
Quân đội ta cần phải cố gắng vƣợt bực, tiến bộ vƣợt bực nhƣng không chủ
quan, không khinh địch, chúng ta phải quyết chiến và quyết thắng.
Chúng ta phải sẵn sàng tinh thần của một kẻ chiến thắng, của một quân
đội, một dân tộc đƣơng chiến thắng.
Các cán bộ và chiến sỹ phải làm việc với một tinh thần tích cực chuẩn bị
tổng phản công trong mọi vấn đề RLCBCCQD chuẩn bị chiến trƣờng, cƣơng
quyết tiến mạnh trên con đƣờng thực hiện nhiemj vụ trọng đại của dân tộc ta.
Nhiệm vụ công tác chánh trị phải gây ý thức rõ rệt về tích cực cầm cự
chuẩn bị tổng phản công.
Chống tƣ tƣởng sai lầm ( lạc quan thái quá hoặc bi quan) về chuẩn bị tổng
phản công.
Chống xu hƣớng:

-

Ỷ lại vào Cách mạng Trung Hoa

-

So Cách mạng Trung Hoa tiến mạnh, làm cho Mỹ can thiệp ở Việt Nam

-

Tổng phản công đến nơi, hay quan niệm sai lầm rằng chuẩn bị tổng
phản công là đánh về thành
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Nơi chuẩn bị Tổng phản công mà không làm hoặc không tin vào giai

-

đoạn Tổng phản công vì quan niệm rằng độc lập có thể do những cuộc điều
đình.
Vạch rõ điều kiện chủ quan và khách quan cuộc chuẩn bị Tổng phản
công, vạch những điều kiện thuậ lợi và những khó khăn sẽ gặp phải, nêu cao
những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam cũng nhƣ thắng lợi của phong trào
dân chủ mới, vạch rõ những thất bại của Pháp, của bọn phản dân chủ để cho
quân dân tin tƣởng
Phải gây một ý thức mạnh mẽ tin tƣởng rằng chúng ta là một dân tộc đang
chiến thắng
Chuẩn bị Tổng phản công là phải đập tan âm mƣu chia rẽ lập chánh phru
bù nhìn của địch. Phải đập tan ngụy quyền, đánh đổ bù nhìn ( Bảo Đại…)
e.

Tổ chức Ban rèn luyện cán bộ chân chính quân đội
Để động viên rèn luyện cán bộ chân chính quân đội đƣợc sôi nổi và đạt
đƣợc nhiều kết quả, cần phải làm mấy việc dƣới đây:
a. Định thời gian: Thời gian rèn luyện cán bộ chân chính quân đội ở Nam
Bộ sẽ bắt đầu từ 23/4/49 đến cuối tháng 1-1950, tuy vậy đến cuối tháng 12-49
cũng phải báo cáo kết quả lên Bộ Tổng Tƣ Lệnh.
b. Ban rèn luyện cán bộ chân chính quân đội:
- Các cấp chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo ở Nam Bộ, Khu, Trung đoàn, tỉnh
sẽ lập một ban RLCB CCQD. Nhiệm vụ của Ban RLCB CCQD là nghiên cứu,
động viên, theo dõi, kiểm soát, tổng kết kết quả và kinh nghiệm.
- Tại Nam Bộ, Ban RLCB CCQD gồm có: tham mƣu trƣởng, Trƣởng Ban
Quân huấn, Trƣởng phòng Dân quân, Trƣởng phòng Chánh trị, Trƣởng phòng
Quân giới, Tham mƣu trƣởng làm Trƣởng ban.
- Tại các Khu RLCB CCQD gồm có 1 trong 3 vị chánh uỷ, Liên khu
trƣởng, Liên khu phó làm Trƣởng ban và có các uỷ viên giúp việc nhƣ: Trƣởng
phòng Chánh trị, Tham mƣu trƣởng, Giám đốc trƣờng Quân chính, Trƣởng
phòng Dân quân và 1 hay 2 vị phụ trách ngành chuyên môn.
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Tại Trung đoàn Ban RLCB CCQD có 1 ngƣời trong Ban chỉ huy làm
trƣởng ban và 2 hay 3 trƣởng ban làm uỷ viên.
Tại các cấp trƣởng ban phải đƣợc bớt việc thƣờng mà chuyên trách về
công việc vận động này.
c. Chuẩn bị trƣớc khi phát động công tác
- Động viên:
+ Cần có một kế hoạch động viên đầy đủ, có các uỷ viên kháng chiến, các
đoàn thể nhân dân, các báo chí, các nhà văn tham gia giúp đỡ. Đặt giải thƣởng
giữa các bộ đội thi đua, phát động rầm rộ, mít tinh, khẩu hiệu, báo chí, kịch, dán
các khẩu hiệu lên trƣờng, đồ vật, in trên công văn giấy tờ, báo thơ, hô khẩu hiệu
sơm chiền, thu gọi cho nhau, nhân dân, chánh phủ gọi cho bộ đội. Điều chỉnh
cán bộ, xếp đặt cán bộ cho hợp lý- việc này rất quan trọng nên cần phải làm cho
cƣơng quyết.
+ Chỉ định cán bộ đi học các lớp huấn luyện
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu để đến ngày bắt đầu thi đua là các tài liệu đã
có sẵn ở các đơn vị.
+ Triệu tập hội nghị cán bộ có cấp trên tham gia định kế hoạch thi đua.
+ Đặt tiêu chuẩn thi đua giữa các Khu, các Trung đoàn, các tỉnh đội dân
quân, các đội viên: các đơn vị chủ lực tƣơng đƣơng với nhau, các Đại đội độc
lập với nhiệm vụ tƣơng đƣơng với nhau về lực lƣợng và nhiệm vụ địa phƣơng,
các cán bộ tƣơng đƣơng với nhau về chức vụ và công tác; các ban chuyên môn,
các cơ quan thi đua với nhau.
+ Tiêu chuẩn: gồm có kế hoạch sát và thiết thực và nhằm vào vận động
chiến, dân quân thi nhau vào làng chiến đấu, phá hoại…
d. Thể lệ chấm thi:
- Giao ban vận động thi đua các nghiên cứu
e. Thƣởng phạt:
1. Thƣởng:
- Để khuyến khích các cá nhân và đơn vị những thành tích vẻ vang sẽ
đƣợc khen thƣởng
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- Các phần thƣởng gồm có phần thƣởng danh dự của Hồ Chủ tịch, của
Ban Thƣờng trực Quốc hội, của Hội đồng Quóc phòng tối cao, thƣởng các Khu
có công trong việc xây dựng bộ đội địa phƣơng, phát triển dân quân.
- Ba phần thƣởng danh dự của Bộ trƣởng Bộ Quốc Phòng, Tổng Tƣ lệnh
QĐQG và DQ Việt Nam, một cho bọ đội chủ lực, một cho bộ đội địa phƣơng,
một cho dân quân. Phần thƣởng của các đoàn thể và cá nhân khen tặng. Bộ Quốc
phòng, Tổng Tƣ lịnh có cấp bằng khen, cấp huân chƣơng, thăng chức, thăng cấp.
Ngoài ra đề nghị UBKCHC Nam Bộ, Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ củng cố những
phần thƣởng riêng cho các Khu và đơn vị ở Nam Bộ có công.
Các Khu cũng sẽ đặt riêng những giải thƣởng trong phạm vi mình.
2. Phạt:
- Đi đôi với việc khen thƣuởng việc trừng phạt các phần tử phạm lỗi cần
phải thi hành một cách nghiêm khắc để làm gƣơng. Phạt hạ từng công tác, cảnh
cáo, phê bình ( ghi vào quân bạ tuỳ theo nặng hay nhẹ).
3. Điều chỉnh cán bộ và đào tạo cán bộ ( chuyên môn)
- Điều chính cán bộ:
+ Cƣơng quyết rút những cán bộ thiếu năng lực hiện nay phụ trách các
đơn vị bộ đội hoặc các ngành chuyên môn ra làm công tác khác. Lựa chọn và
mạnh dạn đề bạt cán bộ mới có năng lực thay thế. Rút cán bộ kếm năng lực đƣa
về Khu hoặc Trung đoàn để giúp việc độc chiến hoặc luyện quân, nâng đỡ cho
những cán bộ này tiến.
+ Luân chuyển cán bộ từ nơi này đi nơi khác để phổ biến kinh nghiệm cho
nhau và giảm bới địa phƣơng chủ nghĩa.
+ Sử dụng cán bộ chuyên môn cho hợp lý. Cán bộ chuyên môn gọi trả về
ngành chuyên môn cho phát triển tài năng. Các đơn vị khai rõ nghề chuyên môn
của cán bộ và đội viên để điều động cho hợp lý với khả năng và sở trƣờng
chuyên môn.
+ Xin cán bộ chuyên môn bên UBKCHC và các đoàn thể (đề nghị
UBKCHC ra lịnh kê khai nghề chuyên môn trong cán bộ và nhân dân).
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+ Chú ý điều động cán bộ tham mƣu- chính trị huấn luyện ra bộ đội rút
kinh nghiệm và thay thế bằng những cán bộ rút ở bộ đội về tham mƣu- chính trị
và trƣởng huấn luyện.
-

Động viên đào tạo cán bộ các ngành:
+ Quân nhu tài chánh đào tạo kê toán đại đội và trung đoàn
+ Chánh trị đào tạo cán bộ địch vận, tuyên truyền và chánh trị viên
+ Quân giới đào tạo cán bộ quân giới
+ Quân báo đào tạo tình báo viên và tổ trƣởng trinh sát đại đội, trƣởng
ban trinh sát trung đoàn.
+ Quân y đào tạo cán bộ cứu thƣơng, y tá, lấy ở bộ đội.
+ Tham mƣu Khu, mở hội nghị cán bộ Tham mƣu trung đoàn, them một
phần công tác tham mƣu vào chƣơng trình bổ túc cán bộ Đại đội và trƣờng Quân
chính. Tham mƣu đào tạo cán bộ nhân sự đại đội và trung đoàn.

-

Văn phòng đào tạo cán bộ văn phòng:
+ Riêng việc đào tạo cán bộ chánh trị viên, nếu thiếu phải xin những cán
bộ đoàn thể hoạt động ở cấp huyện, cấp tỉnh và huấn luyện và bổ sung những
chỗ thiếu.
+ Đặc biệt chú ý đào tạo và huấn luyện chánh trị viên đại đội. Trong khi
Nam Bộ chƣa đủ điều kiện mở lớp huấn luyện chánh trị viên, các Khu phải tự
mở lâấ, hạn 6 tháng phải đào tạo đủ và huấn luyện hết các chánh trị viên đại đội.
Lớp chánh trị viên phải có một phần học quân sự. Lớp bổ túc và đào tạo chánh
trị viên đại đội lấy đại đội hoặc trung đội có năng lực chánh trị.
Chƣơng trình huấn luyện chánh trị viên đại đội :

-

Nghị quyết hội nghị CTV toàn quốc lần thứ hai

-

Công tác chánh trị đại đội

-

Địch vận, đại đội độc lập, võ trang tuyên truyền

-

Tiến mạnh sang giai đoạn mới

-

Nghiên cứu huấn lịnh rèn luyện cán bộ chân c hính quân đội

-

Phát động du kích chiến tranh với kinh nghiệm địa phƣơng

-

Kháng chiến nhứt định thắng lợi
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-

Chiến lƣợc và chiến thuật

-

Cách mạng dân chủ mới (để ¼ thì giờ tập quân sự)

-

Các Trung đoàn đào tạo và bổ túc trung đoàn theo chƣơng trình thống
nhứt
Chú ý đào tạo huấn luyện viên chuyên môn

-

B. Tranh đấu tích cực về tƣ tƣởng tác phong để thực hiện việc chấn chỉnh
quân đội
Công tác chánh trị phải lien hệ với công tác của Ban vận động rèn luyện
cán bộ chân chính quân đội để thực hiện khẩu hiệu: “ Một chủ lực mạnh mẽ;
một hậu bị hung hậu”
bằng :
-

Kiện toàn chủ lực quân

-

Xây dựng địa phƣơng quân

-

Phát triển dân quân
Vì lẽ đó, công tác chánh trị phải nỗ lực tránh đấu về tƣ tƣởng tác phong,
bổ túc những khuyết điểm, sữa chữa những sai lầm đã nêu ra ở mục đầu.
C. Đẩy mạnh vận động chiến tiến tới
Nhƣ mục trên đã nói, phƣơng châm chiến lƣợc tích cực cầm cự là:
“ Du kích chiến là chính. Vận động chiến là phụ. Đẩy mạnh vận động
chiến tiến tới tích cực chuẩn bị tổng phản công”
Vì vậy, vai trò của vận động chiến phải đƣợc gấp rút đề cao.
Nói đến vận động chiến phải đề cập đến vấn đề kiện toàn bộ đội chủ lực (
mà tác dụng và tổ chức đã nói rõ trong Nghị quyết, phần nói về ba thứ quân).
Việc kiện toàn bộ đội chủ lực còn phải cụ thế hoá bằng những sự chuẩn bị cần
thiết, thích hợp với vận động chiến:

-

Chuẩn bị kinh tế

-

Chuẩn bị chánh trị

-

Chuẩn bị quân sự

156

- Chuẩn bị kinh tế: Động viên vật lực địa phƣơng, cung cấp nhu yếu cho
chủ lực quân ( nhiệm vụ của vũ trang tuyên truyền đại đội độc lập và bộ đội địa
phƣơng).
- Chuẩn bị chánh trị: Phá tề, trừ gian, phản tuyên truyền, địch vận, nguỵ
vận, gây cơ sở quần chúng, động viên nhân lực… ( nhiệm vụ của VTTT và đại
đội độc lập).
Chuẩn bị quân sự: Chuẩn bị chiến trƣờng, địa hình ( nhiệm vụ của dân
quân, địa phƣơng quân, đại đội độc lập): vũ khí, binh lực…
Công tác chánh trị có tích cực vận động viên đƣợc sự phối hợp giữa ba
thứ quân, động viên sự chuẩn bị kinh tế, chánh trị, quân sự cho chủ lực quân
mới đẩy mạnh vận động chiến đấu tiến tới.
D. Vũ trang tuyên truyền tiến mạnh vào địch hậu để giành lại dự trữ
Vì giai đoạn này là giai đoạn cầm cự nên mục đích chiến lƣợc của đôi bên
là tranh thủ, làm tiêu hao lực lƣợng của đối phƣơng, bổ sung lực lƣợng của mình
nên phƣơng châm chiến lƣợc của giai đoạn này là vẫn lấy du kích chiến làm
chính, vận động chiến làm phụ.
Trong giai đoạn này mục đích chiến lƣợc của địch là nhằm đánh vào dự
trữ của ta nên mục đích chiến lƣợc của ta về mặt tiêu cực là kiên quyết bảo vệ
dự trữ của mình, về mặt tích cực đánh phá dự trữ của địch.
Dự trữ của địch là các vùng địch hâu, gồm có vùng địch hậu lạc hậu và
vùng địch hậu văn minh.
Vùng địch hậu lạc hậu ( nhân tâm, kinh tế, chính trị, quân sự, vị trí chiến
lƣợc) gồm có các vụng hiện ở Trà Vinh, Sóc Trăng… vùng nguỵ nhƣ vùng Hoà
hảo ở Long Xuyên, Châu đốc, vùng Cao Đài ở Tây Nnh, vùng thiểu số ở Biên
Hoà, Bà Rịa, tổng Nam Cao Miên)
Vùng địch hậu văn minh ( nhân tâm, chánh trị, kinh tế, quân sự) gồm có
những châu thành, những đƣờng giao thong quan trọng, vùng địch chiếm đóng.
Việc giành lại dự trữ của ta gồm có nhiệm vụ bảo vệ dự trữ ở các vùng
giải phóng, giành lại dự trữ ở các vùng địch kiểm soát.
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Vịêc tiến mạnh vào địch hậu là nhiệm vụ của các bộ đội du kích, đội võ
trang tuyên truyền. Để phá địch hậu văn minh cần phải tổ chức hoàn bị những
đội địa hậ quân và những đội du kích thƣờng trực võ trang những khí giới tốt và
huấn luyện công tác bí mật cho chu đáo và trình độ chánh trị cho vững chắc.
Việc tiến mạnh vào địch hậu lạc hậu cần phải tổ chức các đội võ trang
tuyên truyền. Về tổ chức, tùy theo tính chất chiến lƣợc và địch tình ở vùng nguỵ
mà tổ chức lớn hay nhỏ, võ trang nhiều hay ít và bằng khí giới gì. Các đội võ
trang tuyên truyền thƣờng lớn nhứt là 1 đại đội, vừa thì 1 trung đội, nhỏ nhất là
1 tổ hai, ba ngƣời. Chú trọng cán bộ giỏi và đội viên khá thành phần địa phƣơng
và các đơn vị VTTT phải đƣợc huấn luyện trƣớc khi hoạt động,
Các đội VTTT do đại đội độc lập, tiểu đoàn, trung đoàn, Khu hay Nam
Bộ chỉ huy tuỳ theo tính chất chiến lƣợc ở vùng địch hậu ( vùng địch hậu lớn và
quan trọng nhứt của địch để uy hiếp Nam Bộ hiện nay là Cao Miên).
VTTT có nhiệm vụ chính trị nhiều hơn là quân sự. Nhiệm vụ chánh trị:
phản tuyên truyền địch, gây ảnh hƣởng, giác ngộ dân chúng và tuyên truyền cho
ta, cổ động nhân dân tham gia kháng chiến, phát động nhân dân chiến tranh.
Nhiệm vụ quân sự: diệt hội tế ( quan niệm diệt hội tế: giải tán duy trì hay tổ
chức tuỳ theo năng lực, sẽ dƣu tầm tài liệu về võ trang tuyên truyền, đại đội độc
lập để gọi cho các nơi).
Trong những khu vực cần thiết tổ chức những đội VTTT phối hợp giữa
các ngành quân dân chánh.
E. Tăng cƣờng địch vận và nguỵ vân
Số tƣơng quan lực lƣợng quân sự giữa ta và địch ở Nam Bộ, lực lƣợng
địch ở Nam Bộ mạnh hơn ta. Vì hoàn cảnh địa thế, vị trsi, nhân lực và vật lực ở
Nam Bộ, vì lực lƣợng đichj rất mạnh ở đây nên công việc chuẩn bị tổng phản
công ở Nam Bộ hơi khó hơn Trung Bộ, Bắc Bộ.
Những quân đội địch ở Nam Bộ lại gồm tới đại đa số là VG và Miên
gian. Lính pháp và Lê Dƣơng chiếm 18%, lính Bắc Phi chiếm 6, 5%. Riêng các
loại nguỵ binh VG chiếm tới 54% còn 21,5% là Miên gian. Điều đó chỉ là 1 ƣu
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điểm nhỏ nhƣng chính đấy là một nhƣợc điểm lớn lao và cán bộ nhứt của quân
địch ở Nam Bộ.
Nhƣợc điểm này ngày càng lớn lao vì càng đánh lâu, càng thất bại nhiều
thì lực lƣợng càng cốt tuỵ ( lính Pháp) càng hao tổn, địch càng lấy them vô
nhiều quân đội thuộc địa và ép buộc ngƣời Việt Nam đi lính cho chúng.
Nhƣng sự biến đổi về lƣợng ấy sẽ biến đổi hoàn toàn cái chất của quân
đội địch. Và nhƣợc điểm trên đây sẽ là một trong những yếu tố căn bản mau huỷ
diệt quân đội Pháp ở Việt Nam.
Vậy nếu trong năm nay ta biết nhằm vào những bộ phận yếu và rung động
nhứt của quân đội địch ở Nam Bộ mà đánh ( ngụy vận) làm cho quá nửa số quân
địch ở Nam Bộ phải tản ra và với số quân ấy, quân ta đƣợc tăng cƣờng gấp hơn
lên thì công việc đi đến Tổng phản công ở Nam Bộ không phải là một việc khó
khăn.
Bởi vậy: vấn đề địch vận và ngụyvận là một vấn đề quan trọng vào hang
đầu trong chƣơng trình chuẩn bị tổng phản công ở Nam Bộ.
Tóm tắt các điểm mà địch vận cần phải nhằm dƣới đây:
-

Hƣớng địch vận nhằm vào ngụy binh.
- Gây ý thức cho bộ đội và nhân dân tích cực vận động ngụy binh (giáo
dục bộ đội, dân quân và nhân dân. Trao công tác, thƣờng những ngƣời hoặc đơn
vị gây đƣợc thành tích địch vận. Bộ đội tới đâu phải đẩy dân quân và tổ chức nói
chuyện về địch vận với dân tới đó).
- Gây một phong trào nguỵ binh hƣởng ứng chuẩn bị tổng phản công và
gia nhập vệ quốc đoàn.
Vấn đề nguỵ binh là một vấn đề xã hội, vì ngoài số nguỵ binh ở đồn bốt,
còn có than nhân của họ ở chung quanh vòng thành, bởi vậy phải phối hợp công
tác nguỵ vận với các ngành dân chánh để nghiên cứu kế hoạch cụ thể. Cần phải
phối hợp công tác nguỵ vận với công tác vũ trang tuyên truyền trong vùng địch
hậu mới thâu đƣợc kết quả.
Trong lúc này, đối với lính Cao Đài, ta phải khéo lợi dụng những đồng
bốt múôn hoàn hoãn với ta, khong phá hoại dân chúng hoặc không hết lòng làm
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nhiệm vụ chiến lƣợc cho pháp ( ví dụ: những bốt động để kiểm soát giao thong
mà vấn đề ta tự do đi lại). Cần phải thành thục giác ngộ bọn này và lật mặt nạ
bọn lãnh tù xảo trá nguy hiểm. Nhƣng phải thận trọng tránh bị họ lợi dụng lại ta
mà trái lại phải đem lợi ích về cho ta.
Phải lôi kéo đồng bào CD thiệt tâm tích cực đánh Pháp.
- Với bọn Hoà Hảo cần nhằm huỷ diệt các đạo quân đã theo Pháp võ
trang tuyên truyền giác ngộ quần chúng Hoà Hảo.
- Ban địch vận các cấp phải có bộ phận đặc biệt nghiên cứu về CĐ, HH,
lien lạc với cơ quan dân vận của các đoàn thể và CĐ cứu quốc để hiểu them về
CĐ và HH.
- Trong những vùng địch tuyển mộ công giáo làm nguỵ binh, phải tăng
gia công tác tuyên truyền trong đồng bào công giáo, nêu gƣơng những chiến sỹ
công giáo đang chiến đấu trong hang ngũ kháng chiến.
- Kêu gọi nguỵ binh công giáo với khẩu hiệu “ vì chúa, vì Tổ quốc”.
- Phổ biến những báo chí cua công giáo kháng chiến trong ngụy binh công
giáo.
- Chú ý ra những tài liệu đặc biệt vận động ngụy binh công giáo, gia cao
cho hang binh lề đƣờng đƣợc sống sung sƣớng.
- Cần dung cán bộ Bắc phi để vận động lính Bắc phi. Với lính Bắc phi cần
phải nỗ lực giải thích giác ngộ rất nhiều vì bọn này bị Pháp nhồi và lừa gạt nhiều
hơn hết.
- Vận động lính Pháp nhằm tình cảm quê hƣơng, cần chú trọng kiếm cán
bộ ngƣời Pháp để kêu gọi lính Pháp (công tác vận động lính Pháp chƣa có triển
vọng lớn lúc này).
- Định chế độ tù binh, hạng binh các loại cho rõ rãng. Hàng binh mỗi khi
cơ quan nào đón đƣợc đều phải đƣa nguyên ngƣời và võ khí về cho Ban địch
vận trung đoàn. Nếu cơ quan kêu gọi đƣợc hàng binh cầm súng, thì thƣơng
lƣợng với ban chỉ huy trung đoàn giải quyết. Khắc phục các khuyết điểm: ăn
non, ăn lớn hay địa phƣơng chủ nghĩa, tránh công.
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- Giới thiệu các mối địch vận cho đơn vị hạn mõi khi các mối do bí
thuyên chuyển.
- Thành lập cơ quan thống nhứt địch vận ở các cấp tỉnh ở Nam Bộ.
Nhiệm vụ của cơ quan thống nhứt địch vận:
- Vạch kế hoạch dv chung cho mọi ngành, phổ biến kinh nghiệm.
- Ra báo chí, truyền đơn, tài liệu chung về dv và giúp các ngành về
phƣơng tiện ẩn loát nêu các ngành ấy cần và thiếu.
- Tƣơng trợ nhau làm địch vận.
- Điều hoà công việc địch vận các ngành để tránh xích mích.
- Kiểm soát công tác địch vận các ngành trong phạm vi mình phụ trách.
- Ban Thống nhất địch vận không có Bàn Thƣờng trực, ngƣời Trƣởng Ban
phải là ngƣời của quân đội.
- Thành phần của Ban Thống nhất địch vận gồm:
1 bộ đội, 1 quân báo, 1 công an
1 dân quân, 1 thông tin tuyên truyền
1 liên việt
(đại diện của quân báo có mắt chỉ vì sự cần thiết, nhƣng khi chia võ khí,
thì bộ đội chia đƣợc kể 1 thành phần mà thôi).
- Định kỳ các cuộc hội nghị các cơ quan thống nhứt địch vận ( Nam Bộ 3
tháng họp 1 lần, tỉnh 1 tháng rƣỡi họp 1 lần).
- Công tác DV các cấp bộ đã có trƣởng sở, trƣởng ban, nhƣng CTV và
UV phải đặc biệt lƣu ý tới.
- Kiên quyết rút cán bộ có năng lực về làm DV.
- Đào tạo cán bộ DV ( Nam Bộ và Khu đào tạo Trƣởng Ban, Trung đoàn
đào tạo trƣởng tổ).
- Tối thiểu 1/3 tiến công tác chánh trị để làm DV.
- Đề nghị UBKCHC các cấp hàng tháng trợ cấp nhất dịnh một số tiền cho
DV thống nhứt.
- Liên lạc mật thiết với QB công việc DV.
161

- Hết mùa rèn luyện cán bộ chân chính quân đội phải đạt đƣợc mật giác
với hầu hết các đồn bốt. Chú trọng đặt nội dung trong cac đồn quan hệ về chiến
lƣợc, chiến thuật.
- Các kế hoạch quân sự phải có kế hoạch địch vận, dân vận cũng vậy.
Hình thức địch vận:
- Báo, truyền đơn, biểu ngữ, tranh vẽ, gởi ông loa, bài hát, phiếu than hữu,
đánh thiếp, giấy thong hành, phòng thông tin, cho quà. Các hình thức địch vận
chú trọng cảm động, dễ hiểu, không chạm lòngtự ái của địch, không chánh trị
suông. Truyền đơn, biểu ngữ, tranh vẽ, bài hát Tiếng Việt từ đại đội độc lập trở
lên mới đƣợc ra. Phiếu than hữu đánh thiếp, giấy thông hành và các loại thuộc
ngoại ngữ thì cấp Khu mới đƣợc ra.
Báo chí: các Khu mỗi Khu ra một to Tiếng Việt cho ngụy binh, nửa tháng
1 kỳ và 1 tổ thông tin tiếng Pháp cho lính viễn chinh Pháp, nửa tháng 1 kỳ ( ba
tháng phải cho xong). Các Trung đoàn tuỳ sức ra một tờ tin tức.
Hết kỳ RLCB CCQD mỗi Khu phải viết một cuốn kinh nghiệm địch vận
trong Khu mình phụ trách. Các trung đoàn phải viết kinh nghiệm gởi về cho
Khu.
G. Phòng gian
Không kể những nhiệm vụ quân sự khác, vấn đề từng gián điệp vào các tổ
chức, các cơ quan và nhân dân ta hiện nay địch hết sức chú trọng và đặt thành
phƣơng châm chiến thuật để thực hiện mục đích chiến lƣợc phá dự trữu, cơ
quant a của chúng. Vì những việc tổ chức ta còn lỏng lẻo, dùng ngƣời bừa bãi,
không kiểm tra công việc, công tác bí mật kém, đời sống vật chất và tinh thần
của những ngƣời làm việc chƣa đƣợc dìu dắt nâng đỡ chu đáo nên do đó ta có
những lỗ hổng để cho gián điệp địch chui vào.
Công việc, giấy tờ, mệnh lênh, chí thị, nghị quyết, quân số, vũ khí, kế
hoạch bị lộ thì còn gì là bí mật quân sự, còn làm thế nào để chiến thắng nếu
không muốn nói là nhất định sẽ đánh cho thất bại tan nát.
Phải giữ đƣợc yếu tố đàu tiên để thắng trận: bí mật.
Phải ra sức tích cực phòng gian.
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Phải chống lại chánh sách gián điệp của giặc.
1. Đặt nhiệm vụ tích cực phòng gian cho rõ rang: ( chánh trị viên hoặc
trƣởng cơ quan các cấp phải giao nhiệm vụ phòng gain cho mỗi quân nhân đơn
vị mình nhƣng tránh hiểu lầm thành tình báo).
2. Giữ bí mật quân sự: ( Huấn luyện bộ đội giữ bí mật) Học 15 điều bí
mật, thì hành kỷ luật về lộ bí mật. Các bộ đội ở đâu có điều kiện nên tổ chức
căng tin riêng, hớt tóc riêng để quân nhân khỏi ra quán. Các quán hàng dán khẩu
hiệu bí mật (ở ngoài đề nghị KC ra lính). Lập các đội tuần canh ở khu vực đóng
quân, mở tuần lễ bí mật, báo chí, sách vở động viên giữ bí mật. Nghi trang tài
liệu gia ( các cơ quan làm) kiểm soát thƣ từ đi lại. Cấm độiv iên không đƣợc ghi
nhật ký ngày tháng hành quân nơi trú quân, những chuyện không hay trong bộ
đội. Tài liệu mật không đƣợc đƣa ra mặt trận.
3. Công việc quan trọng ở các cơ quan giao cho ngƣời đủ tin cậy phụ
trách, bỏ những phần tử kém bảo đảm ra.
4. Đả phá lối cấp dƣới đẩy ngƣời đối phó lên cấp trên làm khó cho việc
phòng gian.
5. Xếp đặt công việc bàn giấy cho ngăn nắp. Giấy tờ mật có thỗ thu phát
riêng, đánh bao nhiêu bản, gởi đi đâu, cho sĩ, ai có quyền xem chú rõ rang.
6. Ngƣời chỉ huy trực tiếp bắt buộc biết lý lịch ngƣời dƣới mình.
7. Bài trừ tính tò mò. Việc ai nấy làm, không tìm hiểu việc ngƣời khác mà
mình không phụ trách.
8. Chân chính cơ quan lien lạc, tiếp tế ( lien lạc tiếp tế phải là ngƣời có
thành tích chiến đấu, kiểm soát lại sẽ lý lịch hiện có).
9. Tuyển mộ ngƣời mới phải thận trọng hỏi công an, đoàn thể địa phƣơng
để tánh nội gián chui vào và nên đƣa tân binh từ địa phƣơng này qua địa phƣơng
khác.
10. Kiểm tra nhân viên, điều tra lý lịch, giao thiệp hành động hàng ngày,
những thắc mắc cá nhân, kiểm soát sự đi lại, tăng gia giáo dục chính trị đội viên,
công tác quần chúng lại.
11. Tránh hẹp hòi để không gây bất mãn.
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12. Cấm cấp chỉ huy chụp hình chơi vô ích. Các cuộc lễ hoặc hội nghị có
chụp hình phải là ngƣời có bảo đảm và phải ấn định số hình in ra, bộ phận nào
có quyền giữ (các film ảnh còn mất do các Ban TT chịu trách nhiệm).
13. Phổ biến những kinh nghiệm phòng gian của các nơi.
14. Đề nghị bên tham mƣu chân chính cơ quan quân báo.
15. Các đƣờng lien lạc nhất là vào thành, các trạm trƣởng phải chọn ngƣời
bảo đảm phụ trách và kiểm tra chặt chẽ các mối lien lạc vào thành.
16. Nâng cao mức sanh hoạt vật chất cho bộ đội để tránh bị sa ngã, mua
chuộc.
17. Đề phòng kế hoạch ly gián của địch. Bất cứ một việc gì xảy ra phải
nghe nhiều tiếng chuông và bình tĩnh suy xét cho đúng.
18. Trừng trị thật nặng nề kẻ gian cầm đầu để rèn ngƣời khác. Đối với
ngƣời dại dột thì phải có độ lƣợng để giác ngộ họ về đƣờng ngay.
19. Các luật mật mã phải luôn luôn thay đổi và đổi ca giờ làm. Ở các đơn
vị đại đội cũng phải có mật mã để tiện báo cáo những việc mất.
20. Huấn luyện phòng gian cho bộ đội (giao TB cho tài liệu).
21. Phối hợp nhân dân, cơ quan phòng gian và làm cho dân có ý thức
phòng gian.
Nhiệm vụ công tác chánh trị thúc đẩy rèn luyện cán bộ chân chính quân
đội, tranh đấu tƣ tƣởng, đẩy mạnh vận động chiến là công tác thuộc về phạm vi
nội bộ, lúc nào ta cũng phải làm, còn công tác địch, nguỵ vận, vũ trang tuyên
truyền, phòng gian là ba công tác vô cùng quan hệ hiện nay để làm cho địch bị
suy yếu, đánh lại dự trữ tạo cho bộ đội diệt địch và chiến thắng.
Công tác chánh trị phải nhất định làm cho bằng đƣợc.
IV. Tổ chức
A.

Phòng chánh trị- Ban công tác chánh trị
- Kiện toàn các cơ quan công tác chánh trị Khu và trung đoàn với đủ các
phòng, ban và tiểu ban chuyên môn trong ba tháng phải xong ( trƣởng phòng
chánh trị các Khu phải là cấp trung đoàn, tung đoàn phải là cấp tiểu đoàn hoặc
năng lực tƣơng đƣơng). Ở trung đoàn, nếu thiếu điều kiện tổ chức tách riêng thì
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tuyên huấn sát nhập làm một, các trung đoàn ở gần Khu có thể bớt một phần.
Kiện toàn tổ chức công các chánh trị đi đôi với việc kiện toàn tổ chức bộ đội.
- Kiện toàn lân lân phòng chánh trị Nam Bộ. Trong khi chƣa đủ điều kiện thì
phòng chánh trị Nam Bộ đƣa vào 1 phòng chánh trị Khu để đặt cơ sở cho mình
và thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo đối với các Khu.
- Kiện toàn gấp các ban công tác chánh trị đại đội với đủ các tổ chức hệ
thống của Trung ƣơng, trong 2 tháng phải xong.
- Định cách tổ chức ban công tác chánh trị đại đội trong đìeu kiện đại đội
không đóng tập trung. Tổ chức nhƣ sau: Ban công tác chánh trị đại đội gồm đại
đội, 3 trung đội và 1 chiến sỹ chánh trị đại đội họp mỗi tháng 1 lần. Các trung
đội vẫn ở trong Ban công tác chánh trị đại đội nhƣng thay mặt đại đội phụ trách
và đôn đốc các tổ ở trung đội với hình thức tổ chức nhƣ đại đội.
- Đặt cơ quan công tác chánh trị tại các đoàn bộ, đội bộ. Mỗi đoàn bộ, đội bộ
có 1 ban công tác chánh trị chung dƣới sự lãnh đạo của Phòng hay Ban chánh
trị. Nếu các cơ quan ở riêng, mỗi cơ quan có 1 tiểu ban công tác chánh trị dƣới
quyền lãnh đạo của Ban công tác chánh trị.
B. Tuyên truyền
- Lập các đội võ trang tuyên truyền ở các đơn vị tuyên truyền ở các đơn vị
tuỳ từng trƣờng hợp ( Khu có 1 đại đội, trung đoàn có 1 trung đội VTTT lƣu
động hay có thể hơn, tiểu đoàn chủ lực có 1 trung độ ở trong đơn vị chiến đấu,
toàn thể đại đội độc lập làm công tác VTTT) ( 2 tháng phải làm xong).
- Các trung đoàn lập các đội ca kích lƣu động ở ngoài mặt trận, khu có 1
đội nhạc binh và 1 câu lạc bộ quân nhân, trung đoàn có 1 câu lạc bộ quân nhân.
- Lập các tiểu ban văn nghệ Nam Bộ, khu trung đoàn và đại đội độc lập
(trong ban, tổ tuyên truyền), sang tác văn nghệ gồm có: tiểu thuyêté, thi ca,
nhạc, kịch, hoà, khác, nhiếp ảnh.
- Chú ý cơ sở văn nghệ trung đoàn.
- Văn nghệ đại đội chú trọng phát triển khả năng thƣởng thức và sang tác
của đội viên, thu thập tài liệu văn nghệ trong bộ đội và dân chúng gởi về cơ
quan trên.
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- Văn nghệ bộ đội liên lạc mật thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
văn nghệ bên ngoài (các trung đoàn triệu tập hội nghị mời cán bộ văn nghệ ở
ngoài để định sự liên lạc tƣơng trợ với nhau).
Báo.
-

Nam bộ cố ra tỏ quân chính tập sẵn đó các Khu giúp sức.

-

Mỗi Khu ra một tờ báo VQQ, phát hành trong nội bộ nửa tháng ra một
kỳ, phát đến tiểu đội.

-

Các tổ báo của Khu hiện nay cố tính cách cho nhân dân ( Tổ quốc Khu
8, Kháng địch Khu 9, VQQ Khu 3/ C và K7) trả lại việc đó cho cơ quan thông
tin tuyên truyền của chánh phủ.

-

Trung đoàn nên ra 1 tờ báo nội bộ in bằng litho phát đến tiểu đội. Chú
trọng phần sinh hoạt nội bộ, chiến đấu, giải thích thi hành huấn lịnh.

-

Trung đội ra bích báo: phản ánh sinh hoạt, vui, mạnh, bổ ích, gây một
phong trào phê bình trên bích báo với lập trƣờng sửa chữa kiến thiết.
- Bích báo của Trung đội chỉ viết tay. Đại đội tập hợp các bích báo trung
đội để những bài vở hay, có ích ra thành tập báo cho Đại đội. Trung đoàn lấy
những tập báo của đại đội để rút những bài hay phát hành tập báo cho bộ đội
trong trung đoàn. Bích báo cũng nhƣ các tập báo đó chỉ lƣu hành trong bộ đội,
không phát hành ra ngoài.
- Truyền đơn, biểu ngữ, tranh ảnh, chỉ từ đại đội, tiểu đoàn, các trung
đoàn, Khu Nam Bộ đƣợc phát hành. Chú trọng rõ ràng, đẹp, để hiểu kịp thời.
Tránh báo biến công tác của STTTT.
- Diễn thuyết ca kịch hay thực hiện đúng: tuyên truyền phải đƣợc lãnh
đạo, phải có chánh trị, kịp thời và không lộ bí mật quân sự. Khuyến khích những
vở ca kịch mới với những điều cũ, bình dân không ủy mị (bỏ vòng cổ).
C. Địch vận
Các Phòng, Ban Chánh trị, Ban công tác chánh trị đại đội phải kiện toàn
Ban, Tiểu ban, và Tổ địch vận phải đƣợc kiện toàn tổ chức (những nơi nào đƣa
địch vận qua mật vụ phải trả về phòng, ban, chánh trị- 2 tháng xong).
D. Huấn luyện
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- Huấn luyện chánh trị. Huấn luyện chánh trị chúng cho cả cán bộ chánh
trị, cán bộ quân sự và đội viên.
- Tổ chức những lớp tập sự chánh trị viên.
- Mở những cuộc hội nghị cán bộ dài ngày để vừa ấn định công tác vừa
vạch rõ chánh sách chủ trƣơng cho cán bộ trong từng giai đoạn (Khu khai hội
CTV đến cấp tiểu đoàn 6 tháng 1 kỳ, trung đoàn đến cấp đại đội 3 tháng 1 kỳ,
Nam Bộ tới cấp trung đoàn 1 năm 1 kỳ).
- Hội nghị toàn thể các chiến sỹ trung đội ½ tháng 1 kỳ và đại đội 1 tháng
1 kỳ.
- Hội nghị các đội trƣởng nên có các đại biểu cơ quan công tác chánh trị
tham gia.
- Chƣơng trình huấn luyện cho cán bộ ( coi phần đào tạo cán bộ).
- Chƣơng trình tự học chánh trị cho đội viên:
+ Thuộc và hiểu 10 lợi thế danh dự, 12 điều kỷ luật, 15 điều bí mật.
-

Mấy khẩu hiệu địch vận do chánh trị cục xuất bản.

-

Biết 10 điều kháng chiến, công dân giáo dục, 10 điều kỷ luật vệ sinh
( Các Phòng chánh trị Khu phải làm một ban giải thích).
Chƣơng trình tự học của cán bộ (coi mục rèn luyện cán bộ)
- Đào tạo Tổ Huyện viên chuyên môn phải làm, còn công tác địch, ngụy
vận, vũ trang tuyên truyền, phòng gian là ba công tác vô cùng quan hệ hiện nay
để làm cho địch bị suy yếu, đánh lại dự trữ tạo cho bộ đội diệt địch và chiến
thắng.
Công tác chánh trị phải nhất định làm cho bằng đƣợc.
Huấn luyện văn hóa:

-

+ Tất cả đội viên nhập ngũ sau 6 tháng phải biết đọc, biết viết.
+ Đến tháng 1 năm 1950, toàn thể đội viên gia nhập VQD từ tháng 9- 49
về trƣớc phải hết nạn mù chữ, đọc thạo, viết thạo.
+ Các đội viên gia nhập trƣớc thành phải 6 phải làm ít nhứt đƣợc hai phép
toán.
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+ Đặt một chƣơng trình văn hóa chung cho cấp trung và đại đội (Phòng
chánh trị Nam Bộ cùng với cán bộ phụ trach văn hóa các Khu đến thành 2-50
phải làm xong).
V. Vài công tác thƣờng xuyên cần đƣợc đặc biệt chú trọng
a. Đoàn kết nội bộ:
- Gây và thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa cán bộ và đội viên, đội
viên với nhau và cán bộ với cán bộ, giữa đơn vị này với đơn vị khác bằng cách:
+ Lập những tổ chức tƣơng tế của binh sỹ trong các đơn vị, dƣới sự
hƣớng dẫn của chánh trị viên để giúp đỡ lẫn nhau lúc đầu yếu khí giải ngũ.
+ Tổ chức việc viết thƣ thăm hỏi nhau giữa đơn vị này và đơn vị khác,
nhứt là những đơn vị hoạt động ở Cao Miên và các vùng khó khăn ở Nam Bộ.
+ Tổ chức và động viên việc chia sẻ số quân, chăn màn thuốc men giữa
các Khu, các đơn vị tƣơng đối dễ chịu hơn và những đơn vị thiếu thốn.
b. Dân vận:
+ Chú trọng việc bảo vệ quần chúng, giữ mùa màng, truyền bá vệ sinh,
dạy bí mật, dạy làm vƣờn không nhà trống, đào hầm bí mật, lập làng chiến đấu.
+ Gây cơ sở quần chúng, gây dựng chánh quyền ở những chỗ đã mất.
Củng cố những chỗ yếu. Không dung túng những sự xích mích của bộ đội với
Công an, đoàn thể, dân chúng hoặc Kháng chiến hành chánh.
c. Thƣơng binh, bịnh binh:
+ Thƣơng binh Nam Bộ để nâng đỡ tinh thần thông binh đã ra khỏi bộ
đội. Phòng, Ban Chánh trị có ngƣời phụ trách theo dõi, có danh sách thƣơng
binh và chỗ trú ngụ của thƣơng binh. Liên lạc với sở thƣơng binh để biết tình
hình, tinh thần thƣơng binh hàng tháng. Bộ đội ở nơi nào tìm liên lạc với thƣơng
binh đã mãn ngũ về nơi đó để nâng đỡ, săn sóc giúp đỡ.
+ Gởi tài liệu sách vở, báo chí cho anh em thƣơng binh. Chỉ các ban chỉ
huy cấp Khu, trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực hợp lực với quân y mới đƣợc cho
phép mãn ngũ một thƣơng binh. Khu gởi thƣơng binh mãn ngũ cho Sở Thƣơng
binh, các trung đoàn gởi cho ty thƣơng binh để phân phối cho các thƣơng binh.
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+ Tổ chức những buổi đi thăm thƣơng binh, hoặc năng viết thƣ từ cho
thƣơng binh.
+ Giới thiệu rõ ràng thƣơng binh mãn ngũ với địa phƣơng để đƣợc giúp
đỡ sinh hoạt và sử dụng khả năng và thƣơng binh.
+ Đề nghị lập hội cựu binh.
+ Các lễ lớn dành ghế danh dự cho thƣơng binh.
+ Các Khu trung đoàn lập các an dƣỡng đƣờng cho bịnh binh.
+ Đặt chánh trị hiệp lỵ viên và ban công tác chánh trị ( thảo luận với quân
y cho thỏa thuận) ở các quân y viện, quân y xã. Tránh đụng chạm với ngành
chuyên môn quân y.
+ Đề nghị UBKCHC lập sở thƣơng binh riêng.
d. Tăng gia sản xuất
- Động viên sự thực hiện kế hoạch tự túc quân nhu.
- Các trung đoàn Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Bà rịa, Khu 7 phải
cố gắng tự túc sớm chừng nào hay chừng ấy.
- Mục tiêu tăng gia:
+ Khu 7 chú trọng lúa gạo, ngũ cốc.
+ Khu 8 chú trọng trồng bông, nuôi tằm, dệt vải và chài lƣới.
+ Khu 9 cũng nhƣ Khu 8.
-

Các đại đội độc lập phải tăng gia sản xuất với kế hoạch tiểu quy mô.
HỢp tác với các đoàn thể dân chúng để sản xuất.
e. Liên lạc báo cáo
- Báo cáo phải đúng kỳ, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và định ngày gởi
báo cáo cho tới nơi giữa Nam Bộ và các Khu (các Khu và trung đoàn tự đặt cho
hợp với việc của Nam Bộ).
- Liên lạc giữa tuyên truyền địch vận với tình báo, tham mƣu, công an, Sở
TTTT của KC/HC và đoàn thể (Hội nghị trao đổi tài liệu tin tức và định cách
làm việc chung).
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- Đặt vấn đề báo cáo thành vấn đề kỷ luật(báo cáo cũng đều đặn, đúng kỳ,
đúng mẫu sẽ khen thƣởng, báo cáo sai, chậm, không the mẫu đã định sẵn sẽ bị
phạt nặng nhe tùy theo báo cáo).
- Trao đổi những báo cáo giữa các Khu trong phạm vi không lộ bí mật và
không có hại.
HẾT
NGHỊ QUYẾT
( Hội nghị Quân sự Nam Bộ ngày 3,4,5 tháng 9- 49)
PHƢƠNG PHÁP TỔNG KẾT KINH NGHIỆM
I.

Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm

II.

Hình thức tổng kết kinh nghiệm

III.

Tổ chức tổng kết kinh nghiệm
Học tập trong chiến tranh, tức là học những kinh nghiệm thực tế của chiến tranh.
Rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm, phƣơng pháp thực tế nhứt giúp cho cán
bộ và bộ đội tiến bộ.
Bởi vậy, trong giai đoạn rèn luyện cán bộ chân chính quân đội phải đề cao
vấn đề Tổng kết kinh nghiệm, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị Tổng phản công,
không tổng kết kinh nghiệm là không đuổi kịp nhu yếu chiến tranh.
I. PHƢƠNG PHÁP TỔNG KẾT KINH NGHIỆM
Kinh nghiệm tổng kết cần phải có mấy tính chất sau:
-

Đầy đủ không thiếu sót

-

Sát

-

Rõ ràng
Muốn vậy, việc tổng kết kinh nghiệm phải làm có quy củ. Sau đây là
những nguyên tắc tổng kết kinh nghiệm về chiến thuật chiến dịch hoặc giai
đoạn.

1.

Thu thập tài liệu
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Việc thu thập tài liệu cần phải đầy đủ nhứt là cán bộ ta chƣa nhận thấy sự
cần thiết về báo cáo chƣa coi việc báo cáo là 1 kỷ luật trong quân đội. Trong khi
tổng kết kinh nghiệm cần thu thập những tài liệu dƣới đây:
a. Những báo cáo của các đơn vị về kế hoạch và các cuộc chiến đấu đã xảy
ra (chú ý về kế hoạch thì báo cáo đúng nhƣ đã định trƣớc khi tác chiến nhƣng về
phần báo cáo cuộc chiến đấu đã xảy ra thì phải họp hội nghị rộng chừng nào hay
chừng nấy vì những kinh nghiệm rút đƣợc sẽ tỷ mỷ và sát).
b. Những báo cáo về tình hình ta và địch có liên quan đến việc tổng kết
kinh nghiệm. Thƣờng thƣờng trong việc tổng kết kinh nghiệm, ta chỉ chú trọng
đến các báo cáo trận đánh, không để ý đến tình hình ta và địch, trƣớc và sau khi
tác chiến. Vậy cần phải chú ý tới loại này.
Tỉ dụ:
Muốn tổng kết kinh nghiệm chiến dịch Đồng Tháp Mƣời cần phải có:

-

+ Những tài liệu về kế hoạch phòng thủ DTM mệnh lệnh của Khu 8 ra cho bộ
đội và dân quân.
+ Kế hoạch và mệnh lệnh tác chiến của các đơn vị có nhiệm vụ đánh
trong DTM cũng nhƣ của các đơn vị phải đánh phối hợp khi địch tấn công.
+ Những mệnh lệnh chỉ thị cho các cơ quan, dân chúng chuẩn bị đối phó
với cuộc tấn công của địch.
+ Tình hình địch trƣớc và sau cuộc tấn công do các cơ quan tình báo
kháng chiến dân quân CA lƣợm đƣợc.
+ Những báo cáo trận đánh của các dơn vị chủ lực, bộ đội địa phƣơng dân
quân kể cả các trận đánh phối hợp kèm cả mệnh lệnh đầy đủ của các cấp chỉ huy
ra trong khi tác chiến để có thể kiện thảo đƣợc năng lực cán bộ.
2.

Phân loại tin tức (classification) bằng cách:

a.

Xét báo cáo lọc ra từng loại và thống nhất tất cả những chi tiết về loại
đó
Tỉ dụ: Kê thành loại về quân sự, chánh trị, kinh tế thì những điểm về quân
sự trong tất cả c ác báo cáo đều đƣợc xếp ra một loại, về chính trị, kinh tế cũng
thế.
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h. Kê thành 2 bản:
- 1 bản gồm có những điểm trội để tổng kết đƣợc những kinh nghiệm
chính, tránh tổng kết kinh nghiệm lặt vặt. Trong một chiến dịch có nhiều trận
đánh: có những trận phục kích, có những trận tập kích tiêu diệt đồn lẻ, có những
trận pháo kích. Nếu ta không nêu những điểm trội ra thì ta sẽ không nhận thấy
vấn đề nào là chính, vấn đề nào là phụ. Tỉ dụ: trong các hình thức tác chiến ta
thấy cách tập kích vị trí địch có những đặc điểm mới thì ta phải loại vấn đề nầy
vào hàng trội.
Nếu trong một trận phục kích ta thấy sự thành công hay thất bại đó ở công
việc tổ chức trận đánh thì vấn đề này phải đƣợc loại vào hàng trội để ý chí đƣợc
tập trung vào vấn đề này.
- 1 bản gồm những điểm mâu thuẫn với nhau. Có kể đƣợc những điểm
mâu thuẫn mới có thể so sánh đƣợc những chỗ khác nhau và do đó tìm thấy sự
thực của một vấn đề.
Tỉ dụ: trong 2 báo cáo về một trận đánh ta thấy quân số về địch khác nhau
nếu chú ý đến sự mâu thuẫn trong 2 báo cáo ta sẽ thấy vấn đề trinh sát của ta hãy
còn thiếu sót hoặc kế hoạch nghi binh của địch làm cho sự phân đoạn địch tình
của cán bộ ta sai lạc.
3.

Loại bớt các điểm không quan trọng (elimination) để lấy:

-

Những vấn đề trội nhứt.

-

Những vấn đề mâu thuẫn nhứt.
Những vấn đề này làm thành một cột chính (document eslabores) gồm có
những tài liệu đã chọn lọc kỹ càng.
Tỉ dụ: Sau khi đã nhận ra vấn đề cộng dồn việc phối hợp các bình chung
có nhiều đặc điểm hơn, nổi bật hơn các vấn đề khác thì ta lại nêu vấn đề phối
hợp bình chung trong việc cộng dồn là mục tiêu chính rồi gom góp hết cả những
tài liệu có liên quan đến việc phối hợp các bình chung nhƣ đại bác bắn thế nào,
bắn vào lúc nào, khi đại bác nổ thì bố binh tiến thế nào, công binh làm thế nào
để phá hoại chƣớng ngại vật giúp cho bộ binh tiến và phá hoại cộng sự hỏa lực
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của địch nhƣ thế nào, nói tóm lại phải gom góp những tài liệu về hành động của
mỗi binh chủng trong các đội chiến đấu.
4.

Công việc phân tích
Các tài liệu sau khi đã phân loại và chọn lọc nhƣ trên làm thành một cái
vốn nhƣng nếu không bổ đôi cho cái vốn đó thì nó chỉ là cái vốn chết không để
ra những kinh nghiệm quý báu đƣợc. Vậy phải đƣa cái vốn đó ra phân
tích(analyser). Công việc phân tích phải dựa vào:
- Phần tƣ tƣởng về chiến lƣợc, chiến thuật, vì muốn nhận xét một vấn đề
đúng hay sai phải biết rõ nguyên tắc của vấn đề đó phải nhƣ thế nào. Tỷ dụ
muốn tổng kết một trận đánh vận động thì phải hiểu rõ thế nào là vận động
chiến, vận động chiến khác du kích và trận địa chiến ra sao, nhƣng điều kiện để
cho vận động chiến thắng lợi…
- Trình độ nhận xét của mình về mỗi ngƣời tùy theo năng lực sự hiểu biết,
cách suy luận cảu mình mà có một trình độ nhận xét sâu hoặc nông, có xác đáng
hay không.
- Nguyên tắc chuyên môn phải dựa vào những nguyên tắc chuyên môn
mới có thể nhìn thấy chỗ sai, chỗ đúng của 1 vấn đề. Không biết nguyên tắc sử
dụng pháo binh, công binh thì làm sao mà biết đƣợc trong 1 trận đánh các binh
chủng này có những khuyết điểm, ƣu điểm gì, nguyên do của sự thành công
hoặc thất bại của các binh chủng này.
- Kinh nghiệm công tác của bản thân hoặc đã học hỏi đƣợc, những kinh
nghiệm này làm thành một căn bản lý luận cho sự phân tích tài liệu trong việc
tổng kết 1 chiến dịch hay chiến đấu.
Bốn yếu tố trên giúp cho ta bộ cứu vào cái vốn chết sẵn có rồi đem những
nghi vấn( vấn đề còn nghi ngờ) hoặc những điểm thiếu sót hỏi lại cho rõ ràng
nhờ đó ta mới có những nhận xét vùng và kinh nghiệm xác thực.

5.

Thời gian và không gian tính
- Đƣa vấn đề qua không gian tính để có 1 nhãn quan rộng nghĩa là xem
vấn đề đặt ra có liên hệ trong khu vực nhƣ thế nào và giúp ta nhận xét thêm về
vấn đề đó. Tỉ dụ: một chiến dịch ở chiến trƣờng A không thu đƣợc kết quả gì,
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nhƣng lợi dụng lúc địch rút quân đối phó ở chiến trƣờng A ta hoạt động mạnh ở
chiến trƣờng B làm cho địch thiệt hại nhiều và nếu không đặt vấn đề vào không
gian tính ta sẽ không nhận thấy thắng lợi của chiến dịch đã mở và sự quan trọng
về việc phối hợp trên các chiến trƣờng.
- Đƣa vấn đề qua thời gian tính để vấn đề pháo kích quây địch rồi địch của
bộ đội chủ lực thời gian tính thì thấy nó không còn là một hình thức tác chiến
của chủ lực trong giai đoạn này nữa.
6. Kinh nghiệm và ánh sáng.
Vấn đề sau khi đƣợc đƣa qua không gian và thời gian tính thì thấy hình đôi
đằng và trở thành vấn đề chính xác. Nó là cái vốn sống. Đem cái vốn sống đó ra
suy luận( desduirrre) kỹ càng, ta sẽ tới vấn đề thực tế tức là những kinh nghiệm
đã rút tỉa đƣợc.
Kiện thảo các chiến thuật, chiến dịch và giai đoạn mà không theo những
nguyên tắc trên đây chỉ nhìn một mặt nào mà bỏ sót một mặt khác chúng ta sẽ
rất dễ sa vào chỗ chủ quan, sẽ không tìm đƣợc ra ánh sáng thực để mà học hỏi,
sửa chữa và đặt phƣơng châm làm việc mới cho thích hợp.
6.

Phải có mẫu tổng kết kinh nghiệm

-

Để cho bộ đội biết mà căn cứ vào đó mà tổng kết về mọi trấn đánh
phải có một cách tổng kết khác nhau.
Chú ý: tổng kết kinh nghiệm chiến đấu tức là trận đánh thì chú trọng kinh
nghiệm về chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu rất nhiều. Tổng kết kinh nghiệm
chiến dịch tức là nhiều trận nhỏ trong có 1 trận lớn để giải quyết một vấn đề mục
đích chiến lƣợc thì chú trọng kinh nghiệm tổ chức, chỉ huy, chiến thuật và chủ
trƣơng.
Tổng kết kinh nghiệm giai đoạn tức là các chiến dịch và các việc nối tiếp
nhau trong các thời kỳ của giai đoạn, chủ trƣơng kinh nghiệm về chỉ đạo chiến
lƣợc và chiến thuật.
HÌNH THỨC TỔNG KẾT KINH NGHIỆM

II.

Có hai hình thức tổng kết kinh nghiệm mà ta vận dụng:
1.

Kiện thảo trên bàn cắt
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2.

Kiện thảo bằng hội nghị

3.

Kiện thảo trên bàn cắt sẽ đƣợc rõ ràng, linh động hơn nhứt là trong
các cuộc chiến đấu.
Cách kiện thảo trên bàn cắt:
1. Tổ chức bàn cắt: Đắp lại địa hình, địa vật nơi đã xảy ra cuộc chiến đấu
hay chiến dịch. Bố trí thế quân địch và thế quân ta trƣớc khi xảy ra cuộc chiến
đấu hay chiến dịch.
2. Công việc trong khi tổng kết kinh nghiệm:
Căn cứ vào các mẫu kiện thảo đã có thuyết trình cho toàn thể cán bộ và đội
viên đã tham gia trong cuộc chiến đấu hoặc chiến dịch (trong chiến dịch thì chỉ
có thể cán bộ tham gia vì đông quá) về địa thế của chiến trƣờng tình hình địch
và ta, kế hoạch tác chiến và sự chuẩn bị bố trí quân đội, từ lúc khởi chiến các đợt
hoặc cuộc chiến đấu tiếp diễn thế nào, kỹ thuật bộ đội và chỉ huy ra sao, công
tác chánh trị trong chiến đấu hay chiến dịch thế nào…Sau mỗi mức nhƣ địa thế
hoặc tình hình địch ý kiến bổ cứu những điều hay còn thiếu sót cho từng đội
viên đến cấp chỉ huy diễn lại trên bàn cắt những việc họ đã làm trong khi tác
chiến. Nếu là một chiến dịch thì từng đơn vị một phải thuyết trình về công việc
mình đã làm trong khi tác chiến. Thuyết trình đến đâu chỉ trên bàn cắt đến đó để
cho mỗi ngƣời theo dõi và phê bình tự động tác chiến đấu của đội viên đến cách
xử trí của cán bộ từng đơn vị hoặc toàn thể.
Mỗi khi gặp những trƣờng hợp khó khăn đặt ra những câu hỏi để mọi
ngƣời góp ý kiến về cách đối phó.
Những ý kiến đã đƣợc thảo luận bàn cãi chính xác rồi ghi chép lại và làm
thành những kinh nghiệm học hỏi cho bộ đội.
KIỆN THẢO BẰNG HỘI NGHỊ
Cách kiện thảo bằng hội nghị thƣờng đƣợc bộ đội áp dụng vì để tổ chức.
Sau mỗi trận đánh hay chiến dịch, các đơn vị họp từ đội viên đến cán bộ (trong
chiến dịch thì chỉ cán bộ tùy sự quy định rộng hẹp) để kiện thảo chung với một
mẫu có sẵn. Phƣơng pháp này không đƣợc cụ thể rõ ràng và linh động bằng bàn
cắt.
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III.

TỔ CHỨC KIỆN THẢO
- Mỗi đơn vị bộ đội từ đại đội đến tiểu đội, trung đoàn phải có một bàn cắt
để kiện thảo.
Sau mỗi trận đánh hay mỗi chiến dịch đều phải kiện thảo. Các trận đánh
từng đại đội trở lên hoặc các trận kỳ tập, nối công sau khi kiện thảo đều phải gởi
báo cáo về tới Nam Bộ gồm các mệnh lệnh kế hoạch và cuộc chiến đấu xảy ra.
Kết quả và kinh nghiệm để xét lại và đem ra phổ biến.

-

Không kiện thảo và báo cáo thì một trận hay một chiến dịch thắng coi
nhƣ giảm ½ chiến công, nếu bại là đâu lỗi.
- Mỗi Trung đoàn cứ 3 tháng có 1 cuộc hội nghị tổng kết kinh nghiệm tỏng
phạm vi Trung đoàn. Mỗi Khu 6 tháng có 1 kỳ. Nam Bộ 1 năm 1 lần: Tổng kết
kinh nghiệm ở các cuộc hội nghị Trung đoàn trở lên chú trọng lấy những trận
đánh hoặc bại lớn của mỗi loại trận kiểu mẫu, tấn công, phục kích, kfy tập, tao
ngộ chiến… và các chiến dịch.
- Khen thƣởng những bộ đội nào đã chịu khó kiện thao và rút đƣợc nhiều
kinh ngiệm nhứt.
- Phòng Tham Mƣu Nam bộ phải gởi cách kiện thảo chiến dịch và chiến
đấu cho các Khu để gởi xuống tới các đơn vị dƣới.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 198, tờ 1-108
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Châu tri số 21/ NV ngày 4.10.1949 của UBKCHC Nam Bộ tổ chức
Tuần lễ Nông dân võ trang cho dân quân.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

CHÂU TRI Số 21/ NV (1949)
Tuần lễ “Nông dân võ trang cho Dân quân”
Từ ngày 17 đến ngày 23-11-1949, Hội Nông dân cứu quốc Nam Bộ, sẽ tổ
chức khắp các xã ở Nam Bộ tuần lễ “ Nông dân võ trang cho Dân quân” với
mục đích:
- Võ trang cho dân quân theo nhu cầu trong giai đoạn chuẩn bị tổng phản
công hiện thời bằng cách quyên các nguyên liệu và tiền bạc cần thiết cho sự sản
xuất võ khí.
- Thiết thực kỷ niệm ngày “ Nam kỳ khởi nghĩa”.
Yêu cầu UBKCHC các Tỉnh chỉ thị cho các cấp Quân- Dân- Chánh đặc
biệt cấp xã, tích cực giúp đỡ các Ban Chấp hành Nông dân Cứu quốc địa
phƣơng trong việc cổ động và tổ chức tuần lễ nói trên.
Ngày 4 tháng 10 năm 1949
TM. Ủy ban Kháng chiến Hành chánh
Nam Bộ
Ủy viên
Ƣng Văn Khiêm
Gởi: - UBKCHC S/C và các Tỉnh để thi
hành.
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-

BTL, FDQ, SCA, STT, SCN,
HLV Nam Bộ, BTL 4 Khu để yêu cầu ủng
hộ bằng mọi hình thức.

-

BTV

UBKCHC

NB,

NDCQNB để biết

P. UBKCHV Nam Bộ, hồ sơ 201, tờ 04
Hồ sơ Đại hội kháng chiến hành chính toàn kỳ 1949 phiên họp thứ 7,8
do Ban Kinh Tế của UBHC Nam Bộ tổ chức từ ngày 12 đến ngày
22.01.1949( diễn văn khai mạc - tình hình trong nƣớc diễn văn của Bộ Tƣ
Lệnh khu 7).
CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI QUÂN DÂN CHÁNH TOÀN KỲ NĂM 1949
PHẦN THỨ NHỨT
I. Chào cờ- Quốc ca- Mặc niệm (Ban tổ chức điều khiển)
II. Giới thiệu đại biểu và dự thính viên ( Ông Ung Văn Khiêm)
III. Bầu chủ tọa danh dự
IV. Giới thiệu chủ tịch đoàn ( Ông Ngô Tấn Nhơn, Phạm Văn Bạch, Phạm
Ngọc Thuận, Trung tƣớng Nguyễn Bình, Ung Văn Khiêm, Kha Văng Cấn, Ca
Văn Thỉnh) và thơ ký đoàn ( Ông Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Ngọc Nhứt, Phạm
Thiều, Huỳnh Tấn Phát, Diệp Ba, Trịnh Bình Trọng) cho đại hội chuẩn nhận.
IV.

Đọc quy điều do chủ tọa phụ trách
PHẦN THỨ HAI
I. Diễn văn khai mặc- Tình hình trong nƣớc (ông Phạm Văn Bạch)
II. Tình hình thế giới ( ông Huỳnh Tấn Phát)
III. Đặt chƣơng trình nghị sự và Bầu 5 tiểu ban:
1. Tiểu ban Chánh trị, Dân vận, Thông tin ( Trƣởng ban ông Bạch)
2. Tiểu ban Hành chánh, Tƣ pháp, Công an ( Trƣởng ban ông Khiêm)
` 3. Tiểu ban Giao thông, Liên lạc ( Trƣởng ban ông Duẩn)
4. Tiểu ban Kinh tế, Canh Nông, Tài Chánh ( Trƣởng ban ông Cẩn)
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5. Tiểu ban Xã hội Thƣơng binh, Y tế, Văn hóa, Giáo dục ( Trƣởng ban, ông
Thiều).
Chƣơng trình nghị sự, sẽ dựa vào các đề nghị và dự án của các Ban, các Sở
Nam Bộ và các tỉnh.
- Chủ tịch đoàn sẽ trao các đề nghị và dự án cho các tiểu ban.
- Hội nghị định cách làm việc và phúc trình của các tiểu ban.
IV. Tình hình quân sự ở Nam Bộ ( Trung tƣớng Nguyễn Bính)
V. Tình hình chánh trị và Hành chánh ở Nam Bộ ( ông Ung Văn Khiêm)
VI. Báo cáo của Liên Việt và Việt Minh ( ông Ca Văn Thịnh)
VII. Báo cáo về Kinh tế (ông Kha Vạng Cân)
VIII. Báo cáo về Canh Nông (ông Lê Trƣờng Chiến)
IX. Báo cáo về Xã hội Thƣơng binh (ông Nguyễn Ngọc Nhứt)
X. Báo cáo về Y tế (ông Huỳnh Văn Tiếng)
XI. Báo cáo về Văn hóa Giáo dục (ông Huỳnh Văn Tiếng)
XII. Báo cáo về Tƣ pháp (ông Phạm Văn Bách)
XIII. Báo cáo về Công an (ông Diệp Ba)
XIV. Báo cáo về Giao thông Liên lạc (ông Nguyễn Văn Thực)
XV. Báo cáo về Thông tin (ông Phạm Thiều)
XVI. Báo cáo về Dân quân(ông Lê Duẩn)
PHẦN THỨ BA
I. Thảo luận và quyết nghị về các dự án của các Tiểu ban.
II. Điện văn của Hội nghị
III.

Phê bình cuộc Hội nghị

HỘI NGHỊ TOÀN NAM BỘ
DIỄN VĂN KHAI MẠC TÌNH HÌNH TRONG NƢỚC
Thƣa các Đồng chí.
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Hội nghị Kháng chiến Hành chánh toàn Nam Bộ năm nay nhóm họp trong
khi cuộc kháng chiến toàn dân và toàn diện của ta đang ở trong giai đoạn thứ
hai, giai đoạn cầm cự, nghĩa là giai đoạn giằng co giữa ta và địch. Giai đoạn này
có thể sẽ vô cùng gian khổ mà cũng là giai đoạn ta phải chuẩn bị cuộc tổng
phản công theo chỉ thị của cụ Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao.
Trong cuộc Hội nghị này, ta nên nhận định rõ ràng tình hình chiến tranh Việt
Pháp cũng nhƣ tình hình chính trị, kinh tế và văn hóa trong nƣớc. Ta phải nhận
rõ những phƣơng châm và những điểm chính trong kế hoạch 1949 do Chính
phủ đã vạch ra cho các mặt trận Quân sự, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa toàn quốc
và riêng ở Nam Bộ. Ta cần phải vạch ra những điều ta chƣa làm đƣợc ở Nam
Bộ để tiến hành công việc, để tiến hành cho kịp thời và theo một nhịp với Trung
Bộ và Bắc Bộ.
I. Tình hình chiến tranh Việt Pháp
- Thực dân Pháp đã thất bại về chiến lƣợc đại tấn công tốc chiến, tốc quyết
mà chúng ta đã thi hành ở các mặt trận Nam, Trung, Bắc.
Ở Nam Bộ, sau một thời gian tan rã ta đã lợi dụng thời cơ Hiệp định Sơ bộ
6/3 và thỏa hiệp ấn 14/9 và thừa lúc địch phải chia mọt phần lực lƣợng ra Trung
và Bắc Bộ mà hoạt động ráo riết, khôi phục lại cơ sở, phát động nhân dân chiến
tranh và du kích chiến tranh, quyét sạch hội tề, diệt dân và các cứ điểm nhỏ của
địch và dồn quân địch vào một phạm vi hẹp lại. Quân ta đã đánh từ các trận du
kích lẻ tẻ đến những trận phục kích tề chiến, tự tiêu hao chiến đã tiến đến tiêu
diệt chiến trong năm 1947. Trong năm 1948 ta đã thực hiện khá mạnh vận động
chiến, ta đã gây thiệt hại nặng nề cho địch ở khắp nơi cả ba khu Nam Bộ.
Nói tóm lại, chúng không tiêu diệt đƣợc lực lƣợng quân sự của ta mà trái lại
ta đã tiến đến một lực lƣợng quân sự mạnh, một quân đội chính quy trƣởng
thành, ta đã giành đƣợc chủ động một phần nào. Ta đã thực hiện đƣợc từ ngày
toàn quốc kháng chiến, việc phối hợp tác chiến giữa Nam Bộ và Bắc Bộ.
Ở Trung Bộ, hiện có hai phần khác nhau, một phần với những đô thị lớn đã bị
chiếm đóng từ cuối năm 1945(5 tỉnh cực Nam Trung Bộ) hoặc trong đầu năm
1947( Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình) một phần khác hoàn toàn tự do: Phú
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Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, phần nữa Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh
Hóa. Gần hai năm qua, sau các cuộc tấn công ồ ạt của địch đến địa phận Phú
Yên, Bình Đinh (Tuy Hòa, Bằng Lăng, Cung Sơn, Phú Phong, Dê Gi) chúng
phải rút lui và các mặt trận ở Trung Bộ vẫn không lan rộng ra thêm chút nào.
Quân đội ta đã tiến bộ nhiều về kỹ thuật, nhứt là trong kỹ luyện quân lập công
này và đã đánh trong năm 1948 nhiều trận lớn giao thông chiến, cƣớp đồn, tập
tích, vận động chiến ở các Khu 5 (trong tỉnh Quảng Nam, trận Hƣơng An (Quế
Sơn), đƣờng xe lửa Huế- Đà Nẵng, Nam Ô- Đà Nẵng( Cẩm Phố), Khu 6 (trận
Na Trăng, Thái An (thuộc Bình Thuận), An Thạch thuộc Ninh Thuận và Khu 6
trong vùng Pleiku.
Ở Bắc Bộ sau hai năm toàn quốc kháng chiến, I2 tỉnh vận hoàn toàn tự do. Từ
lúc khởi chiến, cuộc tấn công Việt Bắc mùa thu 1947 là cuộc hành binh lớn nhứt
của Pháp, một cuộc hành binh có mục đích tiêu diệt lực lƣợng chính trị và quân
sự ta nhƣng cuộc hành binh ấy đã bị quân ta đánh bại. Trên chiến trƣờng Việt
Bắc, quân ta đã đánh những trận tiêu diệt phá tan đƣợc một kế hoạch lớn của
địch. Địch cố ý chiếm đóng căn cứ Tuyên Quang, Thái Nguyên, Trung du Bắc
Bộ, quân ta đã dồn chúng lại, đánh đuổi chún ra khỏi phạm vi ấy. Địch định
kiểm soát cả hữu ngạn sông Thi Ha, quân ta đã đẩy chúng về phía Tây, đánh
đuổi chúng đến Nghĩa Lộ, Mộc Châu và biên giới Việt Lào. Quân ta đã giữ
quyền chủ động ở mặt trận Yên Bái, Sơn La và ở đây cũng đã đánh đƣợc những
trận tiêu diệt chiến vẻ vang.
Sau cuộc đại bại Việt Bắc năm ngoái, tới đầu tháng 2 năm 1948, địch không
nới rộng mặt trận ở Bắc Bộ và phải rút lui khỏi trên 10 thị trấn. Còn ở những
chỗ bị chiếm, bộ đội (Đại đội độc lập) và du kích ta vẫn hoạt động. Các đƣờng
giao thông liên lạc của địch vẫn bị ta cắt đứt liên tiếp(đƣờng số 4, số 5, số 6 và
số 2) từ Hà Nội đến Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn địch
chỉ tiếp tế bằng máy bay. Riêng ở Hà Nội, từ cuối tháng 8/48 tới nay, ta đánh
mạnh hẳn lên, đánh ngày vào ga Hàng Cỏ, Khâm Thiên và kiểm soát vùng ngoài
Thanh.
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Ngoài những thắng lợi to lớn trên mặt trận, ta còn thu đƣợc những kết quả
quý báu về kinh nghiệm quân sự và nhứt là cuộc thắng lợi ở Việt Bắc làm cho
quân, dân ta tin tƣởng rất mạnh vào thắng lợi cuối cùng. Việt Bắc nằm ngoài đã
là cái làm chứng cho dân tộc ta tiến bộ trên đƣờng khagns chiến để tiến vào giai
đoạn thứ hai.
Chiến thuật tạo dáng và chiến thuật tâm thức:
- Trong ba năm qua, ngoài những cuộc đại tấn công của địch ta đã thấy địch
áp dụng càng ngày càng nhiều chiến thuật tạo dáng và chiến thuật tâm thức hay
là “ vết dầu lỏng” trên chiến trƣờng toàn quốc, ở Đông Bắc và phía Tây Bắc Bộ,
ở Trung Bộ và Nam Bộ. Chiến thuật tạo dángcó mục đích đánh phá cơ quan tàn
sát dân chúng, phá hủy kinh tế của dân ta mong làm tan rã tinh thần kháng chiến
của dân ta và bộ máy kháng chiến của ta. Chiến thuật tâm thức có mục đích
dùng những cứ điểm nhỏ nhƣng dồn lẻ tẻ để mở rộng các vùng an toàn xung
quanh các đô thị chúng chiếm đóng và dọc theo các đƣờng giao thông do chúng
kiểm soát để mở rộng dân quân phạm vi chiếm đóng ra chốn thôn quê rộng rãi.
Xem các vị trí đóng quân của địch ở nhiều mặt trận, xem số lƣợng càng ngày
càng tăng thêm của các cứ điểm nhỏ, xem những cuộc hành binh trong năm
1948 trận chiến trƣờng toàn quốc ta nhận thấy quân địch có tầm áp dụng chiến
thuật tạo dáng và chiến thuật dầu loang. Nhƣng nhƣ thế, bình lực của chúng vẫn
không tăng thêm càng bị phân tán, trong lúc lực lƣợng của ta tiến mạnh mãi lên.
Các chuyến hƣớng chiến lƣợc của địch ở Nam Bộ:
- Riêng ở Nam Bộ vì sớm nhận thấy chủ trƣơng tiêu diệt lực lƣợng chính trị
và quân sự của ta không đem kết quả mỹ mãn và vì phải đem binh ra Bắc Bộ và
Trung Bộ, địch chủ trƣơng từ cuối năm 1946 củng cố các vùng phụ cận các đô
thị và các đƣờng giao thông thủy, bộ lớn ra sức kiến lập ngụy binh, lợi dụng
đồng bào Dân Xá và tôn giáo phản động, dùng chiến tranh gián điệp và từ cuối
năm 1947 cho đến giờ chủ trƣơng chiến lƣợc của chúng đã chuyển hƣớng về
kinh tế và chính trị chiến với mục đích: triệt để phá huy lực lƣợng dự trữu của
ta, cơ sở nhân dân và cơ sở kinh tế của ta, tiêu diệt các cơ quan chỉ đạo và cán
bộ của ta, cắt đứt đƣờng giao thông liên lạc và tiếp tế của ta, dùng vật lực và
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nhân lực của ta để cung cấp chiến tranh cho chúng, tăng cƣờng ngụy binh, kiến
lập khu quóc gia hiểu ở Nam Bộ, dùng thủ đoạn lý gian và mua chuộc để làm
tan rã hàng ngũ ta. Nói tóm lại là hiện giờ địch chủ trƣơng dùng chiến tranh nuôi
chiến tranh, tiêu hao lực lƣợng kháng chiến, kinh tế, và chính trị của ta, mong
làm giảm sức lực và tinh thần kháng chiến của ta. Chiến lƣợc mới của địch đã
gây cho ta nhiều khó khăn nhƣng chúng ta đã có phƣơng pháp đối phó và chiến
lƣợc ấy của địch có một nhƣợc điểm căn bản là bắt buộc Pháp phải kéo dài cuộc
chiến tranh mà kéo dài cuộc chiến tranh là bất lợi cho Pháp, lợi cho ta và sẽ đƣa
chúng đến thất bại cuối cùng.
Cuộc tấn công hiện tại ở Bắc Bộ:
- Từ ngày 7/11 vừa qua, địch đã tái khởi cuộc tấn công ở Việt Bắc. Nhƣng lần
này chúng khởi công một cách rất dè dặt. Chúng tiến đánh Sơn Tây, Việt Trì,
Phúc Yên, Vĩnh Yên kể từ 7/11/48 và kể từ 7/12/48 chúng tiến đánh Ninh Bình
do ngõ Nam Định. Mục đích là:
a. Cắt đƣờng liên lạc tiếp tế của ta giữa đồng bằng và Việt Bắc. Đây là một
cách áp dụng chiến lƣợc đánh vào kinh tế ta chúng đã dùng triệt để ở Nam Bộ.
b. Thành lập những bàn đạp trên những cuộc hành binh sau này để phá cơ sở
dân chúng và kinh tế ta ở Sơn Tây, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên…
c. Uy hiếp Việt Bắc
e. Địch sẽ khai triển chiến sự về phía Việt Bắc, hoặc về phía Bắc Liên Khu 4
để đánh phá cơ sở của ta ở Liên Khu 3 và cắt liên lạc giữa Bắc Bộ và Trung Bộ.
Bộ đội của ta đã lập tức phản công mãnh liệt gây thiệt hại rất nặng cho địch,
bắt cuộc chúng phải rút khỏi vị trí chúng vừa mới chiếm đƣợc. Các mặt trận
khác ở Bắc Bộ đều đánh mạnh ngay cả trong châu thành Hà Nội. Trong vòng
một tháng trên các mặt trận ở Bắc Bộ có 29 đồn vừa bị tiêu diệt, vừa rút đi, 350
thân binh quay về hãng ngũ ta, Pháp chết và bị thƣơng một số lớn trong ấy có
nhiều sĩ quan, bị thiệt hại một số phi cơ, tanks camions, canots, xe lửa Hair
Phòng- Hà Nội bị trùng mìn 4 lần. Phía Ninh Bình đƣa ra 3000 quân, địch đã bị
thiệt hại gần 700 tên và phải tiếp viện nhiều quân. Pháp đã vấp phải quân độit a
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đã dày công chuẩn bị. Chắc chắn rằng quân ta sẽ đóng vai chủ động trong mùa
Thu Đông này và ta sẽ thắng những trận căn bản.
Sự tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch: đứng về tƣơng quan lực lƣợng giữa
ta và địch mà xét chung thì ta thấy thế địch xuống và thế ta lên.
Binh lực của Pháp có hạn, trang bị của Pháp cũng bị hạn chế. Nội tình nƣớc
Pháp và thuộc địa của Pháp rối ren. Dân Pháp đòi an, thợ thuyền Pháp tranh đấu
liên miên, đảng phái Pháp phân tranh, sức sản xuất giảm sút, phong trào độc lập
ở các thuộc địa Pháp tiến lên mãi, nƣớc Pháp luôn luôn chịu lép trên lập trƣờng
ngoại giao quốc tế, đồng franc hạ giá. Những yếu tố ấy làm cho thực dân Pháp
không thể tăng giá lực lƣợng chung trong chiến tranh Việt Pháp, cũng không thể
cho phép chủng bộ cứu những sự tổn thất nặng nề về ngƣời, về của, về binh lực
và trang bị, không kể những số lính đào ngũ hoặ mãn hạn phải thay thế. Với
mỗi mặt trận lan rộng ra mãi Pháp sẽ không tránh khỏi sự khủng hoảng về quân
sô và trang bị. Ngoài ra các mặt trận trong nƣớc ta, Pháp còn phải đối phó với
các mặt trận ở Cao Miên và Lào ngày thêm phát triển mạnh. Những cuộc hành
binh vừa qua của Pháp biểu lộ sự khủng hoảng ấy vì chúng không thể tăng gia
lực lƣợng một nơi nào mà không khỏi giảm binh lúc một nơi khác.
Còn tinh thần của bộ đội Pháp thì thấp kém. Bọn võ quan nhác nhúa và
thƣờng hay gánh tỵ nhau. Những phần tử dân chủ thì không ƣa chiến tranh thuộc
địa. Những bộ đội thiện chiến ngƣời Pháp, lính Maroc, lính Đức cũng không
chịu nổi điều kiện khổ sở của một cuộc chiến tranh lâu dài. Phần đông binh sỹ
chán ghét chiến tranh, kém kỹ thuật và bạc nhƣợc. Các bộ đội ngụy binh, thân
binh, Cao đài, Hòa hảo phần đông, Việt gian và Miến gian thƣờng ganh tỵ và
xung đột nhau. Pháp tích cực tuyển mộ ngụy quân để giảm cứu nạn khủng
hoảng về quân số, những giải pháp này không phải là hoàn toàn không nguy
hiểm cho Pháp.
Bên ta quân số càng ngày càng nhiều. Kinh nghiệm chiến thuật đƣợc tổng kết
đã đƣợc dồi dào, kỹ thuật cũng đã tiến nhiều trong chiến đấu và trong cuộc vận
động luyện quân lập công. Tinh thần chiến đấu của binh sỹ cũng đã vững chắc
và bền bỉ mọt cách đồng đều. Trình độ cán bộ và đội viên đều tăng thêm. Nghĩa
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là bộ đội ta đã trƣởng thành. Dân quân du kích của ta cũng đã tiến mạnh khắp
nƣớc cả về số lƣợng và chất lƣợng. Dân quân tiến bộ nhiều nhứt là ở Liên khu
3(Đại đội Hồng Hà và Đại đội Lê Hùng Phong).
Về trang bị quân ta cũng đã tiến bộ nhiều. Một phần là do quân ta đã đoạt
đƣợc vũ khí, đạn dƣợc của địch. Nhƣng phần lớn trang bị mới của ta là do các
Binh Công Xƣởng chết tạo và cung cấp. Ở Bắc Bộ, ta đã chết tạo đƣợc cả
Salpetre, Chlorate, Fulminate de Hg, Melinite, Suode, Nitrocellulose. Do đó, vũ
khí mới đƣợc xuất hiện thêm nhiều: lựu đạn, Bazooka, địa lôi, thủy lôi, phong
lƣu đạn, súng cối…. Kỹ nghệ quốc phòng đã nỗ lực từ Bắc chí Nam và giúp
nhiều vào việc tâng gia sức chiến đấu của quân đội. Sự tự lực phát triển quân đội
ta là một trong những yếu tố và một ƣu điểm to tác đối với một nƣớc nhuoc tiểu
và một nền kinh tế lạc hậu do chánh sách thuộc địa đã gây ra ở xứ ta.
Về phƣơng diện điều khiển chiến lƣợc và chiến thuật, sự chỉ huy cảu Bộ Tổng
Tƣ Lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam rất linh động trên chiến
trƣờng toàn quốc, vừa đánh, vừa tiến tới với kinh nghiệm, dựa vào sự hiểu biết
của quân đội và nhân dân, và đã tiến một bƣớc rất dài trong sự hiểu biết của
quân địch. Ở Nam Bộ, với sự thành lập Bộ Tƣ Lệnh Nam Bộ ta đã bắt đầu thực
hiện sự thống nhứt chỉ huy giữa ba khu.
Nói tóm lại, sau ba năm rƣỡi kháng chiến ở Nam Bộ và hai năm kháng chiến
toàn quốc, tình hình chiến tranh đã biến chuyển và có lợi cho ta, bất lợi cho địch.
Thế cầm cự đã xuất hiện trên chiến trƣờng toàn quốc, Những cuộc tiến thoái của
cả hai bên, những cuộc tấn công của địch để mở rộng phạm vi chiếm đóng vẫn
có thể còn nhiều, nhƣng sự tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch đã đẩy mạnh
cuộc chiến tranh trên chiến trƣờng toàn quốc vào giai đoạn thứ hai với những
điều kiện đầy hứa hẹn cho cuộc kháng chiến của ta.
Biến cố: Nhƣng chúng ta cần phải dự phòng đối phó với những biến cố có thể
có ảnh hƣởng tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch. Tình hình Việt Nam mật
thiết liên quan với tình hình thế giới, nhứt là với tình hình Pháp và Tàu.
Hiện tình nƣớc Pháp có thể tiến triển theo ba lối nhƣ sau đây:
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1. Lực lƣợng dân chủ tiến lên, đè bẹp bọn phản dân chủ, mạn chánh quyền
hoặc sẽ tham gia vào một chính phủ dân chủ tiến bộ hơn.
2. Hiện trạng cứ kéo dài lâu làm cho Pháp ngày càng kiệt quệ.
3. Lực lƣợng dân chủ bị đè bẹp. Phe De Gaulle đƣợc Mỹ ủng hộ, đạo chánh,
đàn áp các lực lƣợng dân chủ Pháp. Hai bên gắng, sẽ có nội chiến.
Ở Trung Quốc, với một sức tiến triển không cản đƣợc, Giải phóng quân
chẳng bao lâu nữa sẽ giải phóng hết Hòa Nam tràn đến Vân Nam, sát biên giới
Bắc Bộ. Hòa Nam đã đúng vào cao trào vũ trang khởi nghĩa.
Tất cả những biến cố ấy đều sẽ làm giảm lực lƣợng quân sự Pháp ở Việt
Nam, sẽ làm cho quân đội Pháp hoang mang, thêm chán nản hoặc sẽ chia rẽ
hàng ngũ quân đội Pháp.
Cách mạng Tàu sẽ là một sự ủng hộ rất mạnh cho Việt Nam.
Mỹ đã gián tiếp những tay vào Việt Nam từ năm 1947, có thể sẽ tích cực can
thiệp nhiều hơn nữa vào Việt Nam bằng một cách tùy theo sự biến chuyển quốc
tế. Hiện giờ, thực dân Pháp đang kêu gào Mỹ ghép Đông Dƣơng vào kế hoạch
Marshall.
Với sự can thiệp của Mỹ, chiến tranh có thể lan rộng thêm và gay go thêm.
Tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch có thể sẽ thay đổi một phần nào nhƣng sự
thay đổi ấy thế nào cũng sẽ có hạn và không phải là một sự thay đổi căn bản
trong cuộc kháng chiến trƣờng kỳ, toàn dân và toàn diện của ta. Cũng nhƣ trong
trƣờng hợp có thể xảy ra mà tình thế bắt buộc Pháp phải nhân nhƣợng và xin
hòa hoãn với ta( trƣờng hợp Pháp chạm phải sức kháng chiến ngày thêm mạnh
của ta và gặp những khó khăn trong ngoài không vƣợt qua nổi), hòa hoãn mà
chƣa đánh hết giai đoạn thứ ba thì sự hòa hoãn chỉ sẽ là tạm thời (trừ trƣờng hợp
phong trào dân chủ thế giới thắng lợi lớn và phong trào dân chru mới bên Pháp
mạnh hẳn và đè bẹp đƣợc thế lực phản động Pháp). Cuộc trƣờng kỳ kháng chiến
theo ba giai đoạn là một sự tất yếu để đi đến hoàn toàn thắng lợi.
Vả lại, bất cứ trong trƣờng hợp nào, bên cạnh những yếu tố tạm thời thuận lợi
cho địch củng có những yếu tố thuận lợi cho ta nhƣ những sự mâu thuẫn quyền
lợi giữa Mỹ và PHáp và trong hàng ngũ bù nhìn, tinh thần tan rã của địch
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quân…làm cho chúng không thể động viên một lực lƣợng nào đè bẹp ta đƣợc và
ta có thể lợi dụng những yếu tố có lợi cho ta để giành phần thắng lợi về ta. Dẫu
sao đối với một cuộc can thiệp phiêu lƣu của lực lƣợng phản động quốc tế, cuộc
chiến đấu của Việt nam sẽ không cô lập và các lực lƣợng dân chủ thế giới sẽ
đoàn kết chặt chẽ để ngăn cản mƣu mô xâm lƣợc. Tình hình quốc tế tiến triển
một cách thuận lợi cho ta. Toàn dân phải chuyển động theo sự tiến triển ấy:
nghĩa là trong năm nay phải tích cực chuẩn bị cuộc tổng phản công.
II. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ TRONG NƢỚC
Ngay từ đầu năm 1947, thực dân Pháp đã cảm thấy không đủ sức giải quyết
vấn đề Việt Nam chỉ bằng võ lực nên chúng sớm định võ trợ tấn công ta về
chính trị. Sau khi chúng nhận thấy không công nhận chia rẽ dân tộc ta và ly gián
chính quyền ta đƣợc vì đã thất bại đau thƣơng với bọn bù nhìn Thịnh, Hoạch,
Xuân, chúng không có cách nào khác hơn là thừa nhận nhƣng thừa nhận trên
đầu môi. Thống nhứt và Độc lập của Việt Nam lần đầu tiên với lời tuyên bố của
Thủ tƣớng Ramadier trong tháng 3/47. Nhƣng chúng đã biểu lộ ngay giã tâm
của chúng trong khí đáp lại lời đề nghị mở cuộc thƣơng thuyết của Chính phru
ta hồi tháng 5/1947. Lúc ấy, chúng đã trƣng ra những điều kiện nhục nhã mà
Chính phủ ta không thể chấp thuận đƣợc. Và từ ngày Bollaert đọc bài diễn văn
ngoan cố ở Hà Đông tháng 9/1947, chúng cố công lợi dụng bọn “ Mặt trận quốc
gia Thống nhứt” rồi tới bọn “ Mặt trận quốc gia liên hiệp” với những nhóm phản
động khác nhƣ “ Tập đoàn quốc gia”, “ Đại Việt”…để bày ra Chính phủ trung
ƣơng Nguyễn Văn Xuân với những ngƣời không cí chút uy tín gì đối với dân
chúng và đứng lên cuộc thƣơng thuyết với Vĩnh Thụy Xuân để ký hiệp định Hạ
Long để lừa dối dân ta, lừa dối dân Pháp và lừa dối dƣ luận thế giới với một sự
công nhận độc lập và thống nhứt giả hiệu.
Ta có thể nói, trong hai năm qua chính sách của Pháp ở Việt Nam không thay
đổi, thực dân Pháp quyết gạt Chính phủ ta ra một bên vì chúng biết Chính phủ ta
cƣơng quyết giành Thống nhứt và Độc lập thực sự. Chúng âm mƣu đƣa Vĩnh
Thụy lên ngôi vua, lập quân đội quốc gia giả hiệu cảu Chính phủ trung ƣơng bù
nhìn, rồi cho bọn Vĩnh Thụy Xuân lên tiếng kêu gào Chính phủ ta là “ hiếu
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chiến” là “ khát máu” hòng đổ trút cho ta tội lỗi trong cuộc nội chiến chúng sẽ
gây ra.
Sau những sự thất bại liên tiếp của d’ Argenlieu và Bollaert, trƣớc tình thế
suy sụp của nƣớc Pháp bên trong lẫn bên ngoài, trƣớc sự tiến triển của cách
mạng giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á Châu, Pignon không có sứ mạng gì
khác hơn là tiếp tục và cố gắng thi hành chánh sách phản động của thực dân
Pháp. Những phƣơng sách chánh của chúng trong mặt trận chính trị vẫn không
ngoài phƣơng sách lừa bịp và chia rẽ dân tộc Việt Nam, dùng ngƣời Việt giết
ngƣời Việt, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, chỉ có phƣơng pháp ấy thực dân
mới mong duy trì đƣợc cuộc chiến tranh trong tình trạng tài chánh kiệt quệ, sản
xuất kém sút, nhân lực thiếu hụt của chúng. Vì vậy, chúng cố gắng chia rẽ Nam
và Bắc, đằng này với phái kia, lƣơng và giáo, dân tộc thiểu số với ta (lập các tiểu
quốc Thái, Nùng, Mƣờng), kiều bào ở nogafi với đồng bào trong nƣớc, mua
chuộc hoặc lừa gạt những phần tử nhẹ dạ để chống lại kháng chiến, vu cáo
Chính phru Việt Nam là Cộng sản độc tài, là lệ thuộc Nga, kiến lập ngụy quân,
gây lại một phong trào Nam kỳ tự trị trong lúc chúng tuyên truyền dù quốc dân
ủng hộ Bảo Đại để phục sinh chế độ Bảo Hoàng. Chúng tung nhiều lƣỡi gián
điệpt rong các cơ quan, trong các tổ chức của ta để do thám, phá hoại, ly gián và
làm tan rã hàng ngũ kháng chiến.
Rồi đây chúng sẽ có thể nhân nhƣợng bề ngoài một phần quyền hạnh cho
Vĩnh Thụy và Xuân để gây uy tín cho bọn bù nhìn những chúng cũng chẳng sẽ
lừa gạt ai đƣợc cả.
Bên ta, danh vọng Chính phủ ta trên thế giới càng ngày càng cao lên. Hội
đồng Công an Liên hiệp Quốc mới đây chánh thức tuyên bố có nhận đƣợc đơn
của Chính phủ Việt nam xin gia nhập Liên hiệp quốc và Tòa án quốc tế và đã
chuyển giao thơ đó cho đại biểu các nƣớc trong Hội đồng Công an. Đồng thời
Chính phủ ta có gởi đơn xin gia nhập Ủy ban Kinh tế xã hộ Á châu và Viễn
đong và Quốc nội Việt nam có tỏ ý muốn gọi quan sát viên đến Hội đồng Liên
hiệp Pháp. Các việc ấy chứng rằng Chính phủ Dân chủ Cộng hòa Việt Nam đã
có tên tuổi trên thế giới và đã đƣợc quóc tế trong thực tế công nhận, nhìn nhận
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đồng thời cũng đã cho thế giới nhận thấy lập trƣờng vững bền của ta, tranh đấu
cho Độc lập và Thống nhất thực sự của quốc gia trong lúc đế quốc thực dân cố
tâm xuyên tạc. Dân tộc ta, một lần nữa đã tỏ rõ nguyện vọng góp phàn và hợp
lực của mình trong sự tranh đấu cho dân chủ, hòa bình và sự thịnh vƣợng chung
trên thế giới. Dƣ luận thế giới đã nhận rõ cuộc chiến tranh của ta là chiến tranh
của nhân dân và hợp với chính nghĩa. Vì vậy, đại biểu thanh niên và sinh vieetn
Việt Nam, nữ của ta đƣợc dân chúng và các đoàn thể dân chủ nƣớc ngoài nhiệt
liệt hoan nghinh và đón tiếp tƣng bừng. Nhiều giới ngoại quốc trƣớc đây rất dè
dặt đối với cuộc chiến tranh Việt Pháp, gần đây đã quyết đoán Pháp sẽ thất bại.
Bản tuyên ngôn của một số đại nhân sỹ Pháp mới đây đòi chấm dứt chiến tranh
và thƣơng thuyết với Hồ Chủ Tịch. Hội nghị Phụ nữ quốc tế lần thứ hai tại
Budapest có đại biểu Việt Nam tham gia đã đặc biệt chú trọng đến vấn đề Việt
Nam và do bà Francoise Leclerc, một đại biểu Pháp đã lên tiếng cực lực tố cáo
cuộc chiến tranh xâm lƣợc dã man của thực dân Pháp.
Sự thắng lợi bên ngoài phản ánh trung thành cho những sự thắng lợi trong
nƣớc. Chính hru ta tƣợng trƣng cho khối dân tộc đại đoàn kết đƣợc Quốc hội và
nhân dân ủng hộ và tin tƣởng. Dân tộc ta đã sớm nhận rõ mặt gian ác của thực
dân Pháp là quân chuyên môn cƣớp của, hiếp dâm, giết ngƣời, đốt phá tài sản,
nhà thờ, đình chùa, ám hại tín đồ các Đạo, bóc lột tân xƣởng tuy quốc dân thiểu
số trong vùng chúng kiểm soát. Những mƣu mô xảo quyệt của thực dân gây
thêm bất lợi cho chúng: một số lớn ngƣời lùng chúng trƣớc đây bây giờ chán
ghét Pháp sau Hiệp định Hạ Long. Thực dân phản động không lợi dụng nổi
những ngƣời thật tâm yêu nƣớc, chúng chỉ vơ vét đƣợc một số phần tử vong bổn
hoặc lƣu manh. Mặt trận dân tộc giải pháp của ta luôn chặt chẽ vững chắc. Đặc
biệt chánh sách đại đoàn kết của chính phủ ta đã thu thập đƣợc những thành tích
khả quan trong giới trí thức, trong các tôn giáo và trong đồng bào thiểu số. Ở Hà
Nội cũng nhƣ ở Sài Gòn, phần đông các nhân sỹ, trí thức vẫn giữ cảm tình với
kháng chiến, kính mến Hồ Chủ Tịch và bất hợp tác với Pháp. Ngay trong các
vùng địch chiếm đóng, các cơ sở đoàn thể và chính quyền của ta đã khắc phục
lại đƣợc, đồng bào vẫn tin tƣởng Chính phủ Hồ Chí Minh. Quốc dân thiểu số ở
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Tây Nguyên, ở mạn sông Đà ngày nay đã vùng dậy. Nói chung ý chí quyết
thắng của dân chúng đã đƣợc rèn luyện. Tinh thần quân dân nhứt trí đã liên kết
nhân dân và quân đội thành một khối cũng rằng mà thực dân sẽ không tài nào lại
chuyển nổi. Chúng có thể giết của ta một số ngƣời, cƣớp một ít của, chúng
không thể diệt nổi chỉ kháng chiến cƣơng quyết và bền bỉ của dân ta.
IV.

KINH TẾ VÀ TÀI CHÁNH
Thực dân Pháp ra sức kinh doanh kinh tế của chúng ở các đô thị, ở các hầm
mỏ, ở các đồn điền cao su. Chúng đặt chƣơng trình đại quy mô chú trọng nhứt
đến sự khai thác lực lƣợng dự trữ của chúng ở Cao Miên và trông cậy vào sự
giúp đỡ của Mỹ. Chúng không quàng gì đén sự thất bại chua cay của chúng
trong ba năm qua. Đã tiêu phí trên muôn triệu bạc cho quân đội viên chính và
gần 70% nền kinh tế của chúng trong nƣớc ta đã bị phá sản. Sự tăng giá kinh tế
chiến của ta sẽ làm cho chúng không có những điều kiện cần thiết nhứt nhƣu là
an ninh và nhân công để kinh doanh và phát tài lại.
Về bao vây kinh tế địch của ta đã gây nhiều thiệt hại cho địch, gây thiếu thốn
và làm cho giá sinh hoạt ở các vùng đƣơng bị chiếm lên cao. Hà nội và Sài Gòn
ở trong tình thế này.
Bên ta:
Mặt trận kinh tế của ta vẫn còn nhiều khuyết điểm: ngoài thƣờng tổ chức
chƣa đƣợc chu đáo để hàng Pháp còn lọt ra nhiều, chƣa sản xuất đƣợc đủ vật
dùng cần thiết cho đời sống của dân ta, dân chúng còn thiếu ý thức tiết kiệm,
thiếu ý thức tẩy chay hàng địch. Một mặt khác, nhiều nơi vì bị địch bao vây, vì
tiếp tế khó khăn, tình trạng thiếu thốn, giá thực phẩm đắt đỏ hóa chên lẹch cũng
đã xảy ra nhƣ ở cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừ Thiên, Ninh
Thuận, Biên Hòa, Hòn Quan.
Nhƣng dân chúng và bộ đội đều cố gắng tăng gia sản xuất. Phong rào tự tức
ăn, mặc sôi nổi khắp cả nƣớc. Kinh tế tự tức tối cần cho trƣờng kỳ kháng chiến
đã đƣợc theo đà phát triển. Theo kế hoạch của từng địa phƣơng, cho từng gia
đình và lần lƣợt cho từng cơ quan Chính phủ và đoàn thể. Về việc này miền
Nam Trung bộ, nơi đất đai eo hẹp và không đƣợc phì nhiêu đã phải cố gắng
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nhiều hơn hết về nông nghiệp cũng nhƣ tiểu công nghệ và ngoại thƣơng, đa số
có đạt đƣợc nhiều kết quả tốt.
Về tài chánh, cuộc chiến tranh Việt Pháp đã có ảnh hƣởng nguy hại cho đồng
bào Đông Dƣơng. Bằng chứng một đồng bạc Đông dƣơng đã dần dần hạ giá từ
1 đồng rƣỡi bạc Xiêm trƣớc chiến tranh cho tới hai cắt rƣỡi bạc Xiêm ây giờ.
Trong lúc ấy so sánh với bạc Đông dƣơng trong nƣớc, bạc Việt Nam đã chiếm
một vị trí vững chắc( trừ ở Miền nam Trung bộ vì điều kiện kinh tế kém), nhứt
là từ Liên Khu 4 tở ra, chánh sách tiền tệ độc lập đã đƣợc thực hiện gần hoàn
toàn từ tháng 3/48. Trừ giầy 1$, tất cả các loại giấy bạc Đông dƣơng đều bị cấm
lƣu hành và đƣợc đổi lấy giấy bạc Việt Nam trong một thời hạn và với những
điều kiện nhứt định. Chánh sách tiền tệ của ta đã thi hành ở Bắc có hai điều:
1.

Tiền tệ độc lập nghĩa là thủ tiêu tiền Đông dƣơng, cấm lƣu hành đồng bạc
Đông dƣơng mới.

2.

Củng cố tiền Việt Nam bằng:

a.

Phát triển kinh tế quốc gia để cung cấ nhu cầu trong nƣớc và xuất cảng.

b.

Đặt thêm thuế mới và tăng thuế cũ
c. Đặt đồng Việt cân nặng 0gr375 vàng làm đơn vị tiền tệ Việt nam. Đồng
Việt này là một bƣớc để sửa soạn đi tới sự đƣa tiễn Việt Nam lên địa vị quốc tế.
Khi tình thế ổn định, sự liên lạc giữa đồng Việt và tiền Việt Nam sẽ đƣợc quy
định, sự liên lạc giữa đồng Việt và tiền Việt nam sẽ đƣợc quy định.
Riêng về Nam Bộ, Chính phủ cho phép Nam Bộ in và phát hành 300 triệu bạc
Việt Nam cho Nam Bộ và 50 triệu cho Miền nam Trung Bộ bằng giấ
1,5,10,20,50 và 100 đồng, các thứ giấy bạc này sẽ có giấ trị toàn quốc. Thực
hiện đƣợc sớm việc in và phát hành giấy bạc Việt Nam ở Nam Bộ ta mới có thể
giải quyết nổi vấn đề tài chánh và kinh tế tự túc ở Nam Bộ.
Kể từ tháng 8/ 1948, Chính phủ ta đã tổ chức chiến tranh kinh tế và tài chánh
tích cực thêm, chắc chắn là năm 1949 sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan về mặt
này.

V.

VĂN HÓA
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Trong cuộc chiến tranh cứu quốc, ngoài giặc ngoại xâm, chúng ta đã phải
chống giậc dốt, một lỗi khi căn bản trƣớc đây của đế quốc Pháp để dễ bề thống
trị dân ta. Về công trình văn hóa trong nƣớc, ta phải kể trƣớc đấu hết công việc
chống nạn mù chữ vô cùng vĩ đại mà hàng chuc vạn chiến sỹ âm thầm theo đuổi
trong mấy năm qua đã mang đến những kết quả vô cùng vinh diệu cho cuộc
cách mạng giải phóng dân tộc.
Bình dân học vụ đã hoàn toàn thăng trầm ở nhiều nơi và phát triển mạnh khắp
Nam, Trung, Bắc. Toàn huyện Quỳnh Liên tỉnh Thái Bình trƣớc nhứt đƣợc giải
thƣởng Hồ Chủ Tịch. Ở Hà Tĩnh, 50 làng trong tỉnh đã thanh toán xong nạn mù
chữ. Hồ Chủ Tịch có gởi bằng cấp bản khen. Ở Hà Tĩnh vừa ròi, 40 ông già, già
nhứt 90 tuổi đã thoát nạn mù chữ. Xã Xuân Lũy (Phú Thọ) khóa Hồ Chí Minh
vừa giải thoát cho 77 ông già, già nhứt là 98 tuổi khỏi nạn ấy. Ở Liên khu 3,
trong năm qua, biết đọc, biết viết thêm 1.427.436 đồng bào. Riêng tháng 5/1948
đã mở đƣợc 10.321 lớp học, có 16.547 giảng viên huấn luyện cho 28 vạn học
vien. Nha Bình dân học vụ đã làm giảm đƣợc nạn mù chữa ngay trong các khu
vực bị địch uy hiếp ở Bắc Bộ. Ở các tỉnh tự do Miền nam Trung Bộ, Bình dân
học vụ đã tiến rất đều: ngày 19/12/1948 ở Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Định,
Phú Yên có 1 triệu ngƣời dốt đƣợc biết đọc và viết. Ở Nam Bộ, những cuộc
thắng giặc dốt đầu tiên ở làng Quới Xuân, An Phú Xá (Gia Định) dã đƣợc Hồ
Chủ Tịch ban khen, và theo dấu của hai làng này, nhiều làng khác trong tỉnh Gia
Định, Biên Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Long cũng đã thanh toán xong giặc dốt trong
dấn chúng hoặc trong đoàn thể thanh niên cứu quốc. Những thắng lợi vẻ vang đã
thu thập đƣợc nhứt là trong bộ đội và đoàn thể kháng chiến.
Về tiểu học vụ, các trƣờng đã mở mang rất đều và tiến mạnh ở Bắc và Trung
Bộ. Ở Bắc Bộ, trƣớc kháng chiến toàn quốc có 2.886 trƣờng, cuối năm 1948 số
trƣờng tieru học đã tăng lên gấp đôi. Ở các tỉnh tự do Miền nam Trung Bộ, hiện
ở nhiều nơi, mỗi xã có một trƣờng tiểu học lớp tƣ. Ở Nam Bộ, vì phải chống
xâm lăng ngay từ lúc đầu, vì điều kiện thiếu thốn về mọi phƣơng diện(an ninh,
ngân quỹ, cán bộ, sách vở), những kết quả hiện tại với bao nhiêu sự cố gắng của
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Sở Giáo dục, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh các cấp và giáo viên còn rất xa
những việc đã làm đƣợc ở Bắc và Trung Bộ.
Về Trung học vụ, một số khả quan các trƣờng Trung học đã đƣợc hoạt động.
Trừ các tỉnh Bình, Trị, Thiên và Khánh, Ninh Bình, Đồng Lâm ở trung Bộ, tỉnh
nào cũng có một hay hai, có tỉnh (nhƣ Nghệ Tĩnh) đến ba trƣờng Trung học.
Trƣớc tháng 1/46, Bắc Bộ có 18 trƣờng Trung học. Tháng 6/1948 có đến 32.
Hiện giờ tổng số các trƣờng Trung học có gấp hai, ba lần trƣớc thời kỳ phát
động chiến tranh toàn quốc. Trƣờng trung học phổ thông công và tƣ, trƣờng
Thiếu sinh quân đã đƣợc mở ra rất nhiều. Ở Nam Bộ, cũng vì điều kiện đặc biệt
khó khăn của Nam Bộ, vì thiếu liên lạc với Bộ quốc gia Giáo dục ta mới mở
xong trƣờng Trung học đầu triên: trƣờng Trung học kháng chiến Nguyễn Văn
Tố. Trƣờng thứ hai sắp mở lấy tên trƣờng Trung học Thái Văn Lùng. Những
bƣớc khó khăn đầu tiên đã vƣợt qua, ta mong và sẽ cố gắng mở thêm đƣợc nhiều
trƣờng nữa và ta cũng sẽ thực hiện đƣợc luôn cả Trung học Bình dân.
Về Đại học, trong năm 1948, Chính phủ ta đã tiếp tục hoặc mở ra ở Bắc Bộ
những trƣờng Đại học Y khoa, Dƣợc khoa, Toán học, Ngoại ngữ, Luật khoa, Tài
chánh, Canh nông, Cao đẳng Mỹ thuật. Ở Trung Bộ, ta sắp mở ra một trƣờng
đào tạo Y sỹ. Ở Nam Bộ, ta đã mở lớp sƣ phạm đặc biệt để đào tạo giáo sƣ
Trung học, Tiểu học và Cán bộ Văn hóa và ta đã bắt đầu mở trƣờng Y khoa đại
học dạy trong 3 năm tổ chức theo sáng kiến của bác sỹ Nguyễn Văn Hƣởng.
Chính phủ còn dự định mở cho đủ các khoa cần thiết, đồng thời gởi sinh viên
ra du học nƣớc ngoài. Nói chung về giáo dục từ Bình dân học vụ đến Đại học,
công trình qua, tƣơng đối với điều kiện khó khăn trong nƣớc thật là vĩ đại và hứa
hẹn một tƣơng lai đẹp đẽ. Nhƣng những kết quả hiện tại vẫn còn ít ỏi đối với sự
đòi hỏi của phụ huynh, của thanh niên, của nhân viên Chính phủ, đối với nhu
cầu của cuộc trƣờng kỳ kháng chiến của ta. Ta cần phải có gắng thêm nhiều
trong sự phát triển nên văn hóa giáo dục quốc gia nhứt là ở Miền Nam Việt Nam
đã vì hoàn cảnh mà tiến triển rất chậm. Về văn nghệ, nghệ thuật, Bắc Bộ và
Trung Bộ có Đoàn Văn hóa cứu quốc. Tổ chức và chƣơng trình hoạt động của
văn hóa đã đƣợc ấn định trong hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 7/1948. Mới rồi
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đây, hội nghị văn hóa toàn quốc khu 1 và khu 3 có ấn định chƣơng trình hoạt
động nhằm vào mục đích chính: thống nhứt và chuyển hƣớng văn hóa về sự
nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết quốc gia. Một viện Âm nhạc đƣợc thành
lập ở Liên khu 3. Đoàn báo chí kháng chiến đã thành lập ở Việt Bắc. Ở Nam Bộ,
Viện Văn hóa kháng chiến với những quan trọng những ngành văn nghệ, hội
họa, sƣu tầm tài liệu, thƣ viện, nghiên cứu học hỏi. Riêng về việc nhiếp ảnh với
những phƣơng tiện còn eo hẹp khu VIII đã tiến đến quay phim ngoài mặt
trận(trận Mộc Hoa, trận Cầu Ngạn).
Từ đầu năm 1948 đã xuất hiện đƣợc trên mặt trận văn hóa toàn quốc những
sáng tác có giá trị văn nghệ và kỹ thuât với những tờ báo và tạp chí kháng chiến,
với những tiểu thuyết dài tới ba trăm chƣơng, vở kịch từ ba đến năm mảng, tập
thơ trang thiên, ca dao, bản nhạc và bức họa có quy mô lớn, tài liệu tuyên
truyền… Nói chúng ta đã có một đà sáng tác văn nghệ đầy hứa hẹn với nguồn
cảm hứng dồi dào phong phú của nhân dân.
VI.

NHIỆM VỤ KHẨN THIẾT TRONG NĂM 1949
Thƣa các đồng chí,
Trên đây là tình hình chung trong nƣớc sau ba năm rƣỡi kháng chiến và kiến
quốc mà chúng tôi đã trình bày xác thực và không thêu dệt. Tóm lại chúng ta đã
thâu đƣợc nhiều thắng lợi trên các mặt Quân sự, Chính trị, Kinh tế, Văn hóa và
chúng ta đã tiến bộ nhiều. Nhƣng thực dân Pháp chƣa bỏ tham vọng mà trái lại
với những kinh nghiệm chúng ta đã thâu thập đƣợc với quyết tâm đánh lá bài
của chúng là bài Bảo Đại, chúng sẽ hoạt động sâu sắc hiểm độc hơn và gây cho
ta nhiều khó khăn hơn về tài chánh, kinh tế, chính trị. Tình thế nguy khố của
chúng ở Pháp và phong trào dân chủ ngày càng tiến mạnh ở Đông Nam Á Châu
không làm cho chúng nhƣợng bộ mà trái lại chúng cố gắng đi sâu hơn nữa trong
âm mƣu dùng ngƣời Việt giết ngƣời Việt. Đến bƣớc đƣờng cùng, chúng cựa
quậy trƣớc khi tắt thở. Nhiệm vụ của chúng ta chẳng những là phải chặn bƣớc
tiến của địch, chẳng những phải phát triển mạnh lực lƣợng của ta về mọi mặt và
nhứt là phải bắt đầu chuẩn bị cuộc tổng phản công quyết liệt và đặt cơ sở vững
chấc cho công việc kiến thiết nƣớc nhà. Nhƣ trên đây đã nói, ta phải chuẩn bị
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đón tiếp những biến chuyển lớn trong cuộc diện thế giới đã có ảnh hƣởng lớn
đến cuộc chiến tranh Việt Pháp, ta phải sẵn sàng lợi dụng thời cơ có để hoàn
thành sự nghiệp lớn của chúng ta. Một mặt để tránh khỏi khó khăn thêm cho
Nam Bộ một mặt để cho Nam Bộ có thể chuyển động cùng với dân quân toàn
quốc theo chiến lƣợc chúng, chúng ta phải quyết tâm và nỗ lực thi hành những
nhiệm vụ khẩn thiết mà sau đây là những điểm chính ở Nam Bộ có thể của mình
chuyển động cùng với quân toàn quốc theo chiến lƣợc chung, chúng ta phải
quyết tâm và nỗ lực thi hành những nhiệm vụ khẩn thiết mà sau đây là những
điểm chính ở Nam Bộ.
A. CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÁNH- TƢ PHÁP- VĂN HÓA:
1. Củng cố và phát triển đại đoàn kết trong nội bộ. Củng cố và phát triển Hội
Liên Việt. Chú trọng đến các phần tử chƣa hiểu rõ cuộc kháng chiến nên còn giữ
thái độ lƣng chừng.
2. Đánh đổ chính quyền bù nhìn, giải tán hội tề. Củng cố và phát triển cơ sở
đoàn thể và chính quyền và gây uy tín cho chính quyền ta trong vùng địch kiểm
soát. Tăng giá công tác đô thị. Đặc biệt phải xem công tác chính trị trong các đô
thị lớn là vô cùng quan trọng cho cuộc tổng phản công. Mục đích chiến lƣợc là
phải biến hậu phƣơng của địch thành hậu phƣơng của ta.
3. Cƣơng quyết thực hiện kế hoạch dùng chính trị đi đối với quân sự để lôi
cuốn đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo phản động. Mở rọng và củng cố vùng Mền ở
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Châu hậu. Gây dựng vững chắc cơ sở
thiếu số Miền Đông
4. Củng cố lòng tin tƣởng của dân, phổ biến rộng rãi những chủ trƣơng, chánh
sách kháng chiến kiến quốc của Chính phủ và những thành tích đạt đƣợc. Giải
thích trong dân chúng để chuẩn bị tinh thần chịu đựng và đối phó với các cuộc
càn quyét sắp tới của địch căn cứ vào kinh nghiệm ở Nam Bộ, tình hình toàn
quốc, lực lƣợng ta và địch mà tuyên truyền, củng cố tƣ tƣởng và tinh thần kháng
chiến của dân chúng. Củng cố và phát triển bộ máy và kỹ thuật tuyên truyền để
có kết quả thực tế sâu và rộng trong các từng lớp dân chúng, thực hiện tuyên
truyền thống nhất quân, dân, chánh.
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5. Củng cố bộ máy Công an. Đặc biệt chú ý phòng gian, phản gián và đề
phòng nội gián. Bảo vệ cơ quan chỉ đạo. Quân địch đã lợi dụng tinh thần chủ
quan của ta và tất cả khuyết điểm của ta về tổ chức, về tinh thần địa phƣơng, cá
nhân và chủ nghĩa để phát triển sự hoạt động gián điệp của chúng. Chúng ta cần
phải:
a. Căn cứ vào kinh nghiệm thực tế vạch rõ âm mƣu của Phong Nhi và các
mánh khóe của gián điệp địch(xem chỉ thị ngày 4/12/48 của UBKCHCNB).
b. Kiểm điểm hàng ngũ những tranh reo rắc không khí nghi ngờ để khỏi mắc
vào âm mƣu của địch.
c. Củng cố hàng ngũ trong các cơ quan quan trọng cả các bộ phận tiếp tế và
liên lạc.
d. Chấn chỉnh công tác tình báo và phản gián.
e. Giáo dục cho dân chúng về ý thức và công tác phòng gian.
6. Củng cố cách làm việc và phân công ở các cấp kháng chiến hành chánh
theo nguyên tắc tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách, liên đội chịu trách nhiệm
công việc của Ủy ban, tuyệt đối khoi để cho sự phân công cần thiết quá đến chỗ
độc đoán không hay hoặc không thực hiện đƣợc sự điều hòa và phối hợp các
ngành hoạt động chuyên môn thuộc phạm vi của Ủy ban.
7. Củng cố chánh quyền ở hƣơng thôn về mọi phƣơng diện, cƣơng quyết bầu
Hội đồng nhân dân làng. Trong những cuộc bầu cử vào Hội đồng nhân dân làng,
chú ý mời các bậc lão thành hay những ngƣời có tƣ cách và năng lực ở tình nay
tản cƣ về làng. Hội đồng nhân dân làng cần hoạt động cho đồng đều. Chú trọng
đến việc thi hành mệnh lệnh của Chính phủ ở cấp làng.
Đào tạo cán bộ hành chánh cho cấp làng. Giải quyết vấn đề sinh hoạt cho
nhân viên làng.
8. Hợp tác chặt chẽ giữa tƣ pháp và hành chánh ở địa phƣơng, cô lập lại Tòa
án chuyên môn ở các nơi chƣa có. Chính dồn bộ máy tƣ pháp để dần dần thống
nhứt với tổ chức Trung ƣơng.
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9. Phát triển văn hóa và giáo dục: phát triển Bình dân học vụ, tổ chức thêm
trƣờng Tiểu học, Trung học, Sƣ phạm, Tổ chức Tiểu học và Trung học phổ
thông, giúp các Thanh niên, Thiếu nhi trong các cơ quan học và thi.
10. Tiếp tục đào tạo cán bộ về mọi ngành. Cố gắng thực hiện cho đƣợc nhiệm
vụ này.
11. Cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt chú tọng đến vấn đề điện giá
12. Cƣơng quyết thực hiện cần, kiệm, liêm, chính gây phong trào tích cực thi
đua ái quốc.
B. QUÂN SỰ
1. Phát triển dân quân về số lƣợng, chất lƣợng và trang bị, tránh tổ chức Dân
quân thoát ly sinh sản. Cố tránh tâm lý Dân quân do Chính phủ cấp đƣờng.
Chính phủ chỉ cung cấp vũ khí và huấn luyện.
2. Gây phong trào tòng quân rộng rãi: ƣu đãi gia đình chiến sỹ, ƣu đãi thƣơng
binh.
3. Đánh mạnh vào các cơ sở kinh tế và đƣờng giao thông quan trọng của địch.
Bảo vệ cơ sở kinh tế, chính trị của ta. Mở rộng và bảo vệ vùng tự do và căn cứ
địa an toàn cho bộ đội nghỉ ngơi và các cơ quan quan trọng chủ động.
4. Bao vây kinh tế địch, giữ vững các đƣờng liên lạc tiếp tế khu này qua khu
khác của ta.
5. Hoạt động ở các vùng địch chiếm đóng. Đánh mạnh vào các đô thị quan
trọng.
6. Mở rộng chiến trƣờng Cao Miên để đỡ gánh cho nam Bộ và giúp đỡ cho
một dân tộc anh em giải phóng khỏi vòng thống trị của Pháp( Cao Miên là hậu
phƣơng, kho dự trữ nhân lực và vật lực của địch đồng thời là một vị trí chiến
lƣợc quan trọng trên chiến trƣờng Đông Dƣơng).
7. Quyết phát triển quân giới.
8. Quyết tăng gia sản xuất tự túc cho bộ đội, nhứt là ở khu 7 khong nên trông
cậy vào việc tiếp tế khó khăn, tốn kém mà cũng ít kết quả.
9. Phổ biến phong trào do dau bộ đội, hội Mẹ chiến sỹ…
C. CANH NÔNG- TÀI CHÁNH- KINH TẾ
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1. In và phát hành giấy bạc Việt Nam. Số giấy bạc Việt nam dùng để:
- Thăng bằng ngân sách Nam Bộ nếu số thứ các hàng thuế không đủ.
- Tổ chức nông nghiệp, tiểu công nghệ và sản xuất quốc gia về mọi ngành.
- Đổi các loại giáy bạc Đông Dƣơng còn dùng đƣợc để mua hàng ngoại quốc.
- Giúp Miền Nam Trung Bộ.
Ta chƣa có thể dùng tiền Việt Nam để đổi loại giáy cent Ideo đã đóng dấu.
Tạm thời ta sẽ giữ nguyên trạng cho tới khi có thể giải quyết thu hồi loại giấy
bạc này.
2. Chính dồn các cơ quan thu thế và ngân khố để chi thu ch có quy củ và tiện
việc kiểm soát.
3. Tăng số thầu bằng cách:
- Hoạch định những kế hoạch thu thế để thầu cho đƣợc hết các sắc thuế chánh
- Tặng những sắc thuế cũ còn nhẹ hoặc đặt thuế mới.
4. Chính dồn việc quan thu tài sản của quốc gia và tƣ nhân cho dùng theo
nghị định của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ.
5. Tăng gia sản xuất tự cấp, tự túc, tự ăn mặc. Phát triển Tiểu công nghệ, tiếp
tế, vận tải, ngoại thƣơng. Các việc này cần phải có đƣợc đủ điều kiện tài chánh
để thi hành cho kịp thời.
6. Phá hoại, bao vây kinh tế địch. Gây ý thức tiết kiệm trong dân chúng và
trong các cơ quan Chính phủ. Cƣơng quyết tẩy chay hàng địch, cấm nhạc xa xỉ
phẩm.
7. Phát triển phong trào Hợp tác xã, Bình dân Ngân hàng.
KẾT LUẬN
Thƣa các đồng chí,
Những điểm chánh hoạt động trên đây về mọi ngành hoặc ta đã làm và ta phải
tích cực tiếp tục, hoặc ta chƣa thực hiện thi thế nào trong năm nay ta phải có một
kế hoạch làm việc đầy đủ và khoa học ở mỗi ngành, ở mỗi địa phƣơng. Ta phải
tìm những chỗ yếu và quan trọng của địch mà đánh phá. Ta phải tìm những chỗ
cần thiết nhứt vàn căn bản của ta mà đặc biệt cố gắng củng cố và phát triển.
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Giữa các mặt trận kháng chiến toàn diện và toàn dân ta phải có những kế hoạch
hợp lý và phối hợp cùng nhau.
Để đạt mục đích trên, Hồ Chủ Tịch đã có chi giao những điều mà ta nên nêu
lên:
“ Phải tri bị tức là hiểu rõ những âm mƣu, kế hoạch của địch và cố gắng phá
những âm mƣu kế hoạch đó.
Phải tri kỷ, tức là điều tra và kiếm để hiểu rõ những khả năng kháng chiến của
chúng ta, những khó khăn chúng ta sẽ gặp. Đặt kế hoạch cho đúng, cho khéo để
dùng cho hợp lý và triệt để những khả năng đó và giải quyết những khó khăn có
thể xảy ra”.
“ Tri bị, tri kỷ, bách chiến bách thắng” là câu Hồ Chủ Tịch thƣờng nhắn nhủ
với các cán bộ cao cấp phụ trách vận mệnh của nƣớc nhà và dân tộc mà hôm nay
chúng ta cân nhắc lại cho nhau để mở mang cho cuộc nghiên cứu và thảo luận
sắp diễn ra ở cuộc hội nghị quan trọng này và để luôn luôn hƣớng dẫn chúng ta
tiến bƣớc trên con đƣờng chiến đấu giành thống nhứt và độc lập thật sự cho
nƣớc nhà.
Các đồng chí,
Đã trung thành và nhiệt tâm với Tổ quốc, với đồng bào, chúng ta sẽ tích cực
làm tròn nhiệm vụ.
Dƣới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch, của Chính phủ dân chủ cọng hòa, chúng ta
nhứt định phải thắng.
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
NAM CHIẾN KHU VII

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DIỄN VĂN CỦA BỘ TƢ LỊNH TRONG HỌI NGHỊ DÂN QUÂN CHÁNH
NGÀY 12/1/1949
Thƣa ông Chủ tịch UBKCHC Nam Bộ!
Thƣa Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ!
Thƣa quý vị Đại biểu, thƣa quý Ngài!
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Thay mặt cho Bộ Tƣ Lịnh Khu 7 và anh em chiến sỹ Miền Đông, chúng tôi
xin có lời chào toàn Hội nghị và xin trân trọng nhờ Hội nghị chuyển giao lời
chào Vệ quốc của Khu 7 đến Chánh phủ Trung ƣơng, Hồ Chủ Tịch, Bộ Tổng
Chỉ huy đến chiến sỹ và đồng bào toàn quốc.
Trƣớc hết, chúng tôi xin chia vui với UBKCHC Nam Bộ về sự thắng lợi vẻ
vang ngày nay, thắng lợi trong việc triệu tập đƣợc cuộc Hội nghị Dân quân
chánh toàn kỳ này trong lúc quan thù đang tƣởng rằng chúng đã chiếm hết Nam
Bộ và kiểm soát đƣợc hết các đƣờng giao thông liên lạc của ta. Hội nghị này là
bằng cớ sự thống nhất Dân quân chánh Nam Bộ, sự phát triển mạnh mẽ của các
cơ quan, đoàn thể các bộ đội ở Nam Bộ.
Riêng tình hình Khu 7 cũng hết sức khả quan đối với những năm về trƣớc. Từ
khi bắt đầu cuộc chiến tranh vô nghĩa của giặc Pháp trên nƣớc Việt Nam. Mặc
dù chúng quyết tâm tiêu diệt lực lƣợng kháng chiến Khu 7 trƣớc nhứt bằng
những trận tấn công khốc liệt, bằng chánh sách khủng bố dã man, bằng mƣu mô
khốn nạn.
Chúng đã thất bại trong kế hoạch đánh tan Khu 7 để nuốt Nam Bộ.
Nhờ sự hy sinh vô bờ bến của chiến sỹ và đồng bào Khu 7, nhờ sự cƣơng
quyết của những nhà chỉ huy, chiến tranh ở Khu 7 nhất là của Trung tƣớng
Nguyễn Bính, nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của UBKCHC Nam Bộ: luôn luôn đặc
biệt chú ý đến Khu 7 nên ngày nay Khu vẫn còn và càng ngày càng thành mối lo
ngại lớn nhất của giặc Pháp ở Nam Bộ.
Từ ngày Khu 7 chỉ còn vỏn vẹn vài trăm khẩu súng xen với đôi ba ngàn chiến
sỹ ô hợp, chiến đấu lẻ tẻ, rời rặt.
Ngày nay, lực lƣợng Khu 7 đã lên đến hơn một sƣ đoàn có chỉ huy thống nhứt
chiến đấu theo phƣơng châm chiến lƣợc và chỉ đạo chiến thuật hẳn hoi.
Trƣớc kết quả thắng lợi vĩ đại ấy, quân thù phải ngạc nhiên không tƣởng
tƣợng nổi sức chịu đựng và sức chiến đấu của chiến sự cũng nhƣ lòng hy sinh
của đồng bào và sự sáng suốt chỉ đạo của Chánh phủ.
Nhƣng thƣa quý Ngài!
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Bộ máy chiến tranh Khu 7 đã rộng lớn, càng ngày càng rộng lớn hơn lên.
Muốn giữ vững mặt trận Khu 7 theo chiến lƣợc trƣờng chiến của toàn quốc và
của Nam Bộ.
Muốn cho bộ đội và các cơ quan Khu 7 có đủ sức chịu đựng lâu dài hơn và
chịu đựng nổi những sự tấn công lớn lao hơn của quân thù trong giai đoạn hấp
hối của chúng sắp tới.
Muốn cho Khu 7 đủ điều kiện để phát triển đều nhịp thwo đà tiến của nó vừa
với lòng hăng hái và năng lực của chiến sỹ Miền Đông để đủ sức phản công tiêu
diệt quân thù khi có thời cơ thuận tiện.
Chánh phru và đồng bào đã đặc biệt chú ý đến Khu 7 từ nay càng phải chú ý
đặc biệt hơn nữa, ủng hộ mạnh mẽ và thiết thực hơn chiến sỹ đồng bào Khu 7.
Cuộc Hội nghị quan trọng này mở màn cho năm kháng chiến thứ tƣ của Nam
Bộ- năm quyết liệt. Khu 7 đi dự cuộc Hội nghị này với ba khẩu hiệu chánh. Hội
nghị thảo luận là Tinh Binh, Gián Chánh và đặc biệt chú ý Khu 7.
Thƣa quý Ngài!
Trụ cột của cuộc kháng chiến là quân sự, là bộ đội và chúng tôi xin nói thêm:
chủ lực của cuộc kháng chiến ở Nam Bộ là Khu 7.
Với mục đích nắm lại chủ quyền ở Nam Bộ, từ ba năm nay trải qua bao nhiêu
khó khăn nguy hiểm, Chánh phru ta đã bành trƣớng đƣợc bộ máy cá trị cũng
nhƣ guồng máy quân sự ở khắp Nam Bộ.
Về cai trị, đã có những UBKCHC khắp các làng từ các vùng Sông Bế, Xuân
Lộc cho đến các hùng dũng ở khắp Nam Bộ.
Thật là một kết quả khả quan đối với những năm về trƣớc khi những trận Lạc
An, Biên Hòa, Phƣớc Hòa ở Miền Đông không có tiếng dội nào xứng đáng ở
Miền Trung và Miền Tây.
Nhƣng không vì ý muốn bành trƣớng thế lực khắp nơi ấy mà chúng ta chủ
trƣơng một chánh sách phân tán tuyệt đối, phân phối hàng đều, khong có
phƣơng châm, chiến lƣợc cho toàn Nam Bộ, không phân biệt những điểm chiến
lƣợc quan trọng hơn kém, không nghĩ đến việc tập trung lực lƣợng Quân dân
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chánh đánh vào một nơi nhất định, không dám tập trung lực lƣợng quân sự đánh
vào những điểm cần phải đánh trong từng giai đoạn.
A. VẤN ĐỀ GIẢN CHÍNH, TINH BINH BỘ ĐỘI LÀ TRỤ CỘT CỦA
CUỘC KHÁNG CHIẾN
Trong mấy năm đầu, vì chúng ta thiếu võ khí để võ trang cho số thanh niên
bồng bột lòng yêu nƣớc muốn ốm sung ra trận giết quân thù.
Vì chúng ta cần phát triển các ngành khác theo kịp ngành quân sự, nên chúng
ta đã khuyến khích số thanh niên ấy ở lại hậu phƣơng, củng cố các cơ quan và
các đoàn thể, chúng ta đã cho rằng ở lại hậu phƣơng, củng cố các cơ quan và các
đoàn thể, chúng ta đã cho rằng ở lại hậu phƣơng, cũng là chiến sỹ, cũng có giá
trị tƣơng đƣơng với những ngƣời cầm súng ra trận. Kết quả tốt đẹp là gây đƣợc
tinh thần Dân- quân- chánh nhất trí, củng cố đƣợc hậu phƣơng, bành trƣớng
đƣợc các cơ quan, các đoàn thể.
Nhƣng bên cạnh, những kết quả tốt đẹp ấy cũng có một ảnh hƣởng không hay
cần để ý đến:
Là bộ đội hiện này thiếu ngƣời cầm súng mà khó lòng nhờ đƣợc các cơ quan,
đoàn thể giúp đỡ cho.
Bổn phận thiêng liêng của ngƣời thanh niên là phải đi lính dã bị lãng quên
trong hàng ngũ thanh niên ở các cơ quan và đoàn thể. Hơn nữa, nhìn thấy cảnh
sống thiếu thốn, cực nhọc của chiến sỹ trong vòng kỷ luật sắt, trong vòng nguy
hiểm.
Nhìn thấy thƣơng binh ở nhiều nơi chƣa đƣợc no ấm.
Nhìn thấy gia đình chiến sỹ ở nhiều nơi chƣa đƣợc biệt đãi mà còn có khi bạc
đãi.
So sánh với sự sống tƣơng đối dễ dàng, thong thả, sung sƣớng hơn của nhân
viên cơ quan(nhứt là CA) và cán bộ các đoàn thể, nên một số đông thanh niên ái
quốc ít muốn tình nguyện nhập ngũ trong lúc bộ đội cần ngƣời, trong lúc chiến
sỹ bị thƣơng, đau ốm phải mang súng vào nằm ở các đƣờng Miền Đông.
Tình trạng ấy năm nay càn phải chấm dứt. Khẩu hiệu Tinh- Binh; GianChánh phải đƣợc thực hiện.
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B.

ĐẶC BIỆT CHÖ TRỌNG ĐẾN KHU VII
Từ bắt đầu kháng chiến, Khu 7 đã là chủ lực của Nam Bộ, việc ấy chúng ta
biết rồi, nhƣng từ nay về sau Khu 7 vẫn phải là chủ lực của Nam Bộ. Do vì
nhiệm vụ chiến lƣợc, vì điều kiện địa dƣ, vì những kinh nghiệm Diên An, Việt
Bắc và Lạc An trong năm 1945-1946 bắt buộc chúng ta phải nhìn nhận nhƣ thế.
Khu 7 là yết hầu của thực dân Pháp một phần năm lực lƣợng xâm lăng ở
Đông Dƣơng của chúng đóng ở đây, phần nữa lực lƣợng xâm lăng ở Nam Bộ
đóng đầy và là điểm phát binh của chúng để tấn công toàn Nam Bộ, Miền Nam
Trung Bộ, Lào, Cao Miên.
Về chánh trị, đây là chỗ tập trung nhiều tai mắt quốc tế, nhiều Việt gian phản
động, nhiều phần tử lƣng chừng cũng nhƣ chƣa giác ngộ nhứt ở Nam Bộ.
Về kinh tế, đây là nguồn sống vừa giặc Pháp nói chung có nhiều cơ sở kinh tế
hơn hết.
Vậy, việc một số lực lƣợng quân sự, chánh trị và kinh té của ta về Miền Đông
để đối phó với giặc là một việc cần thiết, cần kíp, là phận sự chung của chiến sỹ
và đồng bào Nam Bộ.
Không vì lẽ Khu 7 thiếu gạo, thiếu cá mà lực lƣợng một ngày một giảm bớt đi
cho đến ngày phải điêu tàn, dồn qua những vùng phì nhiêu hơn nhu cầu: “ Lúa
thóc đem đâu bổ cầu đến đó”. Nhƣ thế ta mặc kệ quân thù.
Trái lại chúng ta phải quyết lòng gây dựng Khu 7, đem hết sức ta mà kiến
thiết nó và lấy nó làm căn cứ tiêu diệt địch quân.
Nghĩ đến cuộc trƣờng chiến mà không nghĩ đến việc kiến thiết lập tức Khu 7
là thất sách.
Cho Khu 7 là một khu nghèo nàn nhứt trong ba Khu là không đúng. Giặc
Pháp vẫn hco nó là vùng giàu có nhứt. Sở dĩ đối với chúng ta nó còn nghèo là vì
chúng ta không dám tiến một bƣớc mạnh làm cho nó giàu mà thôi. Thật ra, Khu
7 vẫn có thể có những đồng lúa mênh mông bát ngát, những nguồn cá sông vô
tận, những đồi bông vải hoa nở trắng một góc trời. Ngoài ra ở miền ngƣợc, còn
có những nguồn lợi thiên nhiên rất cần cho cuộc chiến tranh, nhƣng mỏ đồng,
mỏ sắt, mỏ điện mà việc khai thác không phải là việc làm đƣợc.
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Vậy chúng tôi mong rằng năm nay là năm mở đầu kiến thiết Khu 7.
Năm mở đầu cho phong trào xung phong lên Miền Đông, lên Miền Đông chia
cảnh đói khổ của đồng bào và chiến sỹ, để giúp đỡ đồng bào và chiến sỹ, gởi cán
bộ và vốn liếng lên Miền Đông để kiến thiết Miền này thành một cơ sở vững
vàng cho cuộc trƣờng kỳ kháng chiến.
Thƣa quý Ngài, muốn thực hành chƣơng trình ấy, phải cần đến sự tận tâm
giúp đỡ của quý Ngài, của Chánh phủ, của các Khu, các tỉnh, các cơ quan, đoàn
thể hiện có mặt ở Hội nghị này.
Chúng tôi rất mong mỏi đƣợc thấy sau cuộc Hội nghị có:
-

Những nơi ủng hộ đồng bào và chiến sỹ Miền Đông

-

Những tỉnh đỡ đầu cho những tỉnh Miền Đông

-

Những đoàn thể đỡ đầu cho những trung đoàn Khu 7 thi đua nhau ủng hộ
thiết thực các trung đoàn ấy bằng tinh thần và vật chất.

-

Những nhà nông nghiệp, kỹ nghệ xung phong đem vốn lên Miền Đông lập
nghiệp.
Riêng phần chiến sỹ Khu 7, chúng tôi thề quyết không vì đói rách hay thiếu
thốn mà ngả lòng. Giặc Pháp còn trên đất nƣớc, còn dày xéo non sông ta, Khu 7
quyết còn chiến đấu mãnh liệt.
Ngày 12 tháng 1 năm 1949
HUỲNH VĂN NGHỆ

CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BỘ
BAN KINH TẾ
ĐẠI HỘI KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH TOÀN KỲ 1949
ĐỀ NGHỊ SỐ 1:
QUÂN SỰ LUÔN LUÔN PHẢI CÓ MỤC PHIẾU KINH TẾ
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I. Trình bày:
- Vấn đề kinh tế ở Nam Bộ rát quan hệ cho ta và cũng cho địch lợi dụng
hết lực lƣợng quân sự, thủy, lực, không quân để cƣớp phá ta và tự ủng hộ Kinh
tế mình. Ta phải có lực lƣợng quân sự của ta thƣờng trực và trực tiếp để đói phó.
- Tài liệu của Chánh phủ Trung ƣơng gởi vào và gần đay các công điện
liên tiếp đánh vào đều kêu chúng ta cụ thể chú ý đến vấn đề kinh tế là vấn đề
sống còn của Kháng chiến ở Nam Bộ. Trƣớc chú trƣơng của nghịch về kinh tế,
chúng tôi tƣởng chừng ta phải dùng toàn lực của ta mới đối phó với nổi và đặc
biệt lực lƣợng quân sự. Một khi nhờ quân sự, cầm cự đƣợc thì các ngành khác
của hành chánh mới phụ đắc lực và với quân sự mà đối phó kịp, có kết quả cho
ta. Chúng tôi có thể không thấy hết chi tiết hoạt động của Quân sự với những
điểm kiến thiết thật làm việc, nhƣng chúng tôi chỉ đứng về mặt kinh tếm kháng
chiến mà trình đề nghị.
II. ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ
A. BẢO VỆ KINH TẾ TA
1. Bảo vệ mùa màng:
Đã có huấn lịnh rất thiết thật của Bộ Quốc phòng và Bộ Tƣ lịnh Nam Bộ.
Chúng tôi chỉ nhắc lại và ƣớc mong rằng trong mỗi vùng mà mùa màng, tài sản
kinh tế ta cần đƣợc bảo vệ, xin VQD và DQ thƣờng trực tham gia và không đặt
thêm nhiệm vụ khác cho các Bộ đội đã đƣợc lịnh lo tổ chức việc bảo vệ mùa
màng, không kẻo các đơn vị bảo vệ do đi tác chiến, đi phá hoại, đi địch vận(trừ
khi nào phải đi trợ chiến trong một cuộc tấn công của địch mà tình thế của ta rất
khẩn trƣơng).
Nhƣ thế các đơn vị mới có thể đeo đuổi thêm nhiệm vụ mình và lấy danh
nghĩa quân sự với kỷ luật cần thiết bảo vệ, để thúc hỏi,g ặt hái, chuyển vận, tản
mác, giấu cất mùa màng đúng theo kế hoạch đã nhứt định.
2. Bảo vệ vận tải của ta:
a. Qua các đƣờng bộ mà giặc đóng nhiều
- Khúc qua lo hai đƣa đƣờng phải có VQD phục kích. Số đó vì phục kích
canh hòng tùy số quan trọng của lực lƣợng tuần tiễu của địch.
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- Dân quân phải tham gia trực tiếp khiêng gánh tập đoàn với dân
chúng(trong khúc đƣờng nguy hiểm thôi).
- Đƣờng nào thƣờng có vận tải của ta nhƣ thế, bộ đội VQD và DQ phải cố
thƣờng trực để phụ trách công tác nói trên và không lãnh nhiệm vụ khác, luôn
luôn sẵn sàng ở gần để thi hành nhiệm vụ đó.
b. Qua các sông lớn nguy hiểm
- Cũng nhƣ qua các đƣờng, hai đầu sông, khúc qua sông để có VQD phục
kích canh phòng để ngăn ngừa, để phục địch cho đoạn ghe xuồng vận tải có
ngày giờ chạy kịp, nếu có tàu địch.
- Dân quân tham gia trực tiếp khiêng gánh hay chèo chống từ khi đến gần
chỗ qua sông, khi qua sông và lúc đi xa sông mỗi đội.
- Lực lƣợng ủng hộ nay cũng chúc họ sẵn sàng và thƣờng trực nhƣ ủng hộ
đƣờng bộ và không có nhiệm vụ khác nếu đƣờng vận tải quan hệ và cần thiết
thƣởng.
c. Đặc biệt cho Miền Đông
1. Chẳng những dân quân mà VQD cũng tham gia vận tải trực tiếp. Nếu
cần, một gửi gạo có một cây súng ủng hộ, một xe bò gạo có một tiểu đội ủng hộ
và một khúc đƣờng có một Trung đội phục kích ủng hộ.
Trong tình thế giặc phong tỏa gắt gao và giặc cố phá hoại sinh sản tự tức
của ta. Vấn đề vận tải trong vùng Miền Đông nhƣ Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Bà
Rịa có thể nói vận tải hay chết hoặc vận tải hay bỏ mà đi.
2. Xin phân khu duyên hải khu bảy và khu tám tìm kế hoạch đối phó với
giặc Leson và bệ lƣ Bình Đại để ủng hộ và vận tải tiếp tế Baria, Long Thành và
Cực Nam Trung Bộ.
Nếu bộ đội cần phải tác chiến, chúng tôi chắc chắn bộ đội sẽ gặp địch để
tác chiến trong các công tác này.
C.

PHÁ HOẠI KINH TẾ ĐỊCH
1. Bao vây kinh tế địch:
Chánh phủ Trung ƣơng đã ra sắc lệnh thành lập Ủy ban bao vây kinh tế
địch. Muốn bao vây địch trƣớc lực lƣợng quân sự của địch hiện thời thì gom hết
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lực lƣợng quân sự của ta có lẽ sẽ không đủ. Vấn đề kiểm soát rất quan hệ mà chỉ
có lực lƣợng quân sự mới mong làm đƣợc việc này một phần nào. Chúng tôi đề
nghị gom hết lực lƣợng quân sự của ta ở gần những chân thành để bao vây kinh
tế địch: thành S/C Thủ Thừa, Mỹ Tho, Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc Liêu nếu ta lại
gần không đƣợc có thể chặn các đƣờng vào thành phố từ chỗ xa xa.
2. Phá hoại kinh tế địch:
a. Giao thông chiếu theo huấn lịnh Trung ƣơng, phải cắt hết đƣờng chánh
giao thông S/C- lúc tinh S/C- Nam Vian S/C- Miền Đông, Ban Mê Thuột, Vũng
Tàu. Chúng tôi đề nghị nếu các giặc giữ kiên cố các đƣờng đó không thể thực
hiện đánh hoặc phá hoại thì đánh và cắt các đƣờng ngang hẳn các đồn và ngã ba
quan hệ.
b. Phá hủy tất cả ghe chài trên 20 tấn theo quy định Chánh phủ để tiêu diệt
dụng cụ chợ chuyển do rất quan hệ cho giặc(1000$ tiền thƣởng cho mỗi chiếc
đánh chìm).
c. Đánh các xe, tàu ghe của địch trên các đƣờng nói trên( hoặc đánh phá
nguôi ở kho hay ủ). Chúng tôi đề nghị mỗi Trung đoàn phải có kế hoạch đánh
một đƣờng vận tải hào đeo đuổi theo(vài tháng nếu cần) để đánh cho đƣợc và
dẫu không tiêu diệt ta cũng làm cho giặc khiếp sợ mà đề phòng hoài, hòa tốn và
không dám bành trƣớng kinh tế của địch.
d. Đặc biệt đƣờng vận tải S/C- Nam Vian rất quan trọng của địch và ta
chƣa làm cho giặc lo ngại. Đƣờng vận tải này thủy lẫn bộ ngáng gần hết các
trung đoàn Khu 8 và phần nửa số trung đoàn của Khu 7.
e. Phá hoại trực tiếp xuống và dồn điền của địch.
f. Cũng nhƣ các ghe chài, các xƣởng, các cơ sở kinh tế của địch, các xe,
các tàu phải có giải thƣởng đinh trƣớc cho Dân quân và VQD.
Ngày 2 tháng 1 năm 1949
ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH KINH TẾ NAM BỘ
KIÊM GIÁM ĐỐC KINH TẾ MIỀN NAM VIỆT NAM

KHA VĂNG CA

Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 38, tờ 01-21
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Chỉ thị số 2/SV của UBKCHC Nam Bộ ngày 9.1.1950 về việc quy định
mẫu con dấu riêng của xã đội bộ dân quân và phạm vi sử dụng.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ SỐ 2/SV
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Kính gởi
- UBKCHC các tỉnh và thành Sài Gòn- Chợ Lớn
( Thông đạt Bọ Tƣ Lịnh Nam Bộ, Phòng Dân quân BTLNB, các ông Ủy viên
UBKCHCNB, Ban đại diện UBKCHCNB 4 Khu)
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Phong trào Dân quân toàn Nam Bộ đang phát triển mạnh, công tác và số
lƣợng Dân quân trong các xã rất quan trọng.
Để cjp cppmg việc của xã Đội bộ, Dân quân đƣợc mau lẹ và theo đề nghị
của phòng Dân quân Bộ Tƣ Lịnh, UBKCHC Nam Bộ chấp thuận cho xã Đội
Bộ, Dân quân có con dấu riêng để dùng trong công văn hay bút tích.
Để đƣợc thống nhứt toàn Nam Bộ, kiểu mẫu và ni tấc con dấu của xã Đội
Bộ, Dân quân sẽ do phòng Dân quân Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ quy định thể theo
mục III và IV châu tri số 63/TV3 ngày 14-10-48 của UBKCHC Nam Bộ.
Trƣớc khi đem ra dùng, con dấu của xã Đội Bộ Dân quân phải đƣợc giới
thiệu đến những nơi cần.
UBKCHC và tỉnh Đội Bộ Dân quân các tỉnh khi nhận đƣợc kiểu mẫu của
phòng Dân quân Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ gửi đến phải kiểm soát việc khắc con dấu
này.
Ngày 9 tháng 1 năm 1950
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
CHỦ TỊCH
PHẠM VĂN BẠCH

Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ số 581

Chỉ thị số 25/SV-1 UBKCHC Nam Bộ ngày 27.3.1950 về việc in, lập,
cấp thẻ quân vụ ở Nam Bộ.
UỶ BAN HÀNH CHÁNH NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BAN THƢỜNG VỤ
Số…./ TV
Đề mục
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Gởi: - Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ và BTL 4 Khu
209

- Các Nha, Sở và phòng Nam Bộ
- Ban đại diện UBKCHC Nam Bộ ở 4 Khu
- UBKCHC thành S/C và các tỉnh
- HLV Nam Bộ và các đoàn thể
( thông đạt các ông Cơ Văn và Uỷ viên UBKCHC Nam Bộ)
Nghị định 103/NB ngày 24-3-50 đặt “ thẻ quân vụ” ở Nam Bộ. Sau đây
vài chi tiết về vấn đề này:
I. IN THẺ VÀ LẬP SỐ QUÂN VỤ
1. Thẻ quân vụ:
- Phải có một hình thức thống nhứt. Phòng Dân quân nam Bộ cho các cơ
quan Nam Bộ, tỉnh Đội Bộ cho tỉnh, huyện, xã, sẽ căn cứ theo mẫu kèm nghị
định, cho in thẻ để phân phát.
2. Số quân vụ:
- Các nơi sau đây phải có sổ quân vụ:
+ Xã Đội Bộ: cho tất cả dân chúng trong xã(kể cả nhân viên các cơ quan
Chánh phủ cấp xã)
+ Huyện Đội Bộ: chỉ cho nhân viên các cơ quan Chánh phủ cấp huyện
+ Tỉnh Đội Bộ: cho tất cả dân chúng trong tỉnh(kể cả nhân viên các cơ
quan Chánh phủ cấp tỉnh)
+ Phòng Dân quân Nam Bộ: cho tất cả dân chúng ở nam Bộ, kể cả nhân
viên các cơ quan Chánh phủ cấp Nam Bộ)
( Tuy nhiên, mỗi cơ quan cũng phải giữ 1 số quân vụ để kiểm soát những
tăng- giảm: chết, thêm, bớt, thuyên chuyển…). Mỗi nơi phải lo tự tạo lấy số
quân vụ, dựa theo mẫu kèm Nghị định.
II. CẤP THẺ
1. Công dân thƣờng:
- Đƣợc thẻ in sẵn do tỉnh Đội Bộ Dân quân guởi đến, xã Đội Bộ có phận
sự ghi đầy đủ vào thẻ, kể chuyển đến UBKCHC xã để Chủ tịch hoặc một Uỷ
viên đƣợc uỷ quyền ký tên. Xong, xã Đội Bộ phụ trách phân phát lại cho từng
ngƣời.
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2. Nhân viên Chánh phủ các cấp:
- Các cơ quan gởi đến cơ quan Dân quân cấp tƣơng đƣơng “ bảng kê danh
sách” (với chi tiết vạch trong mẫu thẻ) tất cả nhân viên trong cơ quan để cơ quan
Dân quân dựa theo đó lập thẻ. Lập rồi, thẻ sẽ đƣợc gởi đến UBKCHC cấp tƣơng
đƣơng để xin chữ ký của Chủ tịch. Cơ quan Dân quân sẽ gởi những thẻ do Chủ
tịch(hoặc 1 Uỷ viên đƣợc uỷ quyền) ký đến các cơ quan sở quan để phân phát
cho nhân viên.
III. BÁO CÁO
Báo cáo về quân vụ của các xã Đội Bộ cũng nhƣ các cơ quan Chánh phủ,
phải gởi đúng kỹ và đúng theo thể thức đã quy định trong điều 16,17 và 18 của
Nghị định 103/NB ngày 24-3-50.
Mục đích của việc lập “thẻ quân vụ” là để biết số lƣợng nhân lulực đặng
khi cần, tổng động viên cho đƣợc chu đáo và công bằng. Vì vậy, lập “thẻ quân
vụ” là một việc rất cần tính chất khẩn cấp nhứt là tỏng giai đoạn hiện taị sắp qua
Tổng phản công.
Yêu cầu quý ông đặc biệt chú ý đến vấn đề này, thi hành triệt để và gấp
Nghị định 103/NB ngày 24-3-50 để cho đến ngày 30-6-50 là ngày chót, tất cả
đàn ông từ 18 đến 45 tuổi đều có “thẻ quân vụ”.
Ngày 27 tháng 3 năm 1950
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ số 510

Hội nghị Hội đồng Chính phủ tháng 5/1950.
Thông cáo về phiên họp Hội đồng Chính phủ tháng 5/1950. Theo báo cáo
của đồng chí Võ Nguyên Giáp, ở Nam Bộ, ta đã mở 2 chiến dịch lớn tại Khu 8,
đánh mạnh vào hệ thống tháp canh của địch.
P. PTT, hồ sơ 66
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Chỉ thị số 41/SV-1 của UBKCHC Nam Bộ ngày 19.6.1950 về việc quy
định nguyên tắc khi đi lại từ vùng giải phóng vào vùng tạm chiến đối với
nhân viên hoặc thƣờng dân.
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UỶ BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ Số 41/SV-1
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Gởi:
- Các Nha, Sở, Phòng, cấp Nam Bộ
- Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ và 4 Khu
- UBKCHC các tỉnh và Sài Gòn- Chợ Lớn
- Hội Liên Việt Nam Bộ và các đoàn thể
Nhận thấy từ trƣớc đến nay việc cho nhân viên hay thƣờng dân đi từ vùng
giải phóng vào vùng tạm chiến hoặc từ vùng tạm chiến ra vùng giải phóng và
việc thâu dụng nhân viên vào các cơ quan chƣa đƣợc các phòng cấp Nam Bộ và
các tỉnh thi hành dúng theo Nghị định số 241/ND ngày 3-8-49 và Chỉ thị số 29/
TV2 ngày 12-5-49 của UBKCHC Nam Bộ.
Xét việc chống chiến tranh gián điệp của đich là một vấn đề rất khẩn thiết
cho các cơ quan Chánh phủ và đoàn thể, UBKCHC Nam Bộ nhắc lại và yêu cầu
các cấp Nam Bộ triệt để thi hành những điểm chính trong các Nghị định và Chỉ
thị trên.
A. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
1. Những “ nhân viên liên lạc thành” và những “ nhân viên hoạt động tài
thánh” phải có “ giấy chƣng minh đặc biệt” và muốn ra vào thành phải có “ giấy
công hành” với những điều kiện ghi rõ trong Nghị định.
2. Nhân viên kể trên khi từ vùng tạm chiến trửo về không đƣợc đi đến cơ
quan mình và phải ở lại trong những trạm hoặc phòng thƣờng trực xã vùng căn
cứ để cho lính của trƣờng cơ quan. Mỗi cơ quan phải giữ bí mật cho cơ quan
mình và cho các cơ quan khác đóng gần mình cho nên phải thận trọng trong việc
tiếp xúc với những nhân viên kể trên và xếp đặc sự tiếp xúc ấy tại 1 địa điểm xa
căn cứ của cơ quan để bảo vệ bí mật cho những cơ quan quan trọng. Mỗi cơ
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quan có thể đặc phong thƣờng trực để tiếp xúc tại Ty Giao thông liên lạc hoặc
Sở Giao thông liên lạc do sự xếp đặt của Trƣởng cơ quan.
Mỗi khi ra vùng độc lập, những nhân viên ấy không đƣợc tự động đi từ
vùng này sang vùng khác hoặc đi đến những cơ quan khác nếu không có phép
đặc biệt của Trƣởng cơ quan khác và luôn luôn giữ bí mật, tƣ cách và nhiệm vụ
của mình.
B. ĐỐI VỚI THƢỜNG DÂN
1. Chỉ có Chủ tịch UBKCHC huyện trở lên mới có thể cấp giấy phép đặc
biệt đi vào thành. Giấy phép nay chỉ dùng đi trong một chuyến và lúc trở về
phải cho Công an biết, nếu để trễ phải có lý do.
Không đƣợc cấp những giấy phép dài hạn.
2. Những cơ quan Chính phủ cấp huyện trở lên mới có quyền giới thiệu và
rƣớc ngƣời trong thành ra vùng độc lập.
Đối với đoàn thể dân chúng, cấp tỉnh mới có thể giới thiệu và rƣớc ngƣời
trong thành ra vùng độc lập.
3. Những ngƣời đƣợc giới thêịu ra vùng độc lập phải có “giấy phép đặc
biệt ra vùng độc lập” do UBKCHC cấp huyện trở lên ký tên nếu là ngƣời của cơ
quan Chính phủ giới thiệu và do UBKCHC cấp tỉnh trở lên ký tên nếu là ngƣời
của đoàn thể.
Giấy phép nay phải có Trƣởng Công an cấp tƣơng đƣơng tiếp ký và phải
ghi rõ thời hạn, mục đích.
Khi ra vùng độc lập cùng ngày trở về thành phải cho Công an biết.
4. Những ngƣời trong thành ra ở luôn ngoài vùng độc lập phải có giấy
phép cƣ trú của UBKCHC cấp huyện trở lên cấp cho, có Trƣởng Công an cấp
tƣơng đƣơng tiếp ký.
C. TRƢỜNG HỢP BẤT THƢỜNG
1. Trƣờng hợp bất thƣờng và cấp bách, không thể đợi sự giới thiệu và xin
phép trƣớc đƣợc(nhƣ trƣờng hợp một nhóm nhân viên hoạt động ở thành bị lo
phải đi ngay hoặc một gia quyến ra vùng độc lập thăm viếng là thân nhan kháng
chiến) thì khi ra đến vùng độc lập nhân viên liên lạc thành rƣớc và phải dẫn
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ngƣời khách đến trình diện ngay ở trụ sở Công an, gần trăm gác đầu tiên. Viện
trƣởng Công an ấy “cấp 1 giấy đi đƣờng tạm thời” để về đến cơ quan bảo lãnh,
đồng thƣòi báo cho Công an huyện hoặc tỉnh biết.
2. Trƣòng hợp những ngƣời ấy muốn đến một cơ quan Nam Bộ, “giấy đi
đƣờng tạm thời” chỉ đƣợc cấp đi để đến Công an tỉnh. Công an tỉnh hỏi lại cơ
quan sở quan nam Bộ để đƣợc sự ƣng thuận của cơ quan nay ròi mới cấp giấy đi
đƣờng đến Nam Bộ.
3. Chỉ có Chủ tịch và các Uỷ viên UBKCHC Nam Bộ và Chủ tịch
UBKCHC tỉnh mới đƣợc quyền mời những nhân sỹ ở thành hoặc chính khách
ngoại quốc ra vùng độc lập.
D. ĐỐI VỚI CƠ QUAN
1. Cơ quan nào muốn kết nạp những ngƣời ở vùng tạm chiếm vừa ra khu
giải phóng làm nhân viên cơ quan mình phải có sự cho phép của Chủ tịch
UBKCHC của tỉnh trở lên, sau khi có sự đồng ý của Công an cấp tƣơng đƣơng.
Những sự kết nạp không đúng theo quy định trên hoặc rƣớc đến trú ngụ
tại cơ quan những ngƣời trong thành ra không có giấy phép hộp pháp từ ngày
Nghị định số 241/ND đƣợc ban hành, phải đƣợc các Trƣởng cơ quan khai báo
ngay với UBKCHC và Công an cấp tƣơng đƣơng vối những lý lịch đầy đủ của
những ngƣời ấy và ý kiến của Trƣởng cơ quan.
2. Cơ quan nào muốn thâu dụng nhân viên địa phƣơng nơi có quan mình
để phải đƣợc UBKCHC địa phƣơng giới thiệu với tờ hành kiểm để tránh việc
kết nạp những phần từ về thành phải luôn luôn đƣợc Trƣởng cơ quan kiểm duyệt
sau.
E. Yêu cầu các cơ quan Quân- Dân- Chính các cấp trong vùng độc lập và
vùng tạm chiến phổ biến đầy đủ những quy định nhắc lại và giải thích thăm triển
đầy trong ngành miền và tuỳ nhiệm vụ mình để triệt để thi hành. Những Trƣởng
cơ quan và nhân dân không thi hành đúng theo những quy định ấy sẽ bị nghiêm
trị.
Ngày 19 tháng 6 năm 1950
Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
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Chủ tịch
Ký tên: Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ số 466-467

Chỉ thị số 53/SV-1 UBKCHC Nam Bộ ngày 15.7.1950 về việc thƣởng
bằng khen cho gia đình có 1 hay 2 ngƣời tòng quân.
Trích yếu:

CHỈ THỊ Số: 53/SV1

Thƣởng bằng khen cho gia đình có
một hay hai ngƣời tòng quân
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Gởi: UBKCHC Thành S/C và các tỉnh
( Thông đạt: Các ủy viên- BTL Nam Bộ và BTL 2 Khu 7,8- F3-F5)
Do khích lệ và khen thƣởng những gia đình có 3 ngƣời con tòng quân
đúng theo ủy định trong sắc lệnh 88/ SL ngày 20-7-47, UBKCHC Nam Bộ đã ra
châu tri số 26/ TV-5, ngày 19/6/48 để thƣởng bằng “ Tổ quốc nhớ ơn” cho
những gia đình ấy.
Nay, muốn khuyến khích sự tòng quân và biết đài gia đình chiến sỹ một
cách có hiệu quả hơn. Liên Bộ Nội vụ và Quốc phòng có ra thông tƣ số 10/TT
ngày 7/3/40, ủy quyền cho UBKCHC tỉnh các tỉnh cấp “ Bằng khen” cho các gia
đình có một hay hai ngƣời tòng quân.
Đại cƣơng khuôn khổ, hình vẽ và văn thẻ “ Bằng khen” định nhƣ sau”:
1. Khuôn khổ: 18 phân x 24 phân
2. Hình vẽ: Dân quân, ít màu, không nên lộng lẫy. Mỗi tỉnh tự làm và in
ra cấp bằng và gởi về cho UBKCHC Nam Bộ(phòng VII) một kiểu.
3. Văn thẻ: ( xem mẫu kèm theo)
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Bằng khen này sẽ do UBKCHC xã đem tặng tận nhà. Khi tặng thƣởng,
UBKCHC xã nên tổ chức lễ tặng thƣởng cho đơn giản nhƣng trang nghiêm.
Yêu cầu UBKCHC thành S/C và các tỉnh thi hành chỉ thị này.
Ngày 15 tháng 7 năm 1950
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Phó chủ tịch
Ký tên: Phạm Ngọc Thuận
-----------------------------------------------------------------------------------VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BẰNG KHEN
Gia đình có………………… ngƣời tòng quân
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh…………..Nam Bộ
Chiếu thông tƣ số………….. ngày………………….của Liên Bộ Nội vụ
và Quốc phòng cấp bằng khen này cho gia đình Ông……………………..và
Bà…………………..

ở

xã……………………huyện…………………..tỉnh……… vì đã có………….
Ngƣời tòng quân.
Ngày ……… tháng…… năm 19
Chủ tịch UBKCHC tỉnh………
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ 428
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Chỉ thị số 52/SV-1 UBKCHC Nam Bộ ngày 15.7.1950 yêu cầu thông
cáo cho đồng bào không nên đi xe đò trên lộ Đông Dƣơng số 16.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ SỐ 52/SV I
Gởi:
- UBKCHC CA Sài Gòn/ Chợ Lớn và các tỉnh
- Sở Thông tin
Thông đạt : BTL Nam Bộ và BTL các khu
Nha Sở, Phòng
Hội Liên Việt, các đoàn thể Nam Bộ
Yêu cầu thông cáo cho đồng bào đƣợc biết, từ nay không nên đi xe trên lộ
đƣờng số 16.
Những hành khách đi trên lộ này hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra
tai nạn vì sự hoạt động của bộ đội ta.
Ngày 15 tháng 7 năm 1950
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam BỘ
Chủ tịch
Ký tên: Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ 430
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Chỉ thị số 91/SV-1 của UBKCHC Nam Bộ ngày 10.9.1950 về quan
niệm, chƣơng trình, phƣơng pháp tổng động viên.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ Số 91/SV-1
Quan niệm, chƣơng trình, và phƣơng pháp tổng động viên
I. Tổng động viên là gì?
Tổng động viên là vận động cách mạng trong nhân dân để nhân dân
đem ngƣời, của và tiền của nhân dân bỏ vào cuộc kháng chiến để cho cuộc
kháng chiến mau thắng lợi.
Tổng động viên không phải là một điều mới lạ. Ngay từ đầu cuộc kháng
chiến với giặc Pháp, chúng ta đã áp dụng việc động viên toàn thể dân tộc, toàn
thể sinh lực của dân tộc để chiến đấu với quân thù và nhờ đó mà chúng ta đã
thắng lợi nhƣ ngày nay.
Nhƣng trong thời gian qua, cuộc chiến đấu của ta còn nằm trong phạm
vi du kích, những cuộc động viên vừa qua cũng theo tình hình quân sự mà có
tính chất lẻ tẻ, rời rạc và nằm trong phạm vi địa phƣơng.
Ngày nay, tình hình quân sự rất phát triển thêm, toàn quốc hăm hở
chuyển mạnh sang tổng phản công, cuộc tổng động viên do Chánh phủ ban hành
chỉ đặt một mức động viên cao hơn, thí dụ trên 10 phần nhân lực có thể động
viên nhập ngũ, từ mấy lâu nay ta mới động viên có một phần, trong năm nay
chúng ta cần phải động viên gấp hai, gấp ba vào hàng ngũ quân đội, về vật lực
để cấp dƣỡng cho quân đội chúng ta cũng chỉ mới vận dụng từ 1% đến 3%, năm
nay chúng ta phải động viên đến 10%, 15%...( báo cáo của Đại tƣớng Võ
Nguyên Giáp), với một trình độ tập trung hơn, nghĩa là trƣớc kia những cuộc
động viên theo kế hoạch địa phƣơng, ngày nay, ngoài những cuộc động viên
219

theo kế hoạch địa phƣơng, còn có những cuộc động viên theo kế hoạch chung
toàn quốc, toàn Nam Bộ.
II. Nội dung của cuộc tổng động viên hiện nay nhƣ thế nào?
Cuộc tổng động viên phải thực hành theo sự tiến triển của quân sự đi
qua trong hay đi không kịp tình hình và nhu cầu quân sự đều không đúng.
Hiện nay, toàn quốc đƣơng chuyển mạnh sang tổng phản công. Trải qua
2 năm cầm cự và một năm chuẩn bị tổng phản công, lực lƣợng quân sự của ta đã
lớn mạnh khá mau, mạnh hơn địch về mặt tinh thần nhƣng còn yếu hơn địch về
mặt vật chất. Lực lƣợng quân sự của đich bị tổn thất nặng và tinh thần suy
nhƣợc đi nhiều nhƣng vẫn còn mạnh hơn ta. Ta kém địch về lực lƣợng giao
chiến ngoài mặt trận nhƣng ta hơn hẳn địch về lực lƣợng tiềm tàng ở hậu
phƣơng. Chúng ta phải phát huy những khả năng của ta, lợi dụng những nhƣợc
điểm của địch để thực hiện đƣợc ƣu thế quân sự, cái ƣu thế quân sự ấy phải bao
gồm cả một ƣu thế về chiến thuật, cái ƣu thế ấy cần phải duy trì để tiếp tục phản
công thắng lợi. Muốn duy trì ƣu thế quân sự, muốn giữ vững ƣu thế quân sự,
tiếp tục phản công, chúng ta phải xây dựng trong năm nay một đội quân chủ lực
hùng mạnh, số lƣợng đầy đủ, trang bị cấp dƣỡng tiến bộ, cán bộ đủ điều kiện và
năng lực để tiêu diệt địch. Ta phải chuẩn bị một lực lƣợng hậu bị dồi dào, một
dự trữ kinh tế tài chánh lớn lao để đủ sức bổ sung cho tiền tuyến, cung ứng cho
tiền tuyến. Muốn đƣợc thế, chúng ta phải nâng cao tinh thần của quân và dân ta,
biến lực lƣợng tinh thâầ ấy ra lực lƣợng vất chất, biến những lực lƣợng Tổng
động viên trong toàn quốc hiện nay.
Nhƣng vì tình hình quân sự phát triển không đồng đều, do đó, lịnh
Tổng động viên cũng phải áp dụng thích hợp với tình thế địa phƣơng. Riêng ở
Nam Bộ, chiến lƣợc của ta là phát động mạnh mẽ du kích chiến tranh để cầm
chân địch, trong lúc đó, cũng phải chuẩn bị một chủ lực mạnh, một dự trữ dồi
dào để tiến kịp với toàn quốc trong việc chuyển qua Tổng phản công, cho nên,
chƣơng trình Tổng động viên ở Nam Bộ hiện nay một cần cũng có tính chất địa
phƣơng, một phần theo kế hoạch chung (với trình độ tập trung cao hơn) nhƣng
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trong cả hai phần ấy, chúng ta phải nỗ lực vƣợt bực để theo kịp toàn quốc cho
nên cuộc Tổng động viên phải có một mức độ cao hơn trƣớc nhiều.
III. CHƢƠNG TRÌNH TỔNG ĐỘNG VIÊN TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM Ở
NAM BỘ
A. Về mặt quân sự:
1. Phát triển dân quân và bộ đội địa phƣơng:
Phát triển du kích chiến tranh là nhiệm vụ chiến lƣợc chánh hiện thời.
Phát triển đƣợc du kích chiến tranh là cầm chân đƣợc địch, bảo vệ đƣợc dữ trữ
nhân lực, vật lực, tài lực và để cho bộ dội chủ lực rảnh tay để có thể tấn công
địch và nắm quyền chủ động về chiến lƣợc.
Phát động đƣợc du kích chiến tranh cũng là tạo đƣợc một dự trữ lớn lao
cho bộ đội chủ lực. Muốn phát động đƣợc du kích chiến tranh, quân dân chánh
mỗi địa phƣơng phải có một kế hoạch cụ thể để động viên ngƣời vào dân quân,
vào bộ đội địa phƣơng, động viên đƣợc tiền bạc, của cải dân chúng để nuôi
dƣỡng trang bị cho dân quân và bộ đội địa phƣơng, huấn luyện để nâng cao
trình độ kỹ thuật cho dân quân và bộ đội địa phƣơng, vì động viên mạnh mẽ tinh
thần chiến đấu của dân quân và bộ đội địa phƣơng.
2. Xây dựng bộ đội chủ lực:
Ngoài việc phát động du kích chiến tranh, chúng ta phải xây dựng bộ
dội chủ lực hùng mạnh, có quân số đầy đủ, trang bị cấp dƣỡng tiến bộ, có kỹ
thuật cao đủ cán bộ có năng lực.
Muốn có số lƣợng đầy đủ, ta phải động viên rất nhiều thanh niên vào bộ
đội bằng một phong trào tòng quân rộng rãi.
Muốn có đầy đủ võ khí, ta phải đuợc đồng chí trong nhân dân ( bằng
tuần lễ đồng, chì, thau) để đem vào Bình công xƣởng chế tạo võ khí.
Ta phải động viên các nhà chuyên môn và công nhận Binh công xƣởng
cải tiến kỹ thuật quân giới, chế tạo vật liệu.
Muốn cấp dƣỡng đƣợc đầy đủ cho bộ đội, ta phải động viên đƣợc tiền
bạc (thuế, công phiếu kháng chiến, lƣơng thực, công lƣơng…) để đủ sức nuôi
dƣỡng bộ đội.
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Ngoài ra ta phải động viên đƣợc tinh thần anh dũng của bộ đội bằng
cách tạm cấp ruộng đất cho gia đình chiến sỹ và dân cày nghèo, đối xử ân cần
với thƣơng binh, trông nom đến gia đình tử sỹ, uỷ lao bộ đội… trong nội bộ của
bộ đội, phải phát động mạnh mẽ phong trào rèn cán chỉnh quân để nâng cao kỹ
thuật và tinh thần của cán bộ và đội viên.
3. Tăng gia công tác phá hoại giao thông, kinh tế địch:
Công tác phá hoại là một nhiệm vụ chiến lƣợc vô cùng quan trọng. Nó
vừa có tác dụng phòng ngự và tấn công. Việc phá hoại đƣờng giao thông, các cứ
điểm quân sự của địch vƣừalàm cho địch chậm bƣớc tiến, vừa làm cho địch khó
tập trung quân đội để đối phó với cuộc tấn công chủ lực của ta. Việc phá hoại
kinh tế địch làm tiêu hao dự trữ của địch, gây thiếu thốn cho địch, phá chánh
sách dùng chiến tranh nuôi chiến tranh của địch và làm cho địch lâm vào thế bị
động. Múôn thực hiện công tác phá hoại một cách thƣờng xuyên, trƣờng kỳ, ta
phải động viên đồng bào trong các vùng giao thông, ta phải động viên thợ
thuyền, các đồn điền cao su, các xí nghiệp của giặc tham gia mạnh mẽ công tác
phá hoại.
4. Phát triển công tác địch, nguỵ vận:
Phát triển đựoc công tác nguỵ vận là làm tan rã hàng ngũ địch, tiêu hao
sinh lực của địch, bồi dƣỡng dự trữ của ta, để mau đem lại ƣu thế quân sự cho ta.
Chúng ta phải động viên đƣợc tinh thần phản chiến của lính Âu Phi, động viên
đƣợc tinh thần yêu nƣớc còn tiềm tàng trong lòng của nguỵ quân, để lôi kéo họ
bỏ giặc ngã về ta. Múôn thực hiện mục địch ấy, chúng ta phải động viên và phối
hợp các ngành QDC trong công tác địch, nguỵ vận, phối hợp chặt chẽ công tác
tác chiến, thực hiện đƣợc việc tạm chia ruộng đất cho đồng bào Hoà Hảo, Cao
Đài, Công giáo.
B. Về mặt Kinh tế tài chánh:
1. Tăng gia sản xuất tự túc: Trong cuộc chiến tranh nhân dân, giặc chú
trọng vào việc đánh phá kinh tế (đốt phá sản xuất, kiểm soát giao thông, ngăn
cản vận tải tiếp tế) mong bắt nhân dân và bộ đội sa vào cảnh đói rét, thiếu thốn
và phải đầu hàng chúng. Chiến lƣợc của chúng ta là động viên ngƣời, vốn (tiền,
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lúa, dụng cụ…) của nhân dân tăng gia sản xuất. Cuộc Tổng động viên tăng gia
sản xuất hiện thời chẳng những chỉ nhằm mục tự túc của nhân dân mà còn tạo ra
một dự trữ kinh tế lớn lao để đủ sức cung cấp cho bộ đội. Không có một dự trữ
kinh tế lớn lao, không thể có một bộ đội hùng mạnh.
2. Xúc tiến việc tiếp tế:
Ngoài ra chúng ta lại phải động viên nhân dân tham gia việc vận tải tiếp
tế dƣới hình thức nội thƣơng, hoặc bằng những đoàn vận tải quân dân chánh để
tiếp tế cho bộ đọi nhân dân ở Miền Đông và Long Châu Hà, để tạo dự trữ cho
những vùng thiếu hụt và cũng để điều hoà đƣợc nền kinh tế của ta.
3. Chỉ huy ngoại thƣơng:
Chúng ta phải động viên đƣợc nhân dân thi hành chủ trƣơng chỉ huy
ngoại thƣơng của Chánh phủ để tăng gia sản xuất tự cung, tự cấp, phát triển nội
thƣơng, bảo vệ tiền tệ Việt Nam, có đủ thƣong phiếu để mua đƣợc những dụng
cụ tối thiểu cho kháng chiến và bao vây đuợc đúng mức kinh tế địch.
4. Xây dựng hợp tác xã:
Múôn giúp cho nhân dân đủ điều kiện tăng gia sản xuất, phát triển nội
thƣơng, vận tải tiếp tế, bao vây kinh tế địch, chúng ta phải động viên ngƣời, của,
tiền của nhân dân để thành lập những hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ. Chúng ta
lại phải phát triển tín dụng sản xuát để giúp vốn cho nông dân.
5. Phát triển tài chánh:
Sau cùng, chúng ta phải có một nền tài chánh dồi dào để đủ sức cung
ứng cho nhu cầu kháng chiến để chuyển sang Tổng phản công. Chúng ta phải
động viên đƣợc nhân dân sốt sắng nộp thuế, mua công phiếu kháng chiến, góp
quỹ công lƣơng. Chúng ta phải biết sử dụng tiền ấy cho đúng với nhiệm vụ
chiến lƣợc.
6. Bảo vệ tiền tệ:
Chúng ta phải động viên nhân dân bảo vệ đồng tiền Việt Nam, phá hoại
tiền tệ Pháp bằng cách tăng gía sản xuất kiểm soát và tiêu trừ nạn giấy bạc giả
và tẩy chay bạc Đông Dƣơng ngân hàng.
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C. Thực hiện việc tạm cấp ruộng đất, thi hành việc giảm tô, giảm
tức:
Muốn động viên nhân dân (mà đa số là dân cày) hăng hái vào bộ đội,
tăng gia sản xuất, góp của và tiền cho tiền tuyến, chúng ta phải mƣu đồ trƣớc
quyền lợi thiết thực cho họ. Chúng ta phải chấn chỉnh và xúc tiến việc tạm cấp
ruộng đất của Pháp và Việt gian cho dân cày nghèo. Chúng ta phải nhận định
đầy đủ rằng tạm cấp ruộng đất là động viên dân cày vào du kích chiến tranh chứ
không phải là một việc làm lấy lệ, làm cho rồi. Chúng ta còn phải thi hành triệt
để việc giảm tô, giảm tức để nâng cao đời sống cho nông dân. Muốn cho các
việc ấy đƣợc thi hành đúng đắn, chúng ta phải động viên các hội đồng tạm cấp
đất và nông hội làm việc đầy đủ.
D. Về chính trị:
Củng cố các đoàn thể kháng chiến dựa trên cơ sở công nông: Muốn
động viên đƣợc ngƣời, của và tiền của nhân dân vào chiến tranh, phải tổ chức
đƣợc nhân dân vào các đoàn thể yêu nứoc, trong mặt trận dân tộc thống nhứt.
Các đoàn thể nhân dân yêu nƣớc đã đƣợc tổ chức từ 5 năm nay. Ngày nay,
chúng ta phải củng cố thêm vững chắc, phát triển nó thêm rộng rãi dựa trên cơ
sở công nông.
E. Về chính quyền:
Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân: Múôn Tổng động viên đƣợc
kết quả, cần phải củng cố bộ máy lãnh đạo Tổng động viên tức là bộ máy chính
quyền. Chúng ta phải gấp rút kiện toàn bộ máy chính quyền cấp Nam Bộ và
tỉnh, củng cố đƣợc chánh quyền cấp xã. Củng cố chánh quyền nhân dân là phải
phát triển dân chủ trong bộ máy chánh quyền, đồng thời phải đề cao kỷ luật,
củng cố chánh quyền nhân dân là làm cho chánh quyền ấy thực sự dựa trên cơ
sở công nông, dƣới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Muốn củng cố đƣợc chính
quyền dân chủ nhân dân, ta phải động viên cán bộ công nông tham gia chánh
quyền, động viên các cán bộ chánh quyền ráo riết chính phong, ráo riết học tập.
Chúng ta phải thực hiện cho kỳ đƣợc việc kiểm tra chặt chẽ.
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F. Về văn hoá:
Nền văn hoá dân chủ và dân tộc có một năng lực mạnh mẽ để động viên
nhân dân. Chúng ta phải động viên tất cả các nhà văn nghệ sỹ sáng tác ca dao,
kịch, những hình thức thích hợp nhứt cho quần chúng, hƣớng vào việc phát động
du kích chiến tranh. Chúng ta lại phải động viên toàn thể đồng bào đi học và dạy
học để tiêu diệt mù chữ.
Trên đây là chƣơng trình Tổng động viên chung cho toàn Nam Bộ và có
thể thi hành đầy đủ ở những vùng độc lập theo những kế hoạch cụ thể đã hoặc sẽ
vạch ra cho từng công tác một. Ở các vùng chiến lƣợc còn bị địch nguỵ tạm
kiểm soát, hoặc ở những châu thành bị tạm chiếm, các UBKCHC địa phƣơng
phải có một kế hoạch Tổng động viên thích hợp với toàn cảnh và điều kiện địa
phƣơng..
Ở các vùng chiến lƣợc còn bị địch, nguỵ kiểm soát (nhƣ vùng Hoà Hảo
ở Long Châu Sa, vùng Cao Đài ở Tây Ninh…), cuộc Tổng động viên nhằm vào
việc phát động võ trang tranh đấu (tích cực phá vỡ hàng ngũ địch, lôi kéo nguỵ
quân về hàng ngũ ta, làm cho đòn cân lực lƣợng nghiêng về hẳn ta. Đồng thời,
đặt cơ sở chánh quyền vững chãi, và xây dựng đoàn thể, động viên các đoàn thể
tham gia tranh đấu.
Ở thành Sài Gòn, Chợ Lớn và các châu thành, ta phải động viên nhân
dân tranh đấu mạnh mẽ, phối hợp quyền lợi nghề nghiệp tuỳ giới, từng ngành
với cuộc chiến đấu chung của dân tộc, cùng một nhịp với tháng chiến đấu để
phát động một phong trào chiến tranh nhân dân mạnh mẽ, có thể hƣởng ứng với
chiến sỹ trong những ngày quyết định.
IV. PHƢƠNG PHÁP TỔNG ĐỘNG VIÊN
Trong việc động viên sức ngƣời, của và tiền của dân vận, việc quan
trọng nhứt là động viên ngƣời. Động viên đƣợc ngƣời là công việc đƣợc của và
tiền. thêm nữa, cuộc Tổng động viên cốt tử là vì dân chúng, do dân chúng cho
nên cuộc Tổng động viên thành công đều quan trọng là phải giác ngộ đƣợc dân
chúng, lấy đƣợc lòng dân chúng, động viên đƣợc tinh thần của dân chúng.
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Nhƣng muốn động viên đƣợc tinh thần dân chúng, trƣớc hết phải động
viên tinh thần cán bộ QDC, phải tạo ra trong cán bộ QDC một tinh thần quyết
chiến và tất thắng, đặc biệt anh dũng và bền bỉ, gặp khó khăn không nản, gặp
thắng lợi không kiêu, không chủ quan khinh địch, không đánh giá quá thấp hay
quá cao sự viện trợ của phản động quốc tế.
Các cán bộ, QDC thấm nhuần tinh thần ấy, phải đi sâu vào trong quần
chúng, đi sát với quần chúng, giải thích cho quần chúng mối căm thù đối với
bọn giặc, sự tin tƣởng vào cuộc tất thắng. Thù càng sâu, chiến đấu càng mạnh,
tin tƣỏng càng mạnh, chiến đấu càng hăng. Sự tin tƣởng càng mạnh, chiến đấu
càng hăng. Các cán bộ QDC phải làm cho quần chúng hiểu và sẵn sàng đem
máu xuơng của mình để đổi lấy tự do hạnh phúc cho dân tộc.
Phƣơng pháp hay nhứt để động viên tinh thần của cán bộ và quần
chúng thực hiện chƣơng trình tổng động viên nói trên là phải: đẩy mạnh cuộc thi
đấu ái quốc trong cán bộ và nhân dân. Các cấp Quân Dân Chánh phải cấp tốc
chấn chỉnh lại phong trào thi đua. Phải hâm sôi bầu không khí thi đua trong cơ
quan, trong các gia đình, trong các xóm, xã, phải thực hiện cho kỳ đƣợc khẩu
hiệu: “ ngƣời ngƣời thi đua, ngành ngành thi đua”.
Ngoài ra trong các cuộc động viên, cán bộ các cấp cần phải áp dụng
đƣợc những nguyên tắc và phƣơng pháp sau này:
1. Cuộc động viên phải dân chủ, phải theo đƣờng lối quần chúng:
Hồ Chủ Tịch nói : “ Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh
hùng, rất tốt”. Trong những cuộc động viên, ta phải đem giải thích cho dân
chúng, cùng dân chúng bàn bạc, đƣợc dân chúng đồng ý, do dân chúng vui lòng
ra sức làm. “ Dân chúng đồng lòng, việc gì làm cũng đƣợc. Dân chúng không
ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Tránh lối làm việc mệnh lệnh, quan liêu.
Thí dụ: Động viên đồng bào phá đƣờng hay đóng góp binh lƣơng, một
xã trong các đoàn thể và đồng thời vừa phát triển, vừa nâng cao tinh thần hy sinh
mà đồng bào có từ trƣớc. Có nhƣ thế, đồng bào mới hiểu rõ “ Chính phủ muốn
gì, đồng bào phải làm gì”, đúng nhƣ lời của Hồ Chủ Tịch đã nói, một khi đồng
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bào thấy rõ cái mức cần thiết của cuộc động viên thì mới cung ứng đúng cái mức
ấy.
2. Cuộc động viên phải công bằng: Toàn dân phải tham gia cuộc tổng
động viên. Không một từng lớp nhân dân hay một cá nhân nào đƣợc miễn bổn
phận đóng góp nhƣng công bằng có nghĩa là mọi ngƣời phải đóng góp theo khả
năng của mình, tránh lối bình quân, ngƣời giàu phải đóng nhiều, ngƣời nghèo
đóng ít, ngƣời mạnh làm việc nhiều, ngƣời yếu làm việc ít.
3. Cuộc tổng động viên phải tổ chức cho hợp lý trong lúc động viên và
khi sử dụng những lực lƣợng động viên đƣợc.
- Động viên và sử dụng cho sát với nhu cầu từng công tác, tránh động
viên thừa hay thiếu, tránh sử dụng phí phạm bừa bãi. Thí dụ: chúng ta chỉ cần
ba trăm ngƣời, 200 cái ki và 100 cái gía để đi phá một đoạn đƣờng thì ta chỉ
động viên từng ngƣời và dụng cụ, ta đừng động viên nhiều hơn hay ít hơn.
- Động viên và sử dụng phân phối theo nhu cầu từng ngành, từng nơi,
từng lúc và tập trung vào công tác chánh. Mỗi địa phƣơng, tuỳ theo tình hình
kháng chiến, trong mỗi thời gian mà định ra một thứ tự ƣu tiên cho các ngành.
Theo chiến lƣợc chung toàn Nam Bộ, hai ngành chiến lƣợc chánh hiện thời là
quân sự và kinh tế canh nông.
- Động viên phải đi đôi với sự bồi dƣỡng dự trữ: Cuộc tổng động viên
của ta không phải là một cuộc vơ vét cho đến cùng kiệt. Trái lại, muốn cho đồng
bào luôn luôn có sức đóng góp cho đến khi hoàn toàn chiến thắng, chúng ta phải
chú trọng góp cho đến khi hoàn toàn chiến thắng, chúng ta phải chú trọng cải
thiện dân sinh, nâng cao đời sống của đồng bào, triệt để thi hành việc giảm tô,
giảm tức, tạm cấp của Pháp và Việt gian cho dân cày nghèo, giúp đồng bào có
đủ thứ ăn, lúa giống, trâu bò, dụng cụ cần thiết để sản xuất.
4. Trong việc sử dụng nhân lực ( Thí dụ dùng ngƣời dân cân, đào kinh,
phá đƣờng…) phải chú ý đến công tác chính trị. Trong một cuộc động viên phải
giải thích kỹ lƣỡng ch dân hiểu rõ lợi ích của công việc đối với kháng chiến để
dân vui lòng và sốt sắng tham gia.
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Phải vận động các đoàn thể dân chúng địa phƣơng đế thăm hỏi, uỷ lạo,
tặng quà. Phải tổ chức sinh hoạt chính trị, kiện thảo, đọc tin tức, phê bình cho
từng đơn vị làm việc, phải tổ chức và săn sóc sinh hoạt vật chất.
5. Trong việc sử dụng vật liệu: Cần phải chú ý ba điều:
- Tổ chức kê khai cho đúng.
- Bảo đảm sự thu thập cho hoàn bị và nhanh chóng.
- Trong trƣờng hợp trƣng dụng máy móc, dụng cụ, súc vật phải giữ gìn
hoặc nuôi cho cẩn thận và khi trả lại cho dân phải chu đáo.
6. Nổi cuộc động viên phải kết thúc minh bạch:
Phải cho đồng bào biết rõ, cùng với đồng bào kiện thoải lại, cuộc động
viên để rút tỉa những ƣu điểm, khuyết điểm, những sáng kiến. Phải báo cáo cho
đồng bào rõ kết quả. Phải báo cáo cho đồng bào rõ kết quả. Nhƣ vậy, đồng bào
không thắc mắc, nghi ngờ thêm phấn khởi trong cuộc động viên sau.
7. Phải thƣởng phạt cho nghiêm minh:
Những đơn vị, đoàn thể hay cá nhân có thành tích đặc biệt trong cuộc
tổng viên sẽ đuợc khen thƣởng và nêu cao. Nhƣng trái lại với sự tổng động viên
của đế quốc, chỉ dùng quyền lực cuỡng bách nhân dân, cuộc tổng động viên của
ta là một cuộc vận động cách mạng lớn lao, chúng ta phải chú ý nhiều về công
tác, giải thích, tuyên truyền làm cho đồng bào hiểu rõ và tích cực ủng hộ chinh
sách của chính phủ chứ không nên lạm dụng quyền hạn, trừng phạt.
8. Phải phối hợp Quân- Dân- Chánh:
Tổng động viên là một công cuộc lớn lao.Phải có một sự phối hợp chặt
chẽ giữa ba ngành DQC mới thi hành đƣợc đầy đủ.
V. KẾT LUẬN:
Cuộc tổng động viên thật vô cùng quan trọng. Tổng động viên có thành
công mới chuyển mới chuyển sang tổng phản công đƣợc. Vậy các cấp QuânDân- Chánh phải nỗ lực thi hành.
Nam Bộ, ngày 10 tháng 9 năm 1950
Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Chủ tịch
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Ký tên:
Phạm Văn Bạch
Gởi: Các tỉnh và thành S/C
Các Nha, Sở, Phòng và Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ
Hội Liên Việt và các đoàn thể cấp Nam Bộ
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ số 294- 300
Chỉ thị số 116/SV-1 của UBKCHC Nam Bộ ngày 7.10.1950 ( tiếp theo
Châu tri 6/TV-3) về bảo vệ mùa màng.
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ Số 116/ SV
Tiếp theo châu tri 6/TV-3 về bảo vệ mùa màng
Mùa gặt hái đến việc bảo vệ gặt hái năm này đặc biệt quan trọng trong
vấn đề dự trữ cho giai đoạn chuyển mạnh sang Tổng phản công.
Giặc có thể cƣớp, phá khốc liệt hơn truớc. Ta cần tích cực đối phó thực
hiện cho đƣợc khẩu hiệu:
- Đẩy mạnh chiến tranh nhân dân để bảo vệ gặt hái.
- Quyết thu hoạch hoàn toàn hue lội mùa này để dự trữ cho giai đoạn
chuyển mạnh sang tổng phản công.
Để bổ túc Châu tri 6/ TV-3 ngày 14/2/49, UBKCHC Nam Bộ nhấn
mạnh các điểm sau đây:
1. Bộ đội địa phuơng và dân quân du kích:
a. Sẽ mở những chiến dịch khuây rối ở trong các đồn và canh gác để
dân chúng gặt ở ngoài đồng.
b. Bố trí chống lại các trận bộ lớn của giặc.
c. Các chiến dịch bảo vệ gặt hái phải đƣợc nghiên cứu thật kỹ, chu đáo
tự túc lúa sắp chín và chỉ kết thúc sau khi lúa thóc đã vận chuyển giấu cất xong.
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2. Cán bộ chính quyền và đoàn thể giữ vững tinh thần nhân dân, phải
cùng nhân dân bám lấy ruộng, lấy lúa để gặ hái, vận chuyển nhanh và cất giấu
kỹ, gặp khi giặc càn quét thì cố tổ chức rút ngắn thời kỳ tản cƣ để trƣớc và mau
lo việc gặt hái.
3. Cần rút và phổ biến kinh nghiệm của địa phuơng, mỗi xã cũng phải
đề phòng những cuộc tấn công ruộng bỏ phá hoại của giặc và cuơng quyết vận
động dân chúng thực hiện những kế hoạch phân tán, cất giữ cho chu đáo.
Yêu cầu tích cực thi hành chỉ thị này.
Ngày 7 tháng 10 năm 1960
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Chủ tịch
Ký tên: Phan Văn Bạch
Gởi: BTLNB, các Nha, Sở, Phòng, Ban NB
BTL Khu 7 và 8. BCH QS Khu S/C
Ban kiểm tra Khu 7, 8,9
UBKCHC các tỉnh và S/C
HLV NB và các đoàn thể Nam Bộ
Thông đạt: FDCFTW- BCN
TSKC- CB- VK- F6
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ 210
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Chỉ thị số 134/SV-1 của UBKCHC Nam Bộ ngày 3.11.1950 về tuyên
truyền sâu rộng chiến dịch thu đông.
Trích yếu:

Chỉ thị số 134/ SV1

Tuyên truyền sâu rộng chiến dịch Thu
Đông
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Gởi: -UBKCHC S/C
-Hội Liên Việt Nam Bộ và các đoàn thể, các tỉnh
- Các Nha, Sở, Phòng Nam Bộ
- Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ, 3 Khu
- Ban Kiểm tra QDC 3 Khu
Hƣởng ứng lịnh “ Tuần lễ giết giặc lập công” của Hồ Chủ tịch, chiến
dịch Thu Đông mở màn trên khắp các chiến trƣờng Trung Nam Bắc.
Ở Bắc: chiến dịch Cao- Bắc- Lạng: trận vận động tiêu diệt chiến đã
thắng lợi một cách vẻ vang chƣa từng thấy từ đầu kháng chiến đến nay. Đã tiêu
diệt trên hai binh đoàn tinh nhuệ bậc nhất trong bộ đội ứng chiến của địch ở Bắc
Bộ. Ta bắt sống trên 2.500 tù binh và bắt cả 3 bộ Tham mƣu, chỉ huy 2 binh
đoàn này. Ta thâu toàn bộ vũ khí, giải phóng đuợc các thị trấn Đông Khê, Cao
Bằng, Thất Khê.
Để hƣởng ứng và phối hợp chiến trƣờng tàon quốc. Ở Nam Bộ, các
chiến dịch ở Khu 7, Khu 8 và Khu 9 đã nổ và đang tiếp diễn. Đã thâu đuợc
nhiều tăhngs lợi đáng kể.
Những thắng lợi trên là một bƣớc tiến mới đƣa cuộc tranh đấu võ trang
của nhân dân Việt Nam đến giành thắng lợi cuối cùng. Nó có một tác dụng rất
quan trọng làm rung chuyển lực lƣợng bọn thực dân Pháp, bọn viện trợ Mỹ và
bè lũ bù nhìn sai Pháp Mỹ.
Thắng lợi đó là nhờ sự nỗ lực chiến đấu của toàn dân đấu tranh chống
đế quốc, nhờ tinh thần dũng cảm của quân đội nhân dân, nhờ sự lãnh đạo sáng
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suốt của Đảng Cộng sản, sự cƣơng quyết của Chính Phủ và tinh thần tích cực
của Quân Dân Chánh.
Chúng ta đã thắng lợi trong các trận vừa qua nhƣng chúng ta phải luôn
nhớ rằng chúng ta sẽ còn phải vƣợt qua nhiều khó khăn và gian khổ trong việc
chống đế quốc giải phóng toàn bộ lãnh thổ.
Sau thắng lợi vừa qua, chúng ta không nên lạc quan khinh địch. Với
tinh thần đoàn kết, sốt sắng và bền bỉ của nhân dân anh dũng của QD và sự
cƣơng quyết của Chính phủ nhứt định chúng ta sẽ vƣợt qua và đoạt thắng lợi
hoàn toàn.
Đƣợc chỉ thị này các UBKCHC các cấp phải cấp tốc và tích cực:
- Mở một chiến dịch tuyên truyền.
- Phối hợp với chiến dịch toàn quốc.
1. VỀ TUYÊN TRUYỀN:
Phải tuyên truyền thật sâu rộng trong quảng đại quần chúng, gây một
phần tin tƣởng mãnh liệt vô biên về sự thắng lợi của ta để động viên nhân lực,
vật lực, tài lực góp vào cuộc kháng chiến mau thành công, đề cao sỹ khí quân
dân toàn Nam Bộ bằng mọi hình thức.
a. Trong vùng ta kiểm soát:
- Báo chí bán thông tin, đặc san phải ra số đặc biệt và chiến dịch Thu
Đông.
- Tổ chức những buổi phát thanh liên tiếp loan báo và bình luận tin tức
sự thắng lợi của chiến dịch Thu Đông.
- Tổ chức kết tinh từng cơ quan, từng xóm, từng ấp, khai hội tiểu tổ để
tuyên truyền giải thích về chiến dịch Thu Đông.
- Treo bản cờ, biểu ngữ hoan hô chiến dịch ở những chỗ đông ngƣời nhƣ
chợ búa, phố phƣờng, hội nghị.
- Thành lập đội Thiếu nhi luân chuyển tận xóm ấp để tuyên truyền giải
thích.
- Độc và giải thích sâu rộng trong quần chúng báo chí nói về chiến dịch
nhất là báo Cứu Quốc.
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- Phổ những bản nhạc, đặt bài ca ca tụng thắng lợi Thu Đông.
b. Vùng tạm chiếm:
- Trong vùng tạm chiếm phải đặc biệt chú ý đánh mạnh vào tinh thần địch
và nguỵ quân nhứt là đồng bào Cao Đài và Hoà Hảo lầm đƣờng.
- Phải biết lợi dụng những thắng lợi của ta để phát triển và củng cố đoàn
thể, tổ chức quần chúng.
2. Phố hợp với chiến dịch toàn quốc:
- Các cấp nghiên cứu kế hoạch để xúc tiến những chiến dịch đang mở và
sắp mở để thâu đuợc nhiều kết quả hơn và phối hợp cho kịp, ăn khớp với chiến
dịch Thu Đông.
- Thống nhứt giữa Quân Dân Chánh toàn Nam Bộ phối hợp chặt chẽ giữa
tiền tuyến với hậu phƣơng trong việc mở chiến dịch.
Thắng lợi của chiến dịch Thu Đông năm nay là một thắng lợi vô cùng quan
trọng. Chẳng những nó ảnh hƣởng mạnh đến tinh thần quân dân của ta toàn
quốc, làm hoang mang rung động tinh thần quân dân của địch mà nó còn làm
cho tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch thay đổi, nó còn khích lệ, nung nấu
tinh thần cách mạng của nhân dân toàn thế giới nhất là tinh thần phản chiến ở
Pháp.
Tuyên truyền những thắng lợi Thu Đông, phối hợp chặt chẽ với chiến dịch
Thu Đông là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết, các cấp phải thi
hành ngay với một tinh thần tích cực hăm hở của chiến dịch.
Ngày 3 tháng 11 năm 1950
Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Chủ tịch
Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 44, tờ 128
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Thông tƣ số 38/TT Bộ Nội Vụ- Bộ Quốc Phòng- Bộ Tƣ Pháp ngày
13.6.1949 về việc liên hệ giữa cơ quan tƣ pháp và quân Pháp.
BỘ NỘI VỤ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ QUỐC PHÕNG- BỘ TƢ PHÁP

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 38/TT
Trích yếu: Liên hệ giữa cơ quan
Tư pháp và Quân Pháp
BỘ TRƢỞNG BỘ QUỐC PHÕNG- BỘ TRƢỞNG BỘ TƢ PHÁP
VÀ BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ
Các ông Chánh nhất và Chƣởng lý Toàn Thƣơng Thám
Các ông Tổng giám đốc Nha Công an Việt Nam
Các ông Giám đốc Tƣ Pháp Liên Khu
Các ông Chánh án và Uỷ viên Chánh phủ các Toàn án binh
Các ông Chủ tịch UBKCHC các Liên Khu
Luật lệ đã định rõ sự phân công giũă các Toàn án binh, Toà án Quân sự và
Toà án Tƣ pháp, giữa Tƣ pháp Công an và Quân pháp Công an. Trong khi thi
hành nhiệm vụ các cơ quan cần liên lạc mật thiết và giúp đỡ lẫn nhau.
I. LIÊN HỆ GIỮA TOÀN ÁN BINH VÀ TOÀN ÁN QUÂN SỰ HAY TƢ
PHÁP.
a. Theo nguyên tắc, Toà án Binh xử quân nhân phạm pháp, Toà án Quân sự
xử những vụ án có tính chất chính trị do thƣờng dân phạm phải. Toà án Tƣ pháp
xử những vụ phạm pháp thông thƣờng do dân gây lên.
Tuy nhiên, theo điều thứ 77 sắc lịnh số 19/ SL ngày 16 tháng 2 năm 1947 tổ
chức các Toà án Binh Khu “ nếu trong một vụ phạm pháp có cả thƣờng dân, cả
quân nhân việc ấy sẽ do Toà ánh binh hoặc Toà án Quân sự xét xử tuỳ theo
trƣờng hợp và tính cách việc phạm pháp”.
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Tuỳ theo trƣờng hợp, nếu nhân viên Toà án Binh bận về công việc tác
chiến, có thể giao cho Tào án Quân sự xet xử.
Tuỳ theo tính cách việc phạm pháp: nếu việc phạm pháp có tính cách binh
bị (ví dụ phá hoại công việc quốc phòng) việc ấy nên để Toà án Binh thụ lý, trái
lại việc phạm pháp có tính cách chính trị, ví dụ âm mƣu chống lại Chính phủ,
việc ấy sẽ do Toà án Quân sự xét xử.
b. Quản hết các Toà án thƣờng khá rộng mà các điều kiện giao thông này
không thuận tiện nên công việc khó khăn. Vì thế các Toà án cần phải giúp đỡ
lẫn nhau mặc dù khong thuộc cùng một loại. Ví dụ nhƣ muốn lấy lời khai của
một nhân chứng ở xa trụ sở Toà án mình nhƣng gần trụ sở Toà án Binh, dù thẩm
toà án Tƣ pháp có thể gởi giấy uỷ nhiệm cho một Dự thám toà án binh ấy hoặc
muốn khám một nhà trong một tỉnh ở xa trụ sở Toà án binh, Uỷ viên Chính phủ
Toàn án binh có thể yêu cầu biện lý toàn án đệ nhị cấp tỉnh ấy làm hộ công việc
đó.
c. Có khi Toà án tƣ pháp đã thụ lý một việc rồi nhƣng sau cuộc tham cứu
biết rằng việc ấy thuộc thẩm quyền Toàn án binh chứ không phải thuộc thẩm
quyền Toà án Tƣ pháp, toà án này sẽ đi lý sang Toà án binh. Trái lại có nhiều
khi toà án binh tham cứu xong một việc khi mang ra phiên toà, nếu không thuộc
thẩm quyền mình sẽ đi lý sang Tƣ pháp hay Quân sự. Nhân viên hai bên nên
nhận dịnh rằng những việc đi lý nhƣ thế là thƣờng cốt để tôn trọng luật pháp và
việc xét xử đuợc đúng tinh thần về việc áp dụng luật pháp có hiệu quả.
II. LIÊN HỆ GIỮA TƢ PHÁP CÔNG AN VÀ QUÂN PHÁP CÔNG AN
Mặc dù có sự phản công giữa các cơ quan Quân pháp và Tƣ pháp, Tƣ pháp
Công an và Quân pháp Công an có nhiều vụ cần giúp đỡ lẫn nhau. Muốn điều
tra trong mọt vùng có bộ đội đóng, nhân viên tƣ pháp công an có thể nhờ nhân
viên Quân pháp Công an làm hộ. Trái lại những vụ rắc rối, nhân viên Quân pháp
Công an có thể yêu cầu các biện lý, Du tham hoặc trƣởng ty Công an giúp sức
hoặc giả một vụ phạm pháp xẩy ra thuộc thẩm quyền Toà án Binh nhƣng Quân
pháp công an không có ai biết, nhân viên Tƣ pháp Công an rất có thể điều tra và
thâu pháp tài liệu rồi chuyên chở Quân pháp Công an hay Toà án binh.
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Trong thực tế ta thƣờng xảy hai trƣờng hợp sau này:
- Một quân nhân phạm pháp trong khi đi lễ hội hoặc ở một nơi không có
nhân viên quân pháp công an nào cả, nếu là một vụ phạm pháp quả tang, một
nhân viên tƣ pháp công an đuợc chứng kiến việc ấy có quyền (cũng nhƣ bất cứ
một công nhân Việt Nam nào) giữ kẻ phạm pháp lại và đem nộp nhà chức trách.
Nếu là một vụ phạm pháp không quả tang, nhân viên tu pháp công an không có
quyền bắt giữ ngƣời phạm pháp nhƣng có quyền điều tra rồi gởi hồ sơ cho quân
pháp công an hay toà án binh.
- Trƣờng hợp thứ hai là quân pháp công an ân cần bắt những ngƣời thƣờng
dân liên can đến vụ phạm pháp thuộc thẩm quyền toà án binh. Mỗi khi có việc
bắt thƣờng dân nhƣ thế ngƣời đuợc uỷ nhiệm thi hành phải báo cáo UBKCHC
và Toà án sơ cấp hay đệ nhị cấp sowr tại biệt (bằng cách thân hành đến báo hoặc
gởi bản sắc mệnh lệnh sự vụ) để khi thân nhân tìm hỏi sẽ biết ngƣời nhà mình ai
bắt và vì lý do gì. Đó là để dân chúng khỏi hoang mang và để tránh ảnh hƣởng
không hay về chính trị.
Các toà án phải chia ra từng loại vì công việc phức tạp và khác nhau nhƣng
nhiệm vụ cũng là thi hành luật lệ Chính phủ ban hành. Liên bộ mong rằng các
cơ quan Tƣ pháp và Quân pháp mật thiết giúp đỡ nhau để làm tròn nhiệm vụ ấy.
Ngày 13 tháng 6 năm 1949
Ký thay Bộ trƣởng BQP

Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp

Bộ trƣởng Bộ Nội vụ

Ký: Tạ Quang Bửu

Vũ Đình Hoè

Phan Kế Toại

Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 57, tờ số 365
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Chỉ thị số 8/KH-51 của UBKCHC Nam Bộ ngày 8.1.1951 về việc cấp
lƣơng đi đƣờng cho cán bộ quân sự, hành chính, chiến sĩ hoặc thƣơng binh.
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHỈ THỊ Số 8/ KH- S1

UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Kính gởi:
- BTL NB và BTL K 7,8,9.
- BCH Khu d/b và S/C
- Ban Kiểm tra QDC 3 Khu.
- Các Nha, Sở, phòng NB.
- UBKCHC các tỉnh và thành S/C.
Vì đƣờng đi thƣờng bị giặc uy hiếp phải gián đoạn, nạn có nhiều cán bộ
quân sự, hành chánh và chiến sỹ hoặc thƣờng binh đi công tác bị trễ mất nhiều
ngày nên thiếu hụt tiền ăn đi đƣờng.
Vậy kể từ nay, các cơ quan phải phạt thêm cho những nhân viên đi công tác
xã từ khu này ra khu khác, một số tiền dự trữ, ngoài số tiền công tác phi thƣờng
lệ để có đủ tiền chi phí trong lúc bị mắc kẹt dọc đƣờng. Hai số tiền trên phải ghi
riêng biệt trong giấy công hành.
Khi về đến nơi đến chốn không có điều gì trở ngiạ trong sự đi đƣờng thì
phải nắp lại nguyên số tiền dự trữ hoặc phần còn lại nếu phải xài đến một phần.
Nếu là nhân viên đƣợc thuyên chuyển công tác luôn ở nơi đến không trở về
thì phải thanh toán đúng nguyên tắc chỉ tiêu số tiền dự trữ và nói trên lại cho lại
cho cơ quan mới đến để nạp cho ngân khố tại chỗ chuyển ngành cho cơ quan cũ.
Có khi bị bịnh dọc đƣờng hay đƣờng liên lạc bị đứt không thể đi đƣợc nên
qua ngay mặc dầu có tiền dự trữ mà vẫn thiếu, thì nhân viên có thể trình giấy
công hành để các UBKCHC tỉnh xét và cho mƣợn một số tiền xuất ở chƣơng gia
chỉ đủ dùng cho đến nơi. Mỗi khi cho mƣợn phải lấy biên nhận làm hai bản, một
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bản gởi cho cơ quan của nhân viên đi công tác hay cho cơ quan mà nhân viên sẽ
đến để lãnh công tác, để cơ quan này nộp số tiền cho ngân khố tỉnh chuyển trả
lại.
Ngày 8 tháng 1 năm 1951
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Chủ tịch
Ký tên: Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 57, tờ số 347
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Chỉ thị số 30/KH-51 của UBKCHC Nam Bộ ngày 7.2.1951 về việc cử
đại diện quân sự đến trạm thƣờng chánh khám xét qua lại đối với các quân
nhân và các tổ chức quân sự từ vùng tự do vào vùng bị chiến.
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ Số 30/ KH- 51
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Kính gởi:
- Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ
- Bộ Tƣ Lịnh Khu 7,8,9
- Ban Chỉ huy Khu đặc biệt S/C
- Ban Kiểm tra DQC 3 Khu
- Sở Công an Nam Bộ
- Sở Thuế quan và Gian thâu
- UBKCHC các Tỉnh
Nghị định số 94/ NB ngày 16-3-50 bổ túc nghị định 235/NB ngày 4-7-50
quy định rằng tại “ trạm nhập thi” sau đội là “ trăm thƣơng chánh” phải có đại
điện của Quân sự hay Dân quân và của Công an.
Trạm này có phận sự kiểm soát về mọi mặt, tất cả những ngƣời đi vô vùng
bị chiếm hay từ vùng bị chiếm ra khu giải phóng.
Những đòn này có nhiều tinh vi thiếu đại diện của quân sự nên sự kiểm soát
không đƣợc chu đáo đối với quân nhân (nhân viên các Ban công tác, nhân viên
tình báo, nhân viên tiếp liệu) đi vô vùng bị chiếm, lúc đi cũng nhƣ lúc về, vì
nhân viên phụ trách không hiểu hết nhiệm vụ và quyền hạn của mình hoặc vì
nhứt nhat không đâm kiêm soát những ngƣời có võ trang. Nhiều khi ngƣời đi
không có giáy phép đi ra vùng bị chiếm cũng đi đƣợc vì trạm gác không dám
cản. Có nơi khác nhƣ ở Cần Thơ, nhân viên ở những trạm này quá da dai cho
những ngƣời quen mặt ra vào thông thả không khám xét chi cả.
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Cũng vì đó một phần lớn mà việc bao vây kinh tế địch không đƣợc chặt chẽ
và một số lớn giấy bạc Việt Nam giả do giặc cho lƣu hành thâm nhập đƣợc vào
khu giải phóng.
UBKCHC Nam Bộ yêu cầu BTL các Khu chỉ thị:
1. Cho các cấp chỉ huy quân sự trong tỉnh phải đại diện quân sự đến mọi
trạm thƣờng chánh khám xét tất cả quân nhân và các tổ chức quân sự đƣợc phép
đi vô vùng bị chiếm (đi công tác hay đi mua đồ tiếp liệu) khi đi cũng nhƣ khi về,
đại diện này có thể lấy trong hàng ngũ dân quân.
2. Cho các quân nhân có nhiệm vụ đi vô ra thành nhận rõ nhiệm vụ và
quyền hạn của các đội lƣu động bao vây kinh tế địch để chịu sự kiểm soát của
các tổ chức sỹ và sự cần thiết phải giúp đỡ cho các tổ chức kiểm soát ấy làm tròn
phận sự.
UBKCHC các tỉnh có trách nhiệm chăm nom cho các trạm thƣờng chánh
có đủ đại diện Quân chánh để các trạm có đủ điều kiện làm tròn phận sự
Ngày 7 tháng 2 năm 1951
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Phó Chủ tịch
Phạm Ngọc Thuần
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 57, tờ số 272
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Hội nghị Hội đồng Chính phủ ngày 8, 10/7/1951.
(Trích)
Tình hình thế giới và trong nƣớc tháng 6/1951: về mặt quân sự, ở Nam
Bộ, ta đánh lui cuộc tấn công của địch vào Đồng Tháp Mƣời, tiêu diệt 650 tên
địch, đánh đắm 9 tàu tuần tiễu đổ bộ của địch, thu 250 súng và nhiều quân trang
quân phục.
(P. PTT, hồ sơ 76)

Chỉ thị số 84/KH-51 của UBKCHC Nam Bộ ngày 22.7.1951 về việc
tham gia vào cuộc vận động tòng quân Thu-Đông.
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Trích yếu: V/v tham gia vào cuộc vận động tòng quân Thu Đông
CHỈ THỊ SỐ 84/ KH- 51
Để thực hiện nhiệm vụ quân sự hóa thanh niên về giải quyết nhu cầu quân
sự của quân đội, sƣ đoàn ủy thanh niên cứu quốc Nam Bộ phối hợp cùng Sở mô
binh và Phòng Dân quân Khu 9 sẽ phát động một cuộc tòng quân Thu Đông toàn
Nam Bộ bắt đầu từ 1 tháng 3 năm 1951 và chấm dứt vào cuối tháng 12 năm
1951.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ chỉ thị Ủy ban
Kháng chiến Hành chánh các cấp tích cực tham gia vận động tòng quân bằng
cách:
a. Đƣa đại biểu có uy tín vào các Ban vận động tòng quân các cấp tỉnh,
huyện, xã ( trƣởng ấp cso chân trong Ban vận động ấp).
b. Thảo luận kế hoạch tham gia vận động tòng quân Thu Đông của
UBKCHC Nam Bộ và cùng với Ban vận động tòng quân đặt phƣơng pháp thi
hành cho sát tình hình cụ thể của địa phƣơng.
c. Triệt để ủng hộ tài chính và phƣơng tiện vận động cho cuộc vận động
tòng quân Thu Đông trong trƣờng hợp cần thiết.
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d. Báo cáo trong từng thời kỳ và sau khi chấm dứt cuộc vận động tòng
quan về kết quả, kinh nghiệm và sự tham gia vận động của UBKCHC tỉnh,
huyện, xã, UBKCHC Nam Bộ.
Để cho cuộc vận động tòng quân Thu Đông có kết quả tốt, yêu cầu
UBKCHC các cấp thi hành đúng tinh thần chỉ thị này.
Ngày 22 tháng 7 năm 1951
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Chủ tịch
Ký tên: Phạm Văn Bạch
KẾ HOẠCH THAM GIA VẬN ĐỘNG TÕNG QUÂN THU ĐÔNG CHO
UBKCHC CÁC CẤP:
I. Đặt nhiệm vụ:
Từ trƣớc đến nay, đối với các cuộc vận động tòng quân, có nơi các
UBKCHC tham gia vận động, giúp đỡ thiết thực nhƣng còn nhiều nơi UB chỉ
đóng vai trò cố vấn hoặc kém tích cực. Có một số ủy viên, cán bộ còn cho việc
vận động tòng quân là việc riêng của Thanh niên.
Nhiều nơi UB đã nhận việc vận động tòng quân là nhiệm vụ chung của
QDC do Thanh niên làm trụ cột, vẫn tham gia vận động nhƣng vì chƣa có một lề
lối phối hợp QDC cụ thể nên chỉ vận động tích cực trong một lúc rồi không tiếp
tục hoạt động thiết thực cho cuộc tòng quân nữa.
Để cho cuộc vận động tòng quân Thu Đông có kết quả tốt và cung ứng
cho nhu cầu cho quân đội, UBKCHC Nam Bộ đề ra kế hoạch tham gia vận động
tòng quân sau đây để các UBKCHC có thể tham gia vận động tòng quân một
cách đầy đủ hơn.
II. Đƣa đại biểu vào các ban vận động các cấp:
UBKCHC các cấp chọn ngƣời có uy tín, có năng lực dựa vào các Ban vận
động tòng quân các cấp.
1. Tỉnh: Đƣa đại biểu vào Ban vận động tỉnh làm các việc sau đây:
a. Cùng với Ban vận động tỉnh đặt kế hoạch vận động tòng quân chung
trong tỉnh cho các Ban vận động cấp dƣới thi hành đem kế hoạch vận động về
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thảo luận trong Ủy ban để đặt kế hoạch tham gia vận động cho UBKCHC
huyện, xã thi hành.
b. Theo dõi tình hình tham gia vận động cho UBKCHC huyện, xã, đôn
đốc nhắc nhở cho UBKCHC huyện và xã, hoạt động thiết thực cho phong trào
tòng quân (theo dõi trên báo cáo hoặc đi kiểm tra).
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 57, tờ số 89

Chỉ thị số 92/KH-51 của UBKCHC Nam Bộ ngày 16.8.1951 về việc
truy điệu một cảm tử quân của ta ở sađec đã lập đƣợc chiến công oanh liệt.
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ SỐ 92/ KH- 51
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
Gởi:
- BTL Nam Bộ, Bộ Tƣ Lịnh Liên Khu Miền Tây
- UBKCHC các tỉnh tinh và thành Sài Gòn- Chợ Lớn
- Nha, Sở, Phòng, Ban, Hội và Khu Lao động Nam Bộ
- Mặt trận Liên Việt và các đoàn thể Nam Bộ
Ngày 31 tháng 7 năm 1951, một cảm tử quân ta ở Sa Đéc đã lập đƣợc một
thành công thật oanh liệu:
Giữa buổi lễ địch tổ chức tại Châu Thành Sa Đéc để rƣớc thiếu tƣớng
Chan Son, Ủy viên Cộng hòa và Tƣ Lịnh Quân đội Pháp ở Nam Đông Dƣơng và
Thái Lập thành Thu Hiên Nam Kỳ của Chính phủ bù nhìn, đồng chí cảm tử quân
đã len lỏi đƣợc vào bên trong dùng bom hạ soát ChanSon và Thái Lập Thành và
làm bị thƣơng nhiều võ quân các cấp khác.
Đồng chí cảm tử quân đã chết luôn với trái bom đó.
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Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ đã quyết định truy tặng Huy
hiệu Kháng chiến Nam Bộ và đề nghị lên Chính phủ Trung ƣơng truy tặng Huân
chƣơng.
Để nêu gƣơng ngƣời anh hùng đã tự nguyện hy sinh phụng sự dân tộc,
yêu cầu các cấp Dân quân chính tổ chức truy điệu long trọng đồng chí cảm tử
quân trong dịp Lễ Độc Lập 2-9-1951.
Nội dung truy điệu là:
- Hoan nhinh tinh thần hy sinh quyết tử và tỏ lòng biết ơn với ngƣời liệt
sỹ.
- Đề cao tinh thần dũng cảm của các cảm tử quân đã hy sinh cho dân tộc
và đang len lỏi chiến đấu trong lòng địch.
- Đẩy mạnh lòng căm thù, chí quyết tử giết giặc trừ gian.
Khi biết rõ tên họ đồng chí cảm tử quân và chi tiết về chiến công này
chúng tôi sẽ điện cho biết thêm.
Ngày 16 tháng 8 năm 1951
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Chủ tịch
Phạm Văn Bạch
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 57, tờ số 48
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Chỉ thị số 98/KH-51 của UBKCHC Nam Bộ ngày 25.8.1951 về việc cơ
quan phải luôn di chuyển và tổ chức tiểu quy mô, phân tán.
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HÀNH CHÁNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHỈ THỊ SỐ: 98/ KH-51
(V/v cơ quan phải luôn di chuyển và tổ chức chi tiêu quy mô, phân tán)
Gởi các Nha, Sở, Phòng Nam Bộ
Trại giáo hóa Rạch Giá vừa bị phi cơ giặc ném bom dữ dội, làm chết và bị
thƣơng 1 số rất lớn. Nguyên nhân là do một vài tội nhân trốn ra thành mà trại
vẫn ở yên chỗ cũ, máy bay do thám bay qua lại nhiều lần mà không dời trại đi
nhà cửa cất quy mô. Máy bay đến Trại không cho tội nhân ra nên chết rất nhiều.
Sau các vụ oanh tạc ở Sở Y Tế, Dân y viện NB, Phận Phòng Quân giới…
dày thêm một kinh nghiệm xƣơng máu nữa vì chủ quan khinh địch mà bị thiệt
hại nhiều về ngƣời và của.
Tiếp theo chỉ thị số 45/ KH-51 ngày 17-3-1951, Ủy ban nhắc lại 1 lần nữa
các Nha, Sở, Phòng Nam Bộ phải triệt để thi hành chủ trƣơng: cơ quan, Trại,
Công Xƣởng… đều phải phân tán tiểu quy mô, đóng chung với nhà đồng bào và
phải luôn di chuyển.
Các trƣởng cơ quan phải chịu trách nhiệm với Ủy ban về việc bảo vệ và
phòng thủ cơ quan mình.
Ngày 25 tháng 8 năm 1951
Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Ủy viên
Nguyễn Thành Vịnh
Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 57, tờ số 35
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Chỉ thị số 128/CT ngày 9.10.1951 của UBKCHC tỉnh Cần Thơ về
nhiệm vụ quyền hạn và lề lối làm việc của các thị trƣờng.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

CHÁNH TỈNH CẦN THƠ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHỈ THỊ SỐ 128/CT

( Nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của các thị trƣờng)
- Tiếp theo Quyết định số 369/QĐ ngày 9/10/51 của UBKCHC tỉnh xin
quy định, nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của thị trƣờng nhƣ sau:
A. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Cấp giấy CCBB, giấy đi đƣờng và thâu thuế trên phƣơng diện nội
thƣơng hay ngoại thƣơng.
2. Về ngoại thƣơng, thị trƣờng có nhiệm vụ thi hành chủ trƣơng tiếp liệu
theo quy định chung giúp đỡ các Ban Tiếp liệu QDC huyện mua sản phẩm dƣ
của dân chúng để tiếp liệu, đồng thời kiểm tra đôn đốc.
Các trạm kiểm soát ngoại thƣơng để có kế hoạch phối hợp về việc chống
đầu cơ buôn lậu.
3. Về nội thƣơng, hƣớng dẫn việc phân phối, tiếp tế các sản phẩm xuyên
qua hình thức HTX và liên lạc với các xã để đôn đốc củng cố phong trào HTX
để việc phân phối và kiểm soát đƣợc chu đáo.
4. Về mặc kiểm soát, thị trƣờng có nhiệm vụ lập biên bản những vụ tội
phạm kinh tế, giải đến chánh quyền để đƣa đến cơ quan có thẩm quyền xét xử.
B. Lề lối làm việc
1. Về mặt chánh quyền: thị trƣờng có 3 hệ thống
a. Với các T1: về mặt chuyên môn, thị trƣờng phải báo cáo tình hình công
tác hằng ngày theo mẫu báo cáo riêng của mỗi ngành.
Chịu sự kiểm soát của Ty, sự hành đạo của các Ty phải xuyên qua
UBKCHC tỉnh và huyện
b. Với UBKCHC huyện: Thị trƣờng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của huyện
và liên lạc mật thiết với UBKCHC huyện.
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c. Với UBKCHC xã: Thị trƣờng đóng trong vùng nào phải chịu sự kiểm
soát của UBKCHC xã địa phƣơng đó.
2. Về mặt đoàn thể: Thị trƣờng không chịu hệ thống với tỉnh mà phải chịu
hệ thống với huyện, việc sanh hoạt đoàn thể sẽ do huyện ủy định đoạt tùy trƣờng
hợp thị trƣờng đóng gần hay xa cơ quan huyện. Nếu đóng gần, thị trƣờng sẽ
sanh hoạt chung một chi bộ, cơ quan chánh quyền nào gần nhứt. Nếu đóng xa
huyện, thị trƣờng sẽ dinh hoạt chung trong một chi bộ xã do huyện ủy giới thiệu
Ngày 9 tháng 10 năm 1951
TM. UBKCHC tỉnh Cần Thơ
Chủ tịch
Đặng Minh Trứ
Gởi:
-

UBKCHC huyện, thị xã và xã

-

QDC tỉnh

-

NB

-

HS

P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 256, tờ 01
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Chỉ thị số 50/A-52 12.6.1952 của Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ v/v bảo vệ cán
bộ và tài liệu cơ yếu.
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA

CHÁNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HÕA VIỆT

DÂN QUÂN

NAM

BỘ TƢ LỆNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 50/A-52
CHỈ THỊ
Về việc bảo vệ cán bộ và tài liệu cơ yếu
Gửi: - Bộ Tƣ Lịnh phân Liên khu Miền Tây
- Ban chỉ huy Quân sƣ Đồng Miên
- Ban chỉ huy quân sự đặc Khu S/C
- Các tỉnh độ phân Liên Khu Miền Đông
- Phòng Tham mƣu- phòng Quân Nhu tài chính
- Phòng Quân giới NB- Tiểu đoàn 302,304 và 320
- Gần đây đã xảy ra một vài trƣờng hợp cán bộ, nhân viên, bộ phận cơ yếu
của các nơi bị bắt, một số tài liệu mật và luật cơ yếu bị lọt vào tay giặc. Trong
lúc tình hình tác chiến ngày càng khẩn trƣơng và phức tạp, tình trạng này rất có
hại đến vấn đề bảo mật chung cũng nhƣ ảnh hƣởng đến việc chỉ huy của Bộ Tƣ
Lệnh.
- Nhận thấy sở dĩ còn xảy ra những việc nói trên là vì vấn đề bảo vệ cán
bộ và tài liệu cơ yêu chƣa đƣợc các nơi chú trọng đặc biệt mặc dầu đã đƣợc Bộ
Tƣ Lệnh nhiều lần nhắc nhở.
- Để chấm dứt tình trạng này và để triệt để thi hành chỉ thị của BTL
BỘ TƢ LỆNH NAM BỘ CHỈ THỊ:
1. Ban Chỉ huy các tỉnh đội, các đơn vị phải đặc biệt chú trọng việc bảo
vệ cán bộ và tài liệu cơ yếu: ngay từ nay phải đặt biện pháp cụ thể để bảo vệ cán
bộ và tài liệu này trong lúc tác chiến và khi có biến, đặc biệt là những đơn vị
hoạt động trong vùng địch hậu.
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2. Nếu trƣờng hợp đặc biệt có xảy ra việc gì bất trắc( cán bộ bị bắt, tài liệu
bị mất..) các nơi báo cáo gấp về Bộ để kịp thời đối phó.
Ngày 12 tháng 6 năm 1952
TM/ Bộ TƢ Lện Nam Bộ
Phó TW Lệnh
Ký tên: Dƣơng Quốc Chính
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 256, tờ 02

Hội nghị Hội đồng Chính phủ ngày 18, 19, 20/8/1952.
(Trích)
Truy tặng kỹ sƣ Nguyễn Ngọc Nhật - nguyên Ủy viên UBKCHCNB Huân
chƣơng Kháng chiến hạng Nhất. Kỹ sƣ Nguyễn Ngọc Nhật bị giặc Pháp bắt năm
1950 và bị sát hại ngày 25/6/1952.
Ông Thứ trƣởng Bộ Quốc phòng báo cáo về tình hình quân sự trong mấy
tháng qua: Trên khắp các chiến khu Liên Khu III, Bình Trị Thiên, Cực Nam
Trung Bộ, Nam Bộ ta tiêu diệt đƣợc nhiều sinh lực địch, đặc biệt đáng nêu là
các trận chống càn ở Hải Dƣơng (Kinh Môn, Thanh Hà), trận tiêu diệt địch ở
Dƣơng Hòa (Thừa Thiên), trận tiêu diệt quân địch ở Mƣờng Mán, các trận đánh
của ta ở miền Đông Nam Bộ, tập kích Nhà Bè…”
P. PTT, hồ sơ 830
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Chỉ thị số 33/CT-TWC ngày 25.10.1952 của Trung ƣơng Cục Miền
Nam hƣởng ứng chiến dịch thu đông năm 1952.
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TRUNG ƢƠNG CỤC MIỀN NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 33/CT-TWC
CHỈ THỊ
( Hƣởng ứng chiến dịch Thu đông năm 1952)
1. TÌNH HÌNH:
Sau đại thắng của quân dân ở Hòa Bình, suốt trong thời gian qua, về quân
sự ta và địch không có những hoạt động lớn, chỉ có những cuộc đánh phá lẻ tẻ.
Tại Bắc Bộ, ta có những cuộc phục kích phá cầu, cắt đƣờng để cô lập các vị trí
địch, có kết quả nhứt là ở Trung du. Địch oanh tạc cầu cống, phá đƣờng giao
thông vận tải của ta.
Tại Trung Bộ, chúng càn quét lân cận Huế và Quảng trị. Ta tiêu diệt 1 tiểu
đoàn địch nhƣng ta cũng bị tiêu hao. Đánh mạnh vùng Toran, Phan Thiết nhiều
hơn địch thiệt hại nặng. Địch nhảy dù ở Bắc Quảng Ngãi.
Ở Nam Bộ, công tác phá hoại của ta có nhiều kết quả lớn, đánh trƣờng
bay Tân Sơn Nhứt, đốt kho dầu và bom đạn ở Phú Thọ, đột nhập giết một số lớn
sỹ quan không quân Pháp, đạn đƣờng xe lửa Sài Gòn, Nha Trang, phá hoại các
cầu quan trọng: Bến Lức, Tân Hòa, Hòa Khánh, diệt đồn Bãy Ngàn.
Địch chú ý Miền Tây hơn trƣớc, đội Bộ Chỉ Huy Khu về Cần Thơ, tăng
hoạt động phi cơ đánh phá kinh tế ta, càn quét ở Long Châu hà, Cần Thơ và mở
rộng phạm vi chiếm đóng. Mặt khác địch tăng cƣờng việc lấy chiến tranh đổi
chiến tranh, dùng ngƣời Việt đánh ngƣời Việt bằng cách thân binh hóa Cao Đài,
Hòa Hảo, điều đình với Phạm Công Tắc đƣa Cao Đài ra Bắc Bộ để chết thay cho
chúng trong mùa Thu Đông. Tên bán nƣớc Nguyễn Văn Tâm hội nghị bọn Vinh
Trƣờng, quân trƣơng bù nhìn tăng cƣờng việc cƣớp bóc, tăng thuế, bắt lính…
Do đó, trong nội bộ Cao Đài, Hòa Hảo, càng có nhiều lủng củng, có bộ phận đi
đến tan rã. Trong hàng ngũ Cao Đài, Hòa Hảo nhất là trong đôi bên có nhiều
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hành động chống lại Pháp, chóng lại thân binh hóa, nhƣ ở đồn đồng bằng ta hô
khẩu hiệu ngƣời Việt không giết ngƣời Việt, anh em ngừng bắn…
Tóm lại, suốt trong thời gian sau vài tháng hòa bình, ta và địch có những
hoạt động nhỏ và lẻ tẻ song hai bên đều ngấm ngầm tích cực chuẩn bị Thu đông.
II. TRONG KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ THU ĐÔNG ĐỊCH ĐÃ GẶP
NHỮNG KHÓ KHĂN GÌ?
1. Trƣớc sự biến chuyển tình hình giữa ta và địch, trƣớc những âm mƣu
quỷ quyệt của chúng, thân binh Hòa Hảo, tăng thuế, bắt lính đƣa lính Cao Đài,
Hòa Hảo ra chiến trƣờng Bắc Bộ nhƣng hành động thâm độc ấy đã ngày càng
sâu sát, một số theo Pháp, một số tan rã, tƣ tƣởng chống Pháp ngày càng mạnh
trong binh lính và nhân dân Cao Đài, Hòa Hảo.
2. Địch đƣa lính ngụy ra Bắc, rút bớt đồn bốt ở Nam, tức nhiên sẽ có
nhiều sở hở có lợi cho ta.
III. CHỦ TRƢƠNG
1. Chúng ta phải kịp thời triệt để sơ hở của địch, đào sâu thêm những
nhƣợc điểm của chúng, giành thắng lợi về ta.
2. Phối hợp chặt chẽ với chiến dịch thu đông với chiến trƣờng chính bằng
cách: ra sức kiềm chế địch, tăng cƣờng công tác địch ngụy vận, phối hợp với
việc chống bắt lính, chống nộp thuế. Đẩy mạnh công tác vùng địch hậu.
3. Hiện nay, địch đang tập trung lực lƣợng ra bắc, rút bỏ đồn bốt. Ở Nam,
đó là một sơ hở lớn của địch nhƣng do tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch,
địch còn có thể đóng chiếm lan rộng thêm để cung cấp cho chiến trƣờng chính,
địch càng tăng cƣờng và còn có thể cƣớp ngƣời của ta, bắn phá mùa màng của ta
nhứt là mùa khô sắp tới, mùa lúa sắp chính.
4. Chúng ta phải tỉnh táo, đề phòng, khong bi quan, không lạc quan , luôn
luôn khẩn trƣơng, kịp thời nắm vững cơ hội và tích cực xúc tiến mọi mặt hƣởng
ứng chiến dịch thu đông phối hợp với chiến trƣờng chính.
Chú ý: Theo tin tức mấy hôm nay, Ngày 25 tháng 10 năm 1952
chiến dịch Thu đông đã mở. Các cấp TM. Trung ƣơng Cục Miền Nam
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bộ phải triệt để và gấp rút xúc tiến thực DLDVN
hiện kế hoạch phối hợp với chiến dịch Trung Nam
Thu đông.
Số:…………./SY-SXMD
Sao y gởi các Tổ đề dùng tài liệu tuyên
truyền chiến dịch Thu đông trong cơ
quan và ngoài đồng bào
Ngày 12 tháng 12 năm 1952
TM. Ban Thƣờng vụ (cũ)
Ủy viên
Nguyễn Văn Soi
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 277, tờ 1-2
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Báo cáo tình hình quân sự năm 1951 - 1952 của Bộ Quốc phòng.
“Ở Nam bộ, ta đã đánh tan nhiều cuộc càn quét lớn của địch vào khu căn
cứ của ta ở Gia Định, Biên Hòa làm cho chúng bị tổn thƣơng khá nặng” (trích
“Báo cáo tình hình quân sự đầu năm 1952 đến nay và nhiệm vụ quân sự trƣớc
mắt”, ngày 1/5/1952 của Bộ Quốc phòng).
Chỉ thị số 37/CTTLK 02.1.1953 của phân liên khu miền Đông về việc
thu đoạt và sử dụng chiến lợi phẩm.
UBKCHC PHÂN LIÊN KHU MIỀN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG

ĐÔNG

HÒA
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CHỈ THỊ

“Về việc thu đoạt và sử dụng chiến lợi phẩm”
Kính gởi: UBKCHC 5 tỉnh Phân Liên Khu Miền Đông, các cơ quan và
đơn vị trực thuộc PLK/MĐ.
Trong năm 1955, các tỉnh đều thất thủ, nguyên do không phải khi vì giặc
lấn chiếm thêm, tăng cƣờng thủ đoạn cƣớp bóc đồng bào, phá hoại kinh tế tài
chính của ta nhƣng cũng vì ta có nhiều sai lầm trong việc quản lý tài chính. Ta
không tích cực tăng thu, trái lại còn sử dụng công quỹ sai nguyên tắc, chỉ trƣớc
báo cáo sau, thiếu tiết kiệm, thiếu ý thức bảo vệ của công nhứt là trong việc xây
dựng chiến lợi phẩm.
1. Việc thủ đoạn sử dụng chiến lợi phẩm từ nào đến giờ ta chƣa đặt thành vấn
đềquan trọng nếu còn nhiều khuyết điểm. Kiểm điểm lại trong toàn FLK, số thu
vào công quỹ về chiến lợi phẩm từ nào đến giờ không đáng kể:
- Hầu hết chiến lợi phẩm thủ đoạn đƣợc đều cho bộ đội, các cấp chỉ huy,
tỉnh đội tự tiện sử dụng, thiếu kê khai, không báo cáo.
- Đôi khi vì sử dụng bừa bãi làm đồng bào thắc mắc, ảnh hƣởng tai hại
đến sự đoàn kết quân dân(trƣờng hợp một đơn vị sau trận đánh lấy đƣợc nheiefu
đồ hộp, anh em ăn nửa, bỏ nửa, lấy rƣợu Rhum rửa tay, đốt nƣớng thịt, nƣớng
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khô mực trong nhà đồng bào đói thiếu trƣờng hợp mọt vài đơn vị chặn đánh xe,
đánh tàu lấy đồ ăn Tết.
- Tƣ tƣởng thủ đoạt chiến lợi phẩm để sử dụng riêng trong bộ đội, để chia
chác cho cán bộ làm cho một số anh em tự tƣ, tự lợi, tham ô, hủ hóa, bừa bãi,
thiếu kỷ luật tài chính, làm cho các cuộc chiến đấu của ta mất tính chất phục vụ
cơ sở, bồi dƣỡng nhân dân, gây thắc mắc, chia rẽ hơn là đoàn kết toàn dân kháng
chiến.
2. Sự quan trọng của nguồn thu chiến lợi phẩm trong chiến tranh nhân dân nhứt
là chiến trƣờng PLK.
a. Trƣớc tiên chúng ta cần định nghĩa chiến lợi phẩm là gì?
Chiến lợi phẩm là tất cả vũ khí, đạn dƣợc, tiefn bạc, vật liệu dụng cụ, súc
vật của giặc mà ta đoạt đƣợc bất cứ trƣờng hợp nào.
Nói rõ hơn, chiến lợi phẩm là những thứ gì của giặc do các bộ đội võ
trang hay bên võ trang của ta thu đƣợc trong và sau các trận đánh trên chiến
trƣờng.
Hoặc nhân dân, bộ đội, cơ quan thu đƣợc sau các cuộc tấn công của giặc
khi rút lui chúng để lại, hoặc do ta vận đọng hàng binh đƣa ra.
Ta phải tốn xƣơng máu của chiến sỹ, công của đồng bào mới thu đƣợc
chiến lợi phẩm, do đó, nhiệm vụ chung của chúng ta là phải bảo vệ không đƣợc
sử dụng chiến lợi p hẩm, phải xem chiến lợi phẩm là tài sản quốc gia.
b. Trong các cuộc chiến tranh cách mạng, nguồn thu cuối cùng gồm:
- Thu của dân( thuế)
- Thu của giặc( chiến lợi phẩm)
- Thu của mình( snh sen, kinh doanh tự túc wor cơ quan và bộ đội)
Kinh nghiệm Trung Quốc trong thời ky kháng Nhật cũng nhƣ trong thời
kỳ chiến tranh tiêu diệt Quốc Dân Đảng phƣơng châm “ lấy của địch” giải quyết
rất nhiều thiếu hụt về tài chính và góp một phần không nhỏ vào việc bồi dƣỡng
lực lƣợng cách mạng, bớt sự đóng góp của nhân dân. Vậy chiến lợi phẩm là một
nguồn thu quan trọng của công quý để thực hiện chủ trƣơng trang bị cầu đƣờng
cho quân đội cách mạng là nhằm bồi dƣỡng dân, lấy của giặc tiêu dùng.
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c. Trên chiến trƣờng Miền Đông, phần lớn gồm vùng du kích và tạm bị
chiếm, căn cứ của ta nhỏ hẹp, nghèo nàn, phƣơng châm “ lấy của giặc” để trang
cấp cho tiền tuyến lại càng đặt ra cấp thiết.
Vì quan hệ giữa vùng ta và vùng tạm bị chiếm là tất yếu và chặt chẽ.
Vì sự thật nhƣ ta đã thấy, nguồn thu thuế không đủ cung cấp cho nhu cầu
kháng chiến.
III. Đƣờng lối mới về thủ đoạn và sử dụng chiến lợi phẩm
Chiến sỹ Miền Đông nói chung chƣa đủ ăn, đủ mặc, căn cứ ta càng ngày
càng bị lấn chiếm, giặc lại ra sức phá hoại kinh tế tài chính ta, hiện trạng thất thủ
mà không giữ nỏi thăng bằng ngân sách đã rõ rệt ở Thủ Biên, Gia Ninh, tình
trạng thiếu thốn của anh em binh sỹ, nhân viên lại càng trầm trọng, nhiệm vụ
chung của chúng ta lại phải thực hiện cho đƣợc việc quản lý thu chi, nhằm cải
thiện đời sống cho nhân viên, binh sỹ. Mặt khác để thiết thực bồi dƣỡng lực
lƣợng kháng chiến, bớt phần đóng góp của đồng bào, chúng ta cần thực hiện
phƣơng châm “ lấy của giặc” làm một trong 3 nguồn thu chính của công quỹ. Để
bảo đảm cho nguồn thu này, Phân Liên Khu nêu ra đây mấy điểm, các tỉnh
nghiên cứu thi hành:
a. Cần giáo dục cải tạo tƣ tƣởng bộ đội, du kích, nhân dân trong vấn đề
chiến lợi phẩm nhằm vạch ra cho mọi ngƣời nhận rõ nhiệm vụ của mình đối với
việc bồi dƣỡng lực lƣợng kháng chiến, quyết tâm đoạt chiến lợi phẩm để trang
cấp bộ đội, thỏa mãn nhu cầu kháng chiến. Tinh thần quyết tâm trên phải đƣợc
giáo dục song song với tác phong cần kiệm liêm chính, chí công vô tƣ với ý thực
bảo vệ của công sâu sắc, chống các bệnh tự tƣ, tự lợi, tham ô, lãng phí, đề phòng
tƣu tƣởng “ ăn không đƣợc phá cho hôi”, không muốn thử hoặc thử xong giấu
lại một phần không nộp đủ. Du kích và đồng bào đƣợc động viên làm dân công
trong những cuộc chiếm đoạt, chiến lợi phẩm lớn ( hạ đồn bốt quan trọng, đánh
con voi..) hoặc thứ nhất sau các trận phải đƣợc giáo dục đầy đủ. Các xã đội,
đoàn thể, nông hội cần nhận rõ nhiệm vụ mình thƣờng xuyên giải thích cho du
kích, đồng bào ý nghĩa của chiến lợi phẩm, sự quan trọng của nguồn thu này
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đồng thời phá hủy đạo đức cách mạng của mỗi ngƣời, xem đó là tài sản quốc
gia, ai cũng không có quyền sử dụng, trái lại phải gìn giữ và nộp đủ công quỹ.
b. Đạt mức quan trọng của từng loại chiến lợi phẩm, phục vụ chiến
đấu,phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân để hƣớng dẫn chiếm đoạt ƣu tiên:
- Vũ khí, đạn dƣợc, máy radio, tiền, vàng bạc.
- Thuốc men, quân trang, vải, giày to, sổ sách.
- Thực phẩm(gạo, muối, khô) đồ hộp, vật liệu dụng cụ cần thiết cho sản
xuất.
- Xa xỉ phẩm đắt tiền
- Các món khác.
c. Quy định việc sử dụng chiến lợi phẩm và chế độ úy lao, bộ đội, uy lao
du kích đồng bào thực hiện hai bên đều có lợi:
- Vũ khid đạn dƣợc giao ngay cho Ban Chỉ huy tỉnh đội, phân phát sử
dụng điều hòa theo nhu cầu chiến trƣờng trong tỉnh. Đạn và hóa chất phải tính ra
để Ban Kinh tài tỉnh trù vào dự chi sản xuất quân giới của tỉnh đội.
- Các món khác đều giao hết cho Ban Kinh tài tỉnh, Ban Kinh tài tỉnh sẽ
theo lịnh tỉnh phân phối hoặc bán lấy tiền nhập quỹ, những món đồ phân phối
phải dành ƣu tiên cho bộ đội nhất là bộ đội tham chiến nhƣng cũng tính trù vào
thành phần cấp phát cho bộ đội, nhƣ thuốc men, vải sô, quần áo…
- Trong tình trạng trang cấp thiếu thốn của chiến trƣờng(nhƣ chúng ta
chƣa đặt thành chế độ cấp phát ba lô cho chiến sỹ) nên trong số chiến lợi phẩm
đoạt đƣợc có những món đồ cần thiết cho bộ đội mà công quỹ không có cấp
phát, Ban chỉ huy đơn vị, Chi bộ sẽ phối hợp nghiên cứu xin những món này có
tỉnh đội thông qua Ban Kinh tài tỉnh sẽ xem xét lại mà cấp cho bộ đội kể nhu trọ
cấp. Việc xây dựng phân phối đồ đƣợc trợ cấp do toàn đơn vị nhằm ngƣời có
công và ngƣời thiếu thốn nhứt. Đồ trợ cấp cũng tính thành tiền thu vào công quỹ
và cấp phát cho đơn vị.
- Tỉnh cần quy định một tỷ lệ vật dụng cần cho đời sống, cho sản xuát để
chia cho du kích, đồng bào tham gia vào việc thu đoạt và vận tải chiến lợi phẩm
để cùng tính thành tiền ghi thu vào quỹ và trợ cấp cho đồng bào, du kích.
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- Các món xa xỉ phẩm(rƣợu tây, thuốc lá thơm…) nếu không nhiều tỉnh
có thể quyết định phân phối cho anh em tham chiến, an dƣỡng, bịnh binh,
thƣơng binh. Trƣờng hợp đoạt đƣợc nhiều xa xỉ phẩm không đƣợc sử dụng bừa
bãi, mà phải có kế hoạch tiêu thụ hoặc bán ra thành hoặc bán cho đồng bào để
thu tiền vào công quỹ.
- Chú trọng đề cao, khen thƣởng đơn vị, cá nhân gƣơng mẫu, thu chiến
chủ trƣơng thu đoạt và bảo vệ chiến lợi phẩm, phê bình giáo dục thi hành kỷ luật
nên cân đối với các đơn vị và cá nhân tham ô, lãng phí.
- Kỷ luật chiến trƣờng đối với chiến lợi phẩm, phƣơng châm “ lấy của
giặc” để giải quyết trang bị cấp dƣỡng cho bộ đội, vấn đề thống nhứt quản lý tài
chính chặt chẽ trong chi thu, tùy nếu rẻ tự liệu nhƣng chúng ta chƣa thục hiện
đƣợc đầy đủ và còn phạm nhiều sai làm. Do đó, đời soongsa nh em binh sỹ,
nhân viên chƣa đƣợc cải thiện.
Trên đây chỉ là một vài điểm chiesnh, các tinh nghiên cứu đặt kế hoạch
cho sát với tình hình cụ thể chiến trƣờng để thƣc hiện đày đủ phƣơng châm “lấy
của giặc, đánh lại giặc”, bồi dƣỡng lực lƣợng dẫn đến nâng cao đời sống bộ đội.
Ngày 2 tháng 11 năm 1953
TM. UBKCHC PLK
Chủ tịch
Phạm Hùng
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 313, tờ 8, 9
Chỉ thị số 5/CT-53 ngày 20.1.1953 của Phân liên khu miền Tây về kế
hoạch mùa khô năm 1953.

QDQG&DQVN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

PHÂN LIÊN KHU MIỀN TÂY

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BỘ TƢ LỊNH
Số 5/CT-53
Căn cứ tình hình và nhiệm vụ quân sự năm 1953, chỉ tị này nhằm mục
đích phán đoán trƣớc âm mƣu hoạt động của địch trên chiến trƣờng trong mùa
257

khô sắp đến đồng thời vạch nét lƣớn về kế hoạch đối phó để các nơi chuẩn bị
ngay từ nay chru động đối phó với địch, vƣợt mọi khó khăn trong mùa khô sắp
đến.
I. KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH MÙA KHÔ NĂM 1952
Trong mùa khô năm 1952 vừa qua, địch đã tiền hành bình định khu bản lề
của Nam Bộ là chiến trƣờng Vinh- Trà, đồng thời đối với các tirnhKhu 9 cũ,
địch bắt đầu chuyển hƣớng hoạt động càn quét và chiếm đóng thêm. Trong âm
mƣu hoạt động của chúng đã qua chứng tỏ địch tăng cƣờng việc cƣớp lúa gạo,
bắt ngƣời, lấn chiếm thêm vào vùng phì nhiêu khu giải phóng, đánh phá cơ quan
và cơ sở kháng chiến của ta ở các địa phƣơng bằng mọi hành động quân sự kết
hợp với chính trị, kinh tế.
Để thực hiện, địch đã dùng những hành động quân sự nhƣ sau:
1. Củng cố ráo riết vùng địch hậu, đánh bắt các cơ sở và lực lƣợng võ
trang của ta ra ngoài và càn quét mạnh vào khu giải phóng nhiều lần nhằm bao
vây cơ quan, khủng bố nhân dân, đột phá và cƣớp giựt kinh tế.
2. Chiếm đóng thêm các vùng phì nhiêu: Ô Lâu,Phùng Hiệp, Châu Thành
Cần Thơ, Châu Thành Sóc Trăng, rồi sau chiếm đóng thực hiện càn quét bình
định các vùng này để loi kéo nhân- vật – lực.
3. Tận dụng kỹ thuật, dùng phi cơ tập trung đến cao độ bắn liên tiếp vào
khu giải phóng tàn phá cơ quan, khủng bố dân chúng, phá cơ sở kinh tế và tiếp
vận, đồng thời bắn giết trâu bò, phá công tác đồng áng của ta.
Tất cả các hành động trên, địch đã kết hợp quân sự với chính trị và kinh tế
để nhằm mua chuộc dụ dỗ và cƣớp giết đồng thời kết hợp với gián điệp, một mặt
phá rối tinh thần nhân dân một mặt chỉ hco chúng đánh trúng.
Trƣớc sự hoạt động của địch đã qua, kiểm điểm lại sự đối phó của ta trong
mùa khô năm 1952, chúng ta có nhiều thiếu sót căn bản vì chúng ta thiếu một kế
hoạch chuẩn bị rộng rãi và toàn diện, quân sự đơn thuần, cho nên bị động và khi
địch đánh thì ta phải chống đỡ. Do đó, sự thiệt hại về ngƣời, của, cơ quan trong
mùa khô năm qua đã có con số đáng kể và giặc cũng đã thu đƣợc một phần kết
quả trong việc lấn chiếm cƣớp thêm nhân- vật- lực và gây hoang mang trong dân
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chúng, làm cho cơ sở ta đối nội bị sa sút, ảnh hƣởng đến sự xây dựng và hoạt
động của bộ đội.
Tình thế năm nay, sau Thu đông thắng lợi của ta ở chiến trƣờng chính và
sau thiên tai bão lụt Miền Đông, tình hình ở Nam Bộ và Phân LK Miền Tây sẽ
biến chuyển với mức độ khác hơn năm ngoái.
Bƣớc sang mùa khô ở Nam Bộ tức là khi đã bắt đầu chấm dứt Thu đông ở
chiến trƣờng chính tuy rằng địch có bị thiệt hại nặng nề trong chiến dịch Thu
đông ở Bắc Bộ nhƣng chƣa phải địch đã yếu ở Nam Bộ và PLK Miền Tây.
Cũng thua ở chiến trƣờng chính thì địch lại càng cố bám ở Nam Bộ để
cƣớp ngƣời, của bổ sung cho chúng kéo dài chiến tranh xâm lƣợc ở Việt Nam.
Tờ 2
Đặc biệt chiến trƣờng Phân LK Miền Tây là nơi dự trữ ngƣời và của dồi
dào của Nam Bộ còn sót lại nên địch sẽ càng ráo riết hoạt động hơn. Tình hình
hiện nay trên chiến trƣờng lại có 3 việc cần chú ý:
1. Tại Miền Đông, sau bão lụt mặc dù địch cũng gặp trở ngại nhƣng khó
khăn của ta ở Miền Đông tăng rất nhiều, ảnh hƣởng đến sự hoạt động mọi mặt
nên địch càng thêm đƣợc rảnh rang để có thêm sức đánh Miền Tây.
2. Trong Thu đông năm nay, tuy địch đã bị tổn thất nặng nề ở chiến
trƣờng chính và tuy địch có điều quân ở Nam Bộ và Phân LK Miền Tây để tăng
viện cho Bắc Bộ nhƣng địch tại Nam Bộ và PLK Miền Tây vẫn còn bổ sung, do
đó, địch còn có đủ sức để đánh lan rộng ra và chiếm đóng thêm.
3. Tại Miền Tây, ta đang tiến hành thu thuế nông nghiệp và ngƣời giữ của
bảo vệ mùa màng, chống càn quét, chống lấn chiếm nổi chúng và việc xây dựng
lại các chƣớng ngại vật nói riêng ta còn nhiều nhƣợc điểm chƣa khắc phục đƣợc
mà đang trong thời gian chấn chỉnh sửa chữa.
Đó là những điều kiện và cơ hội thuận lợi mà địch có thể lợi dụng đó hoạt
động đánh phá và cƣớp bóc, nếu ta không có kế hoạch trƣớc ngay từ bây giờ.
II. PHÂN ĐOẠN ĐỊCH TÌNH TRONG MÙA KHÔ SẮP ĐẾN
Căn cứ tình hình tổng quát về mùa khô nêu trên:
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1. Chiến trƣờng PLK Miền Tây năm nay là chỗ địch sẽ chú trọng càn quét
và chiến trƣờng đóng thêm, riêng trong mùa khô năm nay, ta càng thấy rõ địch
sẽ ráo riết cƣớp phá nhân- vật- lực đặc biệt cƣớp phá mùa màng lúa gạo sẽ thu
hoạch và phá việc thu thuế nông nghiệp của ta.
2. Chiến trƣờng Miền Tây nhứt là các tỉnh phía Nam Khu 9 cũ, trạng thái
“cài răng lƣợc” mỗi ngày mỗi tăng, ranh giới giữa ta và địch mỗi ngày mới
không phân biệt lại thêm việc đi lại giữa vùng ta và địch chƣa kiểm soát đƣợc
chặt chẽ, việc củng cố nội bộ của ta chƣa thật chu đáo, công tác phòng gian bảo
mật còn nhiều thiếu sót. Địch sẽ lợi dụng triệt để sơ hở ấy và có thể đánh những
cú bất ngờ bằng Commandos và tăng giá mức độ oanh tạc của phi cơ đặc biệt
nhằm các kho tăng, các cơ sở kinh tế, các cơ quan kháng chiến, các cơ sở kỹ
nghệ quốc phòng nhằm tiêu diệt phá hoại làm cho ta bị kiệt quệ.
3. Việc cƣớp giựt lúa gạo năm nay ráo riết hơn các năm trƣớc và địch sẽ
tiến hành bằng mọi thủ đoạn đồng thời đánh phá vào các kho tàng để một mặt
rút kinh tế ta, một mặt hủy hoại các dự trữ vật lực ta làm suy giảm sức kháng
chiến, làm cho Miền Tây sẽ không còn đủ sức để cung ứng cho Miền Đông đang
thiếu hụt.
4. Đi liền với việc càn quét đánh phá cƣớp lúa gạo, địch sẽ ra sức bắt lính
trong các vùng địch hâu, đồng thời chúng làm cho nhân dân ven khu giải phóng
hoang mang, dao động chạy ra vùng tạm chiếm để chúng lợi dụng, bắt lính để
bù vào những tổn thất đã qua, xây dựng cấp bách thêm ngụy quân mới.
ĐỂ THỰC HIỆN: Địch sẽ hành động quân sự nhƣ sau:
1. Càn quét liên tiếp trong các vùng du kích phì nhiêu đồng thời càn quét
sâu vào khu giải phóng và căn cứ địa hoặc bằng quy mô lớn hoặc theo lối Cdos
kết hợp với gián điệp, thủy lực, không quân( phi cơ nhảy dù).
2. Gia tăng hình thức hoạt động theo lối Cdos nhằm tiêu diệt các cơ sở địa
phƣơng của ta và có thể dùng lối Cdos mạo hiểm để đánh úp các cơ quan chỉ
đạo kháng chiến và phá các kho tăng cơ sở kinh tế và kỹ nghệ quốc phòng làm
cho ta bị thiệt hại, kiệt quệ.
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3. Tập trung phi cơ oanh tạc khu giải phóng thƣờng xuyên nhằm từng
vùng, từng mục đích trong từng thời gian nhứt định nhứt là các nơi mà bộ binh
địch khó đến.
4. Chiếm đóng lan rộng thêm trong các vùng còn lại và phì nhiều của 2
tỉnh: Cần Thơ, Sóc Trăng và một phần của Bạc Liêu, dồn lấn ta về phía Nam
đồng thời cũng có thể có cuộc hành binh quy mô lớn sâu vào căn cứ địa của 3
tỉnh và chiếm đóng một vài cứ điểm quan trọng trên các vị trí chiến lƣợc.
5. Ra sức củng cố các vùng địch hậu để tận dụng nhân- vật- lực.
Mọi hình thức hoạt động quân sự này, địch sẽ kết hợp với gián điệp và
chính trị để dụ dỗ mua chuộc và để chuẩn bị mục tiêu và đánh trúng. Trong mùa
khô năm nay, có thể có những cuộc tàn sát dã man làm cho nhân dân hoảng sợ
theo chúng.
Trên đây là phán đáon những âm mƣu và hành động của địch sắp đến
nhƣng trong khi thực hiện địch sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại là các nhƣợc,
khuyết điểm của địch đã nêu ra trong bản chỉ thị về đƣờng lối quân sự năm 1953
càng ngày càng tăng.
Còn về phần ta, đang có triển vọng tiến lên:
- Nhân dân ta nói chung rất tốt lại thêm tin tƣởng phấn khởi sau cuộc
chiến thắng lớn lao của ta ở Tây Bắc vừa qua.
- Đƣờng lối chủ trƣơng và sự chỉ đạo của ta sát hơn trƣớc, tƣ tƣởng cán bộ
đã tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ.
- Ta đã bố trí lại các đơn vị tập trung ở tỉnh và các đơn vị này đã bắt đầu
kết hợp với địa phƣơng để tác chiến và phát động phong trào dậy cho du kích
chiến tranh ngày một tiến tới.
Lại them các vùng địch hậu của Phân Liên Khu, chiến trƣờng Vinh- Trà
và Bến Tre càng ngày càng phát triển mạnh, sự giằng co giữa ta và địch ngày
càng tăng, nên sẽ chi phối và hạn chế một phần khả năng hoạt động của địch vào
khu giải phóng ta.
Căn cứ vào tình hình đó, ta càn phải có kế hoạch đối phó để chủ động kịp
với tình hình vƣợt mọi khó khăn sắp đến.
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III. KẾ HOẠCH CHỦ TRƢƠNG ĐỐI PHÓ CỦA TA
Ngoài những chủ trƣơng và nhiệm vụ chung nêu trong bản chỉ thị về
đƣờng lối quân sự cho toàn năm 1953, sau đây là các nhiệm vụ trƣớc mắt cần
phải tiến hành gấp trong mùa khô.
Trong khi tiến hành các nhiệm vụ này, phải biết liên kết chặt chẽ giữa nơi
ngoài tuyến, giữa phòng ngừa và tiến công.
VỀ MẶT PHÕNG NGỰ:
1. Phải kết hợp quân đội với nhân dân chống càn quét giữ ngƣời, giữ của,
bảo vệ mùa màng, thực hiện thuế nông nghiệp kết quả, chống bắt lính:
Mọi tỉnh, mọi vùng, mọi nơi phải bắt đầu từ nay có kế hoạch chống càn
quét trong mùa khô sắp đến. Kế hoạch cần phải dựa trên căn bản là kiện thảo và
tổng kết lại những cuộc chống càn quét đã qua để một mặt tìm hiểu địch, một
mặt tìm hiểu ƣu khuyết điểm của ta mà sửa chữa đồng thời nắm vững vác
nguyên tắc sau đây trong việc xây dựng kế hoạch chống càn quét:
Nguyên tắc chống càn quét:

a.

- Trƣớc hết từng tỉnh, từng vùng, từng nơi phải nắm vững tình hình địch,
hiểu rõ sự quan trọng của từng vùng đối với ta và địch trong vấn đề dự trù để
đoán trƣớc những nơi nào địch sẽ tiến hành càn quét quy mô hoặc theo dõi
Commandos.
- Việc chống càn quét phải lấy việc phát động nhân dân chiến tranh làm
gốc, vận động giáo dục nhân dân, gậy căm thù trong nhân dân để đẩy mạnh nhân
dân từ chỗ ghét giặc, lánh giặc đến cho tham gia đánh giặc, đả phá sự ỷ lại của
nhân dân vào lực lƣợng võ trang và du kích xã ỷ lại vào bộ đội tập trung, bộ đội
địa phƣơng, ỷ lại vào bộ đội chủ lực.
- Dân quân du kích và bộ đội địa phƣơng phải phối hợp chặt chẽ với các
hình thức chiến đấu của nhân dân về mọi mặt và từ trình độ thấp đén trình độ
cao và kế hoạch tác chiến phải phối hợp chặt chẽ với địch ngụy vận và công tác
phá hoại.
Nói tóm lại, kế hoạch chống càn quét phải bao gồm kế hoạch toàn diện:
quân sự, chính trị, kinh tế. Phải nhằm việc rút ngƣời rút của, giữ ngƣời giữ của
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làm gốc, cho nên muốn chống càn quét có kết quả phải tuyên truyền vận động
nhân dân không hợp tác với giặc, không đầu hàng giặc, không để giặc bắt,
không để giặc cƣớp và nhân dân sơ tán cất giấu lúa gạo bảo vệ mùa màng và
nhân dân tham gia chiến đấu với bộ đội.
b.

Hoạt động của du kích và bộ đội địa phƣơng chống càn quét.
- Du kích và bộ đội phải có kế hoạch kết hợp với chính trị kinh tế để tác
chiến ngừa giặc, ngăn giặc và tiêu hao tiêu diệt nhờ giặc nhằm bảo vệ thiết thực
nhân dân và của cải.
- Các binh chủng chuyên môn phải đƣợc tổ chức xây dựng và trang bị để
có thể luồn vào ngay căn cứ xuất phát của địch mà tiêu hao chúng đồng thời bố
trí trên các đƣờng hành quân nhằm hủy diệt các phƣơng tiện chuyên chở tàu bè
của địch làm đình trệ cuộc hành quân càn quét của chúng.
- Về kỹ thuật tác chiến, bộ đội phải hƣớng dẫn nhân dân phát triển các hình
thức chiến đấu của nhân dân trong làng mạc, trong kinh rạch để tiêu hao và làm
cản trở giặc khắp nơi.
Chúng ta phải nhấn mạnh rằng “ việc chống càn quét mà chỉ đơn thuần về
quân sự, tác chiến đơn độc thì nhứt định dự trữ ta sẽ bị tiêu hao mà bộ đội cũng
không bồi dƣỡng đƣợc”.

c.

Lãnh đạo và giáo dục:
- Về mặt tinh thần, phải gây một tinh thần khẩn trƣơng trong cán bộ, trong
đội viên và trong nhân dân, phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng, tránh hoang mang,
thỏa hiệp trƣớc tình hình khó khăn và luôn luôn mỗi ngành phải chuẩn bị kế
hoạch chống càn quét để tránh bị động.
- Sự lãnh đạo của Quân Dân Chánh Đảng phải đƣợc duy nhứt và vững
chắc tránh tình trạng phó thác cho quân sự đồng thời kế hoạch chống càn quét
phải đề ra cụ thể cho từng giai đoạn: trƣớc cuộc càn quét, trong cuộc càn quét và
sau cuộc càn quét, nhằm chuẩn bị tinh thần và phƣơng tiện chiến đấu, huy động
toàn lực tham gia chiến đấu, rồi bồi dƣỡng lực lƣợng chiến đấu và kiến thiết
những vết tích tàn phá do các cuộc càn quét của địch gây ra để giữ vững và phát
triển dự trữ của ta.
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2. Bảo vệ cơ quan:
Về bảo vệ cơ quan, các tỉnh các đơn vị phải triệt để thi hành 2 chỉ thị của
TWC nói về củng cố phát triển căn cứ địa và phòng gian bảo mật bằng cách kiện
thỏa lại những sai lầm của ta từ trƣớc đến giờ, nhận rõ sâu sắc nội dung của hai
chỉ thị này để đặt kế hoạch thi hành cho sát với tình hình từng cơ quan và đơn vị
ở mỗi địa phƣơng. Ngoài ra, chỉ thị này nhấn mạnh các điểm sau đây:
-

Cơ quan phải liên kết với nhân dân để phòng gian, bảo mật
- Cơ quan đóng một nơi nào phải bố trí theo một kế hoạch quân sự( kế
hoạch ăn ở, phòng thủ thu đông, rút lui, chiến đấu khi cấp bách…) đề phòng
oanh tạc và Commandos. Phải có kế hoạch bảo vệ chi tiết của từng cơ quan
nhằm bảo vệ cấn bộ quan trọng, tài liệu quan trọng và toàn thể nhân viên cán bộ.
- Về mặt tinh thần, phải gây một tinh thần luôn luôn khẩn trƣơng, phải
tỉnh táo đề phòng nhƣng không hoang mang, dao động, phải luôn luôn có sự
chuẩn bị cho cơ quan nhƣng chống lối chuẩn bị cho cá nhân, bỏ cơ quan hay
chuẩn bị cơ quan bỏ nhân dân.
- Phải nắm vững phƣơng châm là “ luôn luôn lƣu động và bảo mật để bảo
vệ cơ quan”. Phải nhấn mạnh rằng “ cơ quan mà không bám chặt với nhân dân
và không giáo dục vận động nhân dân, bảo vệ cơ quan của lính theo lối công
khai, không chịu di chuyển, không giữ bí mật, nhứt định cơ quan sẽ bị đánh phá.
VỀ MẶT TẤN CÔNG:

1.

Lợi dụng sơ hở địch mà tiến công, luồn vào địch hậu mà gây cơ sở:
Việc tấn công luồn vào địch hậu không chỉ để lợi dụng sơ hở địch thu
thắng lợi mà còn có tác dụng lớn lao là làm giảm sức uy hiếp của địch đối với
căn cứ của ta.
a. Mọi tỉnh, mọi vùng, mọi nơi, mọi mặt phải tìm hiểu địch cho thấu đáo
trong từng vùng hậu phƣơng của địch để đặt kế hoạch thƣờng xuyên từ việc vận
động nhân dân địch hậu gây cơ sở, lãnh đạo đấu tranh bằng kinht ế, chính trị tiền
lần lên đến việc tác chiến, phá hoại trong lòng địch (đấu tranh kinh tế chính trị
và chủ yếu). Mọi mặt khác mỗi tỉnh mỗi vùng, mỗi nơi phải chuẩn trƣớc kế
hoạch hoạt động ngay kết hợp với việc phòng ngự trong nội tuyến và tấn công
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địch ở ngoại tuyến hoặc để có thể phối hợp ngay chiến trƣờng với nơi khác hoặc
gặp khi địch rút đi hoạt động nơi khác biểu lộ sơ hở trong địa phƣơng mình.
b. Ở các vùng du kích, phải xây dựng các đơn vị võ trang nhứt là du kích
xã và bộ đội địa phƣơng huyện luôn luôn có một tinh thần bám sát địch trong
vùng du kích và tùy tình hình địch khả năng của mỗi đơn vị đặt kế hoạch phá
địch, đánh địch để cho địch không lan ra, đồng thời phải có kế hoạch QuânDân- Chánh kết hợp chặt chẽ để luồn vào địch hậu gây cơ sở.
Phƣơng châm hoạt động vùng địch hậu và vùng du kích đã đƣợc nêu rõ
trong bản chỉ thị về đƣờng lối quân sự năm 1953.
2. Bộ đội địa phƣơng và đơn vị tập trung tinh phải giành cho đƣợc việc chủ
động tấn công địch trong mọi trƣờng hợp:
a. Phải xây dựng bộ đội tập trung, các đơn vị tỉnh tinh thần tích cực tấn
công quyết tâm tiêu diệt giặc, tìm giặc mà đánh, tránh nằm cho địch.
b. Phải đặt nhiệm vụ cho các đơn vị ấy, tích cực chuẩn bị chiến trƣờng và
nằm vùng căn bản của việc chuẩn bị chiến trƣờng là sự phát động phong trào
nhân dân trong vùng giải phóng, vùng du kích cũng nhƣ vùng tạm chiếm.
c. Các đơn vị địa phƣơng và tập trung tinh phải hƣớng dẫn chặt chẽ các địa
phƣơng quận huyện và du kích xã trong mọi nhiệm vụ hoạt động đồng thời kết
hợp chặt chẽ với các lực lƣợng ấy trong việc bố trí tác chiến để tạo những điều
kiện tiêu diệt nho địch.
d. Trong mọi hành động tác chiến, phải nắm vững nguyên tắc: tác chiến
phải giữ vững, gây và phát triển cơ sở.
3. Xúc tiến và tăng cƣờng công tác ngụy vận:
Ngoài những điểm về tình hình địch ngụy nói chung, đặc biệt trong lúc này
địch phải thua thiệt ở chiến trƣờng chính, tinh thần địch ngụy hoang mang dao
động ngày càng tăng, tại Nam Bộ và PLK Miền Tây tùy địch có bổ sung đƣợc
những sự bắt lính của địch vừa qua bừa bãi, sự thay quân của địch vội vã nên
chất lƣợng địch ngụy càng ngày càng kém. Chính sách bù nhìn hóa các khối
ngụy của địch lại gây thêm mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc giữa địch và
ngụy, giữa ngụy với bù nhìn.
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Chúng ta phải cƣớp thời cơ ráo riết lợi dụng triệt để các nhƣợc điểm và
mâu thuẫn ấy của địch để xúc tiến mạnh công tác vận động ngụy binh, lôi kéo
hỗ trợ về với kháng chiến, đồng thời phát động phong trào mạnh mẽ chống bắt
lính khắp nơi.
Công tác ngụy vận và việc chống bắt lính đƣợc tiến hành có kết quả, có
hiệu lực rất lớn cho mặt phòng ngự, trong nội tuyến và cho cả mặt tấn công ở
ngoại tuyến.
Phải nhấn mạnh rằng: “ Muốn phòng ngự trong nội tuyến đƣợc vững chắc,
ta phải tích cực luồn vào địch hậu gây cơ sở, phát động phong trào đấu tranh
mạnh mẽ lòng địch, phải kết hợp chặt chẽ giữa tấn công và phòng ngự(kết hợp
nội ngoại tuyến)
IV. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ
- Các tỉnh tiếp đƣợc chỉ thị này phải nghiên cứu kỹ lƣỡng, cụ thể hóa thành
kế hoạch cho sát với tình hình về khả năng ta trong từng tỉnh, từng vùng, từng
nơi rồi đem giáo dục phổ biến sâu rộng đến các cấp, đến đội viên và nhân viên,
với tác phong mới mà hội nghị chính trị viên PLK Miền Tây đã vạch ra để tiến
hành.
- Các bộ máy chuyên môn: tham mƣu, chính trị các cấp phải tập trung năng
lực hƣớng dẫn việc thi hành kế hoạch, theo dõi và thông báo tình hình, kiểm tra
đôn đốc cho kịp thời đồng thời tổng kết những kinh nghiệm chống càn quét và
hoạt động địch hậu đã qua, rút kinh nghiệm những việc sẽ xảy ra để phổ biến
cho toàn chiến trƣờng.
Phải liên kết vấn đề phổ biến về nhiệm vụ mùa khô này với vấn đề thuế
nông nghiệp và phải làm cho mỗi ngƣời nhận rằng: “ kế hoạch màu khô không
kết quả thì vấn đề thuế nông nghiệp cũng gặp khó khăn”
- Phải gây một tinh thần khẩn trƣơng trong việc thi hành chỉ thị, sự tỉnh táo
đề phòng trong nhân dân và cán bộ.
Mùa khô năm nay chúng ta có thể gặp những khó khăn mới nhƣng chúng
ta đã có chủ trƣơng đƣờng lối ngày càng sát đúng với tinh thần hy sinh, tích cực,
cố gắng và lòng tin tƣởng ở kháng chiến thắng lợi vinh quang của nhân dân
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chiến sỹ và cán bộ, chúng ta quyết vƣợt mọi khó khăn ấy và sẽ bảo vệ nhân dân,
của cải, mùa màng thu đƣợc thuế nông nghiệp, bảo vệ đƣợc cơ quan và gây thiệt
hại cho địch.
Ngày 20 tháng 1 năm 1953
Bộ Tƣ Lịnh PLK Miền Tây Nam Bộ
Tƣ Lịnh

Phó Tƣ Lịnh

Dƣơng Quốc Chính

Phan Trọng Tuệ
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 313, tờ 1 – 7

Hội nghị Hội đồng Chính phủ ngày 25, 26, 27/6/1953.
(Trích)
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 1953 của Phó Thủ tƣớng Phạm Văn
Đồng: “Ở Nam Bộ, ta thắng trận đánh đoàn tàu thủy, xe lửa, xe hơi, thắng trận
chống càn quét vào Đồng Tháp Mƣời, nhiều trận đánh đồn, đánh tháp canh”.
“Đối với Liên khu 5 và Nam Bộ, công việc chỉnh huấn phải chậm hơn” (cuộc
chỉnh huấn chính trị nhằm nâng cao tƣ tƣởng của cán bộ và chiến sĩ, đồng thời
chỉnh đốn tổ chức).
P. PTT, hồ sơ 89

Hội nghị Hội đồng Chính phủ ngày 27, 28, 29/8/1953.
(Trích)
“Cả ba vùng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều phải đẩy mạnh đấu tranh
sau lƣng địch, đẩy mạnh chiến tranh du kích, chống lại việc bắt lính, dồn làng,
bình định địch hậu của giặc Pháp; đồng thời tích cực xây dựng quân đội, ra sức
bảo vệ vùng tự do của ta” (Báo cáo quân sự của Đại tƣớng Tổng Tƣ Lệnh Võ
Nguyên Giáp).
P. PTT, hồ sơ 90
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Tài liệu số 125/DGL năm 1953 của Đội giao thông Liên lạc thuộc Tỉnh
đội bộ Mỹ Tho về phòng gian bảo mật.
TỈNH ĐỘI BỘ MỸ THO

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

ĐỘI GIAO THÔNG LIÊN LẠC BTM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số 125/ DGL

TÀI LIỆU
PHÕNG GIAN BẢO MẬT
YÊU CẦU: Gây ý thức về phƣơng diện bảo vệ ngành GTLL
1.

Sự cấp thiết bảo vệ kháng chiến.

2.

Ngành Giao Liên

3.

Đối tƣợng bảo vệ

4.

Giặc hoạt động nhƣ thế nào?

-

Mục đích hoạt động

-

Phá hoại đơn thuần

-

Phá hoại phối hợp

5.

Giặc hoạt động mạnh nhƣng ta nhứt định thắng

-

Thuận lợi của giặc

-

Thuận lợi của ta

6.

Ƣu điểm và sơ hở của Giao Liên

7.

Làm gì để bảo vệ ngành Giao Liên

8.

Mục đích bảo vệ

9.

Điều tra theo dõi

10.

Kết luận
Sự cần thiết bảo vệ kháng chiến

I.

Trong cuộc chiến đấu nào tập thể hay cá nhâ, trên một chiến trƣờng giữa
giai cấp này với giai cấp khác cũng đều có 2 yếu tố chánh: tiêu điệt địch để bảo
vệ ta.
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Cuộc kháng chiến giữa ta và giặc Pháp hiện nay chẳng những chúng dùng
lực lƣợng thủy lực không quân đánh ta mà chúng lại còn tăng cƣờng mặt trận
gián điệp thực hiện “ Biết ngƣời biết ta trăm trận trăm thắng”.
Chúng cho nhiều cán bộ len lỏi vào các tổ chức các ngành các Đảng phái
tôn giáo để chia rẽ kháng chiến đồng thời chúng có nhiều thủ đoạn lừa phỉnh dối
trá và đe dọa. Mục đích là để tiêu diệt ta.
- PGBM là một công tác chính trị trong việc đấu tranh. Công tác bảo vệ
có từ khi xã hội có giai cấp và khi nào hết giai cấp thì công tác FGBM mới hết.
II. SỰ CẦN THIẾT BẢO VỆ NGÀNH GIAO LIÊN
- Nơi tập trung tất cả chủ trƣơng, chính sách tài liệu quan tọng. Bảo đảm
sự thi hành đƣợc mau lẹ.
- Giặc cố gắng tìm hiểu, đánh cắp tài liệu của chúng ta để phá hoại.
- Nơi tập trung cán bộ( cán bộ là của quý của dân tộc, đƣợc rèn luyện
đúng mục trong cách mạng ngay bản thân chúng ta cũng chƣa có ý thức thấy
chúng ta là quan trọng là vĩ đại của kháng chiến).
- Cán bộ và đội viên Giao Liên khó đào tạo và bổ sung (phần nhiều là
những ngƣời trung kiên)
- Cán bộ và đội viên biết rất nhiều địa điểm các cơ quan, các đƣờng
GTLL.
- Ngành Giao Liên có nhiều yếu điểm.
a. Các đƣờng GTLL xuyên trong vùng địch hậu, du kích cần có sự
PGBM chủ đạo.
b. Những trận Giao Liên không đƣợc đóng nơi an toàn ( do tình hình
địch) và phải đóng nơi nào cần thiết không đi đông dễ dàng nhƣ các cơ quan.
c. Tổ chức Giao Liên phân tán đến cực độ, khó giáo dục anh em tiến bộ
sinh ra thiếu ý thức PGTM, tự do…
d. Phần đông anh em là nông dân (ƣu điểm bảo đảm công tác) nhƣng có
yếu điểm: lề lối làm việc luộm thuộm, con ngƣời chất phát không xảo quyệt mà
gián điệp thì khôn ngoan lanh lợi.
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e. Đi xa bằng đồng, lội bụng, đƣờng nguy hiểm mà lại thiếu phƣơng tiện
khó cho việc FGBM.
Vì những lẽ quan trọng trên mà Đảng và Chính phủ đặt vấn đề PGBM là
quan trọng và cần thiết.
III. ĐỐI TƢỢNG BẢO VỆ
- Bảo vệ cán bộ nhân viên và đồng bào xung quanh cơ quan, bảo vệ sức
khỏe, tánh mạng, trình độ công tác.
- Bảo vệ bí mật quốc gia: địa điểm trăm, các cơ quan nói chung, công văn,
tài liệu, các văn kiện…
- Bảo vệ tài sản quốc gia và dân chúng.
IV. GIẶC HOẠT ĐỘNG NHƢ THẾ NÀO?
- Giặc hoạt động vừa quân sự, vừa gián điệp với mục đích là tiêu hao, phá
hoại để tiêu tiệt ta. Phá hoại có nhiều mặt:


Chánh trị: + Chia rẽ đồng bào ta
+ Chia rẽ trong cơ quan
+ Chia rẽ giữa Quân với Dân



Quân sự: + Bỏ bom các cơ quan, bộ đội
+ Phá hoại các khoa tàn, đạn dƣợc
+ Đánh phá ta (Commandos, càn quét)



Kinh tế:

+ Càn quét phá hoại mùa màng

+ Bỏ bom dẩu đốt lúa


Văn hóa:

+ Tung sách báo phản động và vùng ta

+ Dẫn văn hóa tƣ bản vào vùng ta để ru ngủ dân ta
+ Tổ chức cờ bạc, đĩ điếm trong vùng ta
+ Để há hoại ảnh hƣởng kháng chiến
Sự phá hoại có nhiều hình thức nhƣng bao giờ cũng dùng gián điệp mới
phá hoại đƣợc.
Phá hoại đơn thuần:
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- Phá hoại có những chƣơng trình kế hoạch do địch vạch ra. Ngoài ra
trong bản thân những ngƣời không yêu nƣớc, phản động cũng là phá hoại kháng
chiến.
Phá hoại đơn hợp:
- Lấy tin trong các tài liệu, mật mã, hạch hỏi, gián điệp báo cáo… là căn
bản của bọn gián điệp.
Lấy tin có nhiều cách:
Tài liệu: + Đột kích lấy tài liệu xung quanh cơ quan.
+ Chặn đƣờng GTLL, bắt liên lạc lấy tài liệu và bắt cán bộ.
+ Ăn cắp tài liệu, chép đọc và nhớ.
+ Mua chuộc số ngƣời ăn cắp tài liệu bán cho giặc.
+ Thƣ từ bừa bãi thiếu ý thức bảo vệ và kiểm soát.
Mật mã:
+ Giặc đƣa qua Đông Dƣơng một số cán bộ mật mã thăm dò ặt mã của mình.
+ Ăn cắp mật mã gởi cho giặc (gián điệp nội bộ)
Hạch hỏi:
+ Hỏi cung ngƣời bị bắt
+ Bắt ngƣời để hạch hỏi
+ Hăm dọa, làm khó khăn để hỏi thăm tin tức của ta
+ Chúng thƣờng làm khó những con buôn thƣơng vô ra vùng ta có
kết quả vì dân chƣa thấy tai hại này.
+ Điều tra tình hình cơ quan bộ đội
+ Những tình báo o bớt đi do thám
Gián điệp báo cáo:
+ Địa điểm bị lộ mục tiêu hoặc gián điệp nội bộ nên bị bỏ bom
trúng địch.
+Nắm đƣợc đối tƣợng để chiêu hàng:
a.

Anh em bất mãn đi đầu giặc

b.

Bắt gia đình cán bộ
271

Biết gia đình chiến sỹ bắt buộc thân quyến kêu bà con trong

c.

kháng chiến về nhà làm ăn hoặc đấu giặc.
V.GIẶC HOẠT ĐỘNG MẠNH NHƢNG TA NHỨT ĐỊNH THẮNG
A. Thuận lợi của giặc:
- Mỹ đặt bộ máy gián điệp ở Đông Dƣơng
- Mỹ giúp tiền cho Pháp (380 triệu mỹ kim) là: phƣơng tiện hoạt động
gián điệp của Pháp.
- Kinh tế ta còn lệ thuộc nên việc ra vô tƣ căn cứ ra tạm chiến và ngƣợc
lại rất phức tạp mà ta chƣa có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ.
- Chiến sỹ ta đào ngũ ra đầu hàng giặc giúp cho giặc lấy tin hoặc chiêu
hàng.
- Kế hoạch Navarre dang dở, thăm vào vùng ta để biết tình hình ta và phá
hoại: bỏ bom, bắn phá, đột kích…
b. Thuận lợi của ta:
- Phe dân chủ mạnh, sự đoàn kết viện trợ rất chặt chẽ và vô điều kiện.
- Chiến trƣờng thắng lợi làm tinh thần lính địch hoang mang, binh lính ta
lên cao.
- Phong trào chỉnh huấn có kết quả, cán bộ ta tiến bộ về tƣ tƣởng, lãnh
đạo công tác tiêu biểu cho một phong trào tiến bộ.
- Địch ngụy vận kết quả: Hòa Hảo, Cao Đài trở về với háng chiến hoặc ở
tại nếu ủng hộ giúp đỡ ta làm nội dung….
- Mâu thuẫn giữa Mỹ, Pháp, cụ thể nhƣ Pháp đặt vấn đề mậu dịch với
Nga, Trung Hoa, trong lúc đó Mỹ không đồng ý và đồng thời tích cực phong tỏa
Mỹ đóng trên đất Pháp, võ trang Tây Đức và thành lập 4 sƣ đoàn đóng trên đất
Pháp, Mỹ doc thức bọn bù nhìn thân Mỹ đòi quyền độc lập trên tay giặc Pháp…
- Phong trào thi đua Sx lên cao.
Tóm lại, để chống lại với giặc ta phát động và giáo dục thân nhân ý thức
PGBM cho toàn thể.
Những khó khăn của ta chỉ tạm thời là căn bản, là chính nghĩa. Chúng ta
nhứt định thắng lợi với những nguyên nhân:
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+ Chúng ta có chính nghĩa.
+ Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chính phủ
+ Nhân dân căm thù giặc, ủng hộ ta.
+ Có chính sách đƣờng lối quần chúng đúng đắn.
VI.ƢU ĐIỂM VÀ SƠ HỞ CỦA GIAO LIÊN
Giao Liên tự lực cánh sinh FGBM trong cơ quan góp phần vào sƣ

-

thắng lợi chung.
SƠ HỞ:
-

Phát hành lộn xộn, thơ còn vỏ, mất ruột.

-

Bao gởi sứt sổ, ƣớt át, mất mát không kiểm soát đƣợc.

-

Bao thơ làm bằng giấy mỏng, giấy mực.

-

Hộp thơ bí mật không kiểm soát đƣợc.

-

Đã là bao thơ mật mã lại đóng chữ mật ở ngoài.

-

Tài liệu ứ đọng, khách ứ đọng.

-

Chậm phát hành lộ bí mật.

-

Chỗ phát hành kém trật tự ai ra vô cũng đƣợc.

-

Tiệt lê địa điểm các cơ quan, đƣờng liên lạc hoặc cán bộ….
LÀM GÌ ĐỂ PGBM NGÀNH GIAO LIÊN?

VII.

Công tác FGBM có 2 mặt. Chúng ta đã thấy sự cần thiết bảo vệ ngành,
thấy sự quan trọng….
-

Phòng kẻ gian để bảo vệ Giao Liên.

-

Phòng thủ với địch để đối phó.
Và có hai phƣơng pháp tích cực và tiêu cực để thi hành 2 mặt trận của
ngành là tất nhiên chúng ta khong thể có tƣ tƣởng tiêu cực mà trái lại phải tích
cực bảo vệ.

-

Làm đúng theo lề nối Giao Liên.
- Xây dựng tƣ tƣởng tác phong PGBM đúng mức. Đề phòng tƣ tƣởng
Giao Liên đơn thuần cho rằng nhiệm vụ này của Công an. Đề cao cảnh giác tính
cách mạng thƣờng xuyên và trƣờng kỳ.
- Đẩy mạnh công tác chính trị nội bộ.
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- Khắc phục sơ hở của ngành. Cần tranh thủ, tích cực và khẩn trƣơng thực
hiện việc khắc phục có có vài điểm nhƣ sau:
Tại Trạm:
- Bảo vệ bí mật Tramh hoặc Tô FH.
-

Bảo vệ công văn tài liệu(đào hầm chôn cất khi có biến, chỗ phát hành
chỉ có những ngƣời có trách nhiệm đƣợc vào).

-

Bảo vệ khác(tạo chỗ ăn, ở, hầm núp…)
Phát hành:

-

Tạo thơ kỳ rành rẽ.

-

Tăng chuyến đi.

-

Tăng phƣơng tiện đầy đủ.Kiện thảo các chuyến đi và về của anh em.

-

Đề cao tinh thần trách nhiệm.

-

Cải tiến kỹ thuật sổ sách, kiểm tra, điều tra.

-

Thông suốt lề nối

-

Kiện thảo phát hành cơ quan.

-

Luôn luôn thƣờng trực giữ gìn công văn tài liệu.
Trên đƣờng đi:

-

Bảo vệ công văn: Phân loaioj quan trọng, chuẩn bị chỗ cất dấu công
văn, tạo nylon, mang vũ khí, săn sóc ghe xuồng, không rơi gọi công văn.

-

Bảo vệ khách:
+ Tổ chức đội ngũ
+ Phổ biến kế hoạch khi bắt đầu đi(cho biết chỗ nào gắng để chuẩn bị tinh thần,
bố trí khách biết đƣờng đi từ chặn đƣờng để hƣớng dẫn trong lúc biến đặt ám
hiệu cho nhau.
+ Không lánh khách bịnh, giữa đƣờng nếu có phải bảo vệ.
Chú ý sẽ nội quy PGBM cụ thể hơn.

VIII.

Mục đích bảo vệ
- Chủ trƣơng ngừa, xây dựng hơn là điều tra theo dõi nhƣng cũng phải
điều tra theo dõi để ngừa những phần tử cố tình muốn phá hoại kháng chiến.
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- Thái độ theo dõi phải khách quan, trong sạch và cách mạng, thái đội đoi
xử không khéo sẽ trở thành phản tác dụng.
- Theo dõi phải tự kiểm điểm bản thân mình để vừa làm gƣơng mẫu để
giáo dục những ngƣời chung quanh.
- Theo dõi cần xem xét lý lịch thành phần.
- Thấy ai tiêu xài bừa bãi phải tìm nguồn gốc cho vội cho là gián điệp.
Tìm mối liên lạc với giặc ngƣời mình nghi.
- Việc theo dõi của chúng ta phải đặt trong cơ quan, trong chi bộ, tránh cá
nhân tự động theo dõi sẽ có hại cho nội bộ.
Phân danh độ:
-

Những thái độ của ta không đúng của ta lúc thi hành.

-

Quan niệm xây dựng mà không điều tra theo dõi.

-

Những quan niệm nghi kỵ lẫn nhau khi xảy ra một hành động gì mà ta
chƣa giáo dục đến mức, chƣa điều tra kỹ càng
KẾT LUẬN:
Công tác bảo vệ là một công tác chính trị trong việc đấu tranh giai cấp.
Giai cấp nào hoặc bên nào chiêu PGBM thì sẽ bị tiêu diệt.
Cuộc kháng chiến chúng ta chính nghĩa cho nƣớc nhà, cho nhân dân, hiện
nay giặc Pháp rất quỷ quyệt, kế hoạch Navarre là một lá cờ gián điệp với mục
đích tìm hiểu để tiêu diệt ta, xâm lƣợc trên lãnh thổ Việt Nam.
Vậy muốn cho nƣớc nhà độc lập, phải tiêu diệt, đánh đổ đế quốc ra khỏi
lãnh thổ và muốn đoạt đƣợc chúng ta phải tích cực PGBM có ý nghĩa, bồi dƣỡng
sinh lực ta để tiêu diệt địch.
Gián điệp giặc muốn tìm hiểu ta, lấy tin tức ta, cụ thể ở ngành Giao Liên
có rất nhiều điều kiện. Biết hành đọng của giặc nhƣ thế ta phải làm thế nào?
Phải tích cực PGBM trong cơ quan. Có thể nói là góp và việc bồi dƣỡng
sinh lực kháng chiến. Giữ ngƣời, giữ của, đánh đuổi giặc Pháp và khi nƣớc nhà
độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.
Kính gửi:

Mỹ Tho tháng 6 năm 1 953
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-

Huyện

-

5 đơn vị TT Đội

-

Cả tỉnh để nhờ giúp đỡ

-

Van khô

TM Ban Chỉ huy đội
Đội trƣởng, phụ trách Ban Bảo vệ CQ

UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 336, tờ 1-4

Bản Tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Giơ-ne-vơ ngày
10-5-1954.
“ Thƣa các vị Bộ Trƣởng ngoại giao,
Thƣa các vị đại biểu,
Thay mặt cho nhân dân và Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,
đoàn đại biểu nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhân dân cần phải tuyên bố lập
trƣờng của mình về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dƣơng.
I. LẬP TRƢỜNG CĂN BẢN
Lập trƣờng căn bản của nhân dân và Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà là: hoà bình, độc lập, thống nhất và dân chủ.
Đó là những nguyện vọng căn bản và quyền thiêng liêng của nhân dân
Việt Nam. Để thực hiện những điều ấy, nhân dân Việt Nam cƣơng quyết hy sinh
và đấu tranh đến cùng. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam đã
đựơc nhân dân toàn thế giới và tất cả những ngƣời yêu chuộng hoà bình và tự do
nhiệt liệt hoan nghênh, ủng hộ.
Việc thành lập nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Sau khi xâm chiếm nƣớc chúng tôi, thực dân Pháp đã thực hiện một chính
sách vô cùng hung bạo nhằm chia sẻ đất nƣớc chúng tôi và bóc lột và tiêu diệt
dân tộc chúng tôi. Kể từ ngày ấy, nhân dân Việt Nam không ngừng đoàn kết
chặt chẽ và anh dũng đấu trang chống bọn xâm lƣợc để giành độc lập dân tộc,
thống nhất tổ quốc, để giành quyền đựơc hƣởng những tự do dân chủ và để đựơc
sống hoà bình trên lãnh thổ quốc gia.
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Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Phát xít Đức, Ý, Nhật định
định chinh phục và nô dịch nhân dân thế giới.
Liên Xô, Mỹ, Anh và những nƣớc khác yêu chuộng hoà bình và dân chủ
đã đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống bọn phát xít và cuối cùng đã đè bẹp
chúng.
Cùng một mối căm thù bọn phát xít xâm lƣợc, toàn thể nhân dân Việt
Nam đã đứng lên đấu tranh chống kẻ thù của nhân loại.
Mấy tháng sau khi Petain đầu hàng phát xít, bọn cầm quyền Pháp ở Đông
Dƣơng cũng đầu hàng phát xít Nhật dâng Đông Dƣơng cho phát xít Nhật và cam
kết tận lực hợp tác với phát xít Nhật chống các nƣớc đồng minh và các dân tộc
Đông Dƣơng.
Mặc dù những nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dƣơng hết sức trung thành
với Phát xít Nhật, sự hợp tác này cũng không đƣợc lâu dài. Trong khi bị các
nƣớc đồng minh đánh cho thất bại nặng nề trên các mặt trận, phát xít Nhật tìm
cách củng cố địa vị của mình ở Đông Dƣơng bằng cách cố lôi kéo nhân dân
Đông Dƣơng theo chúng nhằm lợi dụng lực lƣợng họ để theo đuổi chiến tranh.
Để thực hiện kế hoạch này, một mặt, ngày 9-3-1945 phát xít Nhật thủ tiêu bộ
máy cai trị của thực dân Pháp và một mặt khác, bày ra trò hề Chính phủ Việt
Nam “độc lập” mà chúng tuyên bố là nằm trong khối thịnh vƣợng chung Đại
Đông Á. Đông Dƣơng đã từ một thuộc địa của Pháp trở thành một thuộc địa của
Nhật.
Kể từ ngày đầu tiên Nhật chiếm đóng, nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt
chẽ trong Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội (Việt Minh) và phối hợp chặt chẽ
với cuộc đấu tranh vĩ đại của các dân tộc trên thế giới chống chủ nghĩa phát xít,
đã đứng lên cầm vũ khí chống phát xít Nhật và bọn Pháp và Việt Nam đã thay
phiên nhau làm tay sai cho chúng.
Tháng 8-1945, Đại hội đại biểu của nhân dân Việt Nam đã họp ở khu giải
phóng Việt Bắc gồm hàng trăm đại biểu các đảng phái và các tổ chức yêu nƣớc
và những ngƣời mà ai cũng biết là yêu nƣớc. Những đại biểu đã từ khắp nơi
trong nƣớc đến dự Đại hội và đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân. Đại hội
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đã quyết định Tổng khởi nghĩa và bầu Ủy ban dân tộc giải phóng để lãnh đạo
cuộc khởi nghĩa do cụ Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam
làm chủ tịch. Toàn thể nhân dân từ Bắc chí Nam, ở thôn quê cũng nhƣ ở thành
thị, đều hăng hái tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa và chỉ trong một thời gian rất
ngắn đã dành đựơc chính quyền trong tay bọn Nhật và chính phủ Bảo Đại. Ngày
19-8, cuộc Tổng khởi nghĩa đã hoàn toàn thành công trong toàn quốc. Bảo Đại
thoái vị và đã công nhận cái vai trò vô dụng của ngôi vua của hắn trong những
lời sau đây: (Chỗ này trích lời tuyên bố của Bảo Đại khi hắn thoái vị trong đó
hắn tỏ ý tiếc là hắn không làm đựơc gì cho nhân dân và tỏ ý vui sƣớng đựơc làm
một công dân tự do của 1 nƣớc độc lập…Lời ngƣời dịch).
Cái chế độ phong kiến thối nát đến tận xƣơng tủy của bọn vua quan từ
trƣớc đến nay vẫn là công cụ ngoan ngoãn của bọn xâm lƣợc ngoại quốc nào, đã
bị thủ tiêu. Uỷ ban dân tộc giải phóng trở thành Chính phủ lâm thời của Việt
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Ngày 2-9-1945, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho Chính phủ lâm thời
tuyên bố thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
“Chúng tôi, Chính phủ lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh
trọng tuyên bố trƣớc toàn thế giới: Nƣớc Việt Nam có quyền đựơc hƣởng tự do
độc lập và thực tế đã thành một nƣớc độc lập. Toàn thể nhân dân Việt Nam
cƣơng quyết mang hết lực lƣợng vật chất và tinh thần của mình, hy sinh tính
mạng và tài sản để bảo vệ độc lập và tự do của mình”.
Ngày 6-1-1946, theo nghị quyết của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng
hoà cuộc tổng tuyển cử tự do và dân chủ bầu Quốc hội đầu tiên của nƣớc Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà đã đựơc tổ chức trong toàn quốc. Nhân dân Việt Nam
hết sức phấn khởi tham gia vào những cuộc bầu cử này. 90% số cử tri đã đi bỏ
phiếu. Ở Nam Bộ nơi mà bọn xâm lƣợc Pháp đã gây chiến tranh ngay từ ngày
23-9-1945, nhân dân cũng vẫn can đảm làm tròn nhiệm vụ cử tri của mình mặc
dù bị quân đội Pháp bắt bớ giết chóc và ném bom nhằm mục đích phá hoại và
cản trở cuộc Tổng Tuyển cử. Nhƣng danh sách ứng cử do Mặt trận Việt Minh
đƣa ra đã đựơc tuyệt đại đa số cử tri tín nhiệm. Việc này là một chứng minh một
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cách hùng hồn sức mạnh của Măt trận dân tộc và uy tín của Mặt trận dân tộc
thống nhất trong nhân dân.
Ở khoá họp đầu tiên, Quốc hội Việt Nam đã tỏ lòng biết ơn của nhân dân
Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời. Quốc hội Việt
Nam đã bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập và
sau đó Quốc hội dự thảo hiến pháp của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Do kết quả qua 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp và 4 năm đấu
tranh chống Phát xít Nhật, nhân dân Việt Nam đã lật đổ chế độ thống trị ngoại
quốc, thành lập nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng hòa, thực hiện đƣợc những
nguyện vọng căn bản và quyền thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam độc lập dân tộc, thống nhất lãnh thổ, quyền tự do dân chủ và một đời sống hòa
bình trên lãnh thổ Việt Nam.
Về chính sách nội trị, mấy ngày sau khi lên nắm chính quyền, Chính phủ
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban bố đạo luật bảo vệ quyền căn bản của nhân
dân, nhân quyền, quyền tự do dân chủ, quyền tƣ hữu tài sản. Chính phủ Việt
Nam nỗ lực thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ quang vinh là động viên, tổ chức
và lãnh đạo nhân dân trong cuộc đấu tranh chống nạn đói, nạn mù chữ và chống
ngoại xâm.
Về mặt ngoại giao, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã nói rõ
chính sách ngoại giao của mình trong lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao ngày 3-101945.
Nƣớc Việt Nam đang ở trong một giai đoạn đấu tranh quyết liệt. Chính
sách ngoại giao của Việt Nam là nhằm làm cho cuộc đấu tranh này đi đến thắng
lợi bằng cách dùng mọi phƣơng pháp thích hợp và lấy những nguyên tắc của
hiến chƣơng Đại Tây Dƣơng làm cơ sở.
a) Vì thế, nƣớc Việt Nam tha thiết mong muốn giữ vững tình hữu nghị và
bình đẳng và tƣơng trợ nhằm mục đích xây dựng hòa bình lâu dài trên toàn thế
giới.
b) Nƣớc Việt Nam đang theo đuổi chính sách sau này đối với Pháp, nhất
là đối với thƣờng dân Pháp: tính mạng và tài sản của họ sẽ đựơc đảm bảo theo
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đúng luật quốc tế nếu họ sống yên ổn, giữ vững trật tự và tôn trọng nền độc lập
và chủ quyền của VIệt Nam. Nhƣng chúng tôi kiên quyết đánh thực dân Pháp là
những kẻ đang chuẩn bị và bắt đầu cuộc chiến tranh để hòng xâm chiếm đất
nƣớc chúng tôi một lần nữa.
Nƣớc Việt Nam Dân chủ cộng hòa đang tìm cách để đặt mối bang giao
huynh đệ với Pháp dựa trên cơ sở bình đẳng và có lợi cho đôi bên.
c) Nƣớc Việt Nam sẵn sàng đặt những mối bang giao thân thiện với các
dân tộc bị áp bức và hợp tác với họ trên cơ sở bình đẳng để giúp đỡ và tƣơng trợ
lẫn nhau nhằm giữ vững và củng cố độc lập dân tộc.
d) Đặc biệt với các dân tộc Khơ-me và Lào, nƣớc Việt Nam giữ vững mối
bang giao dựa trên nguyên tắc dân tộc tự quyết. Cùng chịu dƣới ách của Pháp ba
dân tộc đó phải cùng đấu tranh để lật đổ cái ách đó và cùng giúp đỡ nhau để
giành lại và bảo vệ nền độc lập của mình. Hơn nữa, 3 nƣớc này đã sẵn có những
quan hệ kinh tế chặt chẽ với nhau. Những nƣớc này sẽ giúp đỡ nhau trong cuộc
kiến thiết và sẽ cùng nhau đi trên con đƣờng tiến bộ.
Chính sách nội trị và ngoại giao của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
hoàn toàn phù hợp với chính sách giữ vững hòa bình thế giới. Vì thế chính sách
này đã đựơc nhân dân Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ và hết lòng thực hiện nó. Nó
lại đƣợc tất cả các dân tộc Đông Dƣơng và trên toàn thế giới tán thành và ủng
hộ.
Bọn thực dân phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh Đông Dƣơng.
Sau khi thành lập nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thì rõ ràng là thời
đại thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dƣơng đã chấm dứt. Nhƣng bọn thực
dân Pháp âm mƣu từ trƣớc việc chiếm lại Đông Dƣơng không đếm xỉa gì đến
tình thế mới đó.
Ngày 24-3-1945 trong lời tuyên bố ở Brazzaville, Chủ tịch Chính phủ lâm
thời nƣớc Pháp đã tuyên bố cƣơng quyết lập lại sau chiến tranh nền thống trị của
Pháp ở Đông Dƣơng.
Muốn nhƣ thế thì phải dùng vũ lực, phải dùng chiến tranh. Tƣớng Leclerc
đã đựơc cử làm chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp để thực hiện việc xâm lƣợc
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Đông Dƣơng. Quân đội viễn chinh Pháp đổ bộ ở Nam Bộ và bất ngờ chiếm Sài
Gòn ngày 23-9-1945 rồi từ đấy mở rộng chiến tranh ở miền Nam Đông Dƣơng.
Cuộc chiến tranh của thực dân Pháp để chiếm lại Đông Dƣơng bắt đầu. Để tỏ rõ
ý chí cứng rắn của nhân dân Việt Nam cƣơng quyết bảo vệ hoà bình độc lập
thống nhất, dân chủ, Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong phiên
họp đầu tiên đã ra bản tuyên bố sau này:
“…Chủ quyền của nƣớc Việt Nam là hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt
Nam…Nhƣng ngày 23-9-1945 thực dân Pháp lại đã dùng vũ khí để xâm chiếm
đất nƣớc Việt Nam. Hành động xâm lƣợc ấy là một sự xâm phạm trắng trợn đến
nguyên tắc bình đẳng của các dân tộc, quyền tự quyết của các dân tộc, những
nguyên tắc đã đựơc công nhận trong nhiều hội nghị của các nƣớc đồng minh.
Quốc hội Việt Nam kiên quyết bảo vệ dân tộc và lãnh thổ quốc gia cũng
nhƣ quyền của dân tộc Việt Nam đựơc hƣởng tự do”
Ngày 23-9-1945 là ngày bắt đầu cuộc chiến tranh của thực dân Pháp
nhằm xâm chiếm lại Đông Dƣơng. Do hành động xâm lựơc ngày 23-9-1945 chủ
nghĩa thực dân Pháp phải chịu trách nhiệm đã gây ra cuộc chiến tranh Đông
Dƣơng.
Sau khi xâm lƣợc miền Nam Đông Dƣơng quân đội viễn chinh Pháp
chuẩn bị chiến tranh lên miền Bắc. Nhƣng thực dân Pháp bắt đầu nhận thấy rằng
chúng đứng trƣớc cả một dân tộc cƣơng quyết bảo vệ độc lập của mình và đứng
dậy đấu tranh đằng sau một Chính phủ do họ đã lựa chọn và tƣợng trƣng cho
những nguyện vọng của họ muốn hoà bình, tự do và hạnh phúc.
Thật vậy Chính phủ nƣớc Cộng hoà Dân chủ Việt Nam ngay từ khi thành
lập đã tiến hành ngay việc kiến thiết lại đất nƣớc đã bị ách thực dân kéo dài gần
một thế kỷ làm kiệt quệ và đã bị tàn phá trong 4 chiến tranh. Đồng thời Chính
phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã theo đuổi chính sách hòa bình và hữu
nghị với tất cả các nƣớc và đặc biệt là với Pháp. Chính sách đúng đắn đó đã tập
hợp đƣợc toàn dân Việt Nam từ biên giới Trung Quốc đến mũi Cà Mau không
phân biệt chủng tộc, giai cấp, chính kiến và tôn giáo thành một khối đoàn kết
vững chắc. Chính sách đó đã gây cho hàng triệu nhân dân lòng tin tƣởng và
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phấn khởi có thể vƣợt qua mọi khó khăn đập tan mọi trở ngại và làm đựơc
những việc thần kỳ và thực hiện đƣợc những nhiệm vụ khó khăn, lớn lao nhất.
Thực tế đó đã rõ rệt và vững chắc đến nỗi Pháp đã phải đồng ý ký với
Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bản Hiệp định sơ bộ 6-3-1946.
Theo bản Hiệp định sơ bộ thì Chính phủ Pháp công nhận Chính phủ nƣớc Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa là một nƣớc tự do và cam kết chấm dứt cuộc xung đột
do họ gây ra ngày 23-9-1945.
Nhƣng đối với bọn thực dân, bản hiệp định sơ bộ 6-3-1946 chỉ là một
phƣơng tiện dùng để mang quân đội vào miền Bắc Đông Dƣơng và trở lại Hà
Nội mà không phải đánh nhau nhƣ tƣớng Lơclerc đã viết trong thƣ đề ngày 273-1946 và nhƣ thế là để theo đuổi chính sách xâm chiếm lại thuộc địa của họ.
Theo ý họ thì trong bản hiệp định sơ bộ 6-3-1946, chỉ có một điều khoản
quan trọng là điều khoản này: Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
tuyên bố sẵn sàng đón tiếp một cách thân thiện quân đội Pháp khi mà quân đội
Pháp sẽ vào thay thế quân đội Trung Quốc theo đúng hiệp ƣớc quốc tế.
Về những điều khoản khác liên quân đến nền độc lập và thống nhất của
nƣớc Việt Nam mục một chẳng hạn nói:
“Chính phủ Pháp công nhận nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một
nƣớc tự do có chính phủ riêng và là một bộ phận cuả Liên bang Đông Dƣơng và
của Liên hiệp Pháp”.
Về việc thống nhất lại ba kỳ thì chính phủ Pháp cấm đoán sẽ theo những
nghị quyết do nhân dân thông qua bằng cách trƣng cầu dân ý.
Về việc rút quân đội viễn chinh Pháp ra khỏi Đông Dƣơng (đoạn A và B
thuộc điều 7 trong bản phụ lục hiệp định) nói:
“Đoạn A: Những đơn vị có trách nhiệm trông coi những tù binh Nhật sẽ
phải hồi hƣơng khi nào nhiệm vụ của họ đã xong nghĩa là khi tù bình Nhật đã
chuyển đi hết nhƣng dù thế nào các đơn vị đó cũng phải rút trong một thời hạn
không quá […] tháng”.
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“Đoạn B: “Những đơn vị cùng với quân đội Việt Nam có trách nhiệm duy
trì an ninh và trật tự trên lãnh thổ Việt Nam sẽ do quân đội Việt Nam thay thế cứ
mỗi năm 1 phần 5. Nhƣ thế việc thay thế đó sẽ thực sự hoàn thành trong 5 năm”.
Về những điều khoản nói về việc hợp tác giữa quân đội Pháp và quân đội nƣớc
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong việc thay thế quân đội Quốc dân Đảng và
đặc biệt là các điều khoản về việc thi hành đình chiến đã nói:
“Mỗi bên ký kết sẽ thi hành mỗi phƣơng sách cần thiết để đình chiến ngay
và giữ nguyên quân đội ở vị trí cũ của mình để tạo ra một không khí thuận lợi
cần thiết cho việc mở đầu những cuộc thƣơng lƣợng thân mật và thành thực.
Bọn thực dân Pháp đã không đếm xỉa và đã nhiều lần xâm phạm đến
những điều khoản đó. Điều đó đã đựơc tỏ rõ trong bức giác thƣ của Chính phủ
nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi cho Chính phủ Pháp ngày 31-12-1946.
Còn về phía Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì sau khi hội nghị
Đà Lạt thất bại vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình của mình. Chính phủ
nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã hết sức cố gắng để đi đến việc triệu tập
hội nghị Fontainebleau. Ngay trƣớc khi Hội nghị Fontainebleau sắp khai mạc và
suốt trong thời gian Hội nghị, thực dân Pháp đã gấp rút do những hành động
xâm lƣợc, phá hoại nghiêm trọng đến nền độc lập, thống nhất và chủ quyền của
nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xâm phạm […] nội dung và tinh thần của
bản hiệp định sơ bộ 6-3-1946:
- Chiếm đóng cao nguyên miền Nam Trung Bộ.
- Chiếm đóng các tỉnh Sơn La và Lai Châu.
- Chiếm đóng Đồng Đăng nằm trên biên giới Việt Hoa.
- Chiếm đóng miền duyên hải Bắc Bộ.
- Chiếm đóng Bắc Ninh.
- Thành lập Chính phủ tự trị Nam Kỳ.
- Triệu tập Hội nghị Liên bang Đông Dƣơng ở Đà Lạt ngày 1-8-1946 dƣới
quyền chủ tọa của Đô đốc Dargenlieu làm cho Hội nghị Fontainebleau phải gián
đoạn.
283

Nhƣng để tránh cho Hội nghị Fontainebleau khỏi bị thất bại hoàn toàn và
để làm dịu không khí căng thẳng do bọn thực dân Pháp gây ra khắp mọi nơi và
để mở đƣờng cho những cuộc thƣơng lƣợng sau đó, chủ tịch Hồ Chí Minh ngày
14-9-1946 đã ký một bản tạm ƣớc với chính phủ Pháp. Sau đây là một vài điều
khoản đang đựơc chú ý đặc biệt:
“Khoản 9: “Quan tâm đến việc đảm bảo việc khôi phục lại càng sớm càng
hay trật tự ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ cần thiết cho việc phát triển tự do các
quyền tự do dân chủ, cũng nhƣ cần thiết cho việc nối lại những mối quan hệ
thƣơng mại; nhận rõ những kết quả thuận lợi của việc hai bên chấm dứt những
hành động bạo lực và thù địch, chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam dân chủ
Cộng hòa đã đồng ý với nhau về những phƣơng sách sau đây:
A. Cả hai bên ngừng hẳn những hành động bạo lực và thù địch.
B. Những bản hiệp định giữa hai bộ tham mƣu Pháp - Việt sẽ ấn
định những điều kiện thi hành và kiểm soát những phƣơng sách do hai bên
thỏa thuận.
“Khoản 10: “Chính phủ nƣớc Cộng hòa Pháp và chính phủ nƣớc Việt
Nam dân chủ Cộng hòa thỏa thuận cùng tìm cách ký kết những bản hiệp nghị
đặc biệt về tất cả những vấn đề có thể đề cập tới để nhằm củng cố những mối
quan hệ thân thiện giữa hai bên và để dọn đƣờng cho một hiệp ƣớc chung dứt
khoát. Những cuộc thƣơng lƣợng này sẽ bắt đầu càng sớm càng hay và chậm
nhất là đến tháng 1-1947.
Nhƣng bọn thực dân Pháp đã không muốn hòa bình. Chúng chỉ một mục
đích duy nhất là mở rộng cuộc chiến tranh để chiếm đoạt toàn bộ Đông Dƣơng.
Không đếm xỉa gì đến những điều khoản ký kết trong bản tạm ƣớc 14-9,
thực dân Pháp đã đặt thuế quan riêng ở Hải Phòng và từ ngày 20-11-1946 chúng
gây ra những vụ khiêu khích đổ máu. Pháo binh của chúng đã giết chết hàng
nghìn ngƣời thƣờng dân chúng tôi. Đồng thời chúng chiếm đóng Lạng Sơn, ở
thủ đô Hà Nội quân đội Pháp đã ra sức khủng bố. Ngày 17-12-1946 thiếu tá
Fonde trƣởng đòan Pháp trong ban Liên Kiêm Việt - Pháp và đến ngày 19-12,
Morlierechir huy lực lựơng Pháp ở Bắc Đông Dƣơng đã gửi cho các nhà cầm
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quyền Việt Nam những bức tối hậu thƣ đòi phải giải giáp Công An và tự vệ của
chúng tôi ở Hà Nội. Đứng trƣớc bọn xâm lƣợc đang tìm cách bóp cổ họ, toàn
dân Việt Nam đứng dậy chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc lâm nguy.
Trong khi đó Chính phủ nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã luôn luôn
kêu gọi các nhà cầm quyền Pháp đòi họ phải chấm dứt những hành động thù
địch. Ngày 19-12-1946 chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho chủ tịch Quốc Hội Pháp
và chủ tịch chính phủ Pháp một bức điện tín yêu cầu chấm dứt những hành động
khiêu khích và đổ máu do quân đội Pháp gây ra.
Ngay sau khi Pháp gây ra cuộc chiến tranh chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã
nhiều lần kêu gọi chính phủ Pháp yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tranh và tìm
cách thƣơng lƣợng để khôi phục hòa bình.
Ngày 19-4-1947 lúc Emile Bollaert nhận chức cao ủy, ông bộ trƣởng Bộ
Ngoại giao Việt Nam đã chính thức đề nghị Chính phủ Pháp chấm dứt cụôc
chiến tranh và mở những cuộc thƣơng lƣợng để giải quyết hòa bình cuộc chiến
tranh.
Ngày 13-5-1947 Cao ủy Bolaert chuyển cho Chủ tịch Hồ Chí Minh một
đề nghị đình chiến đòi: chấm dứt cuộc chiến tranh, hợp tất cả vũ khí trong thời
hạn ba tuần lễ, phải để cho quân đội Pháp tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Việt
Nam. Đó là một yêu sách đầu hàng không điều kiện. Dĩ nhiên là Chính phủ Việt
Nam không chịu đầu hàng.
Cuối năm 1947, bọn thực dân Pháp mở trận tấn công lớn lên Việt Bắc mà
chúng hy vọng mang lại một trận thắng lợi chấm dứt cuộc chiến tranh. Trận tấn
công này đã bị thất bại. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã thu đƣợc
thắng lợi quan trọng và đã chứng tở lực lƣợng của mình.
Cuộc chiến tranh đã đi vào một giai đoạn mới, ngày càng dữ dội hơn,
mãnh liệt hơn trên khắp các mặt trận và tiến triển theo một hƣớng ngày càng có
lợi cho Việt Nam.
Chính lúc bầy giờ bọn đế quốc Mỹ bắt đầu can thiệp vào Đông Dƣơng.
Sự can thiệp của Mỹ.
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Trách nhiệm của Mỹ trong việc kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh.
Chính sách can thiệp của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở Đông Dƣơng là một bộ phận
của toàn bộ chính sách bạo lực của Mỹ nhằm thống trị thế giới sau cuộc thế giới
chiến tranh lần thứ hai.
Nƣớc Pháp bị suy yếu vì cuộc chiến tranh Đông Dƣơng và cần viện trợ để
tiếp tục cuộc chiến tranh đó đã tạo cơ hội và điều kiện cho sự can thiệp đó.
Bằng sự can thiệp vào Đông Dƣơng, đế quốc Mỹ nhằm dần dần hất cẳng
Pháp, để biến Đông Dƣơng thành một thuộc địa của Mỹ, để độc quyền chiếm
những quyền lợi kinh tế và những tài nguyên của Đông Dƣơng, để đàn áp phong
trào giải phóng dân tộc và dân chủ của các dân tộc Đông Dƣơng, để dùng Đông
Dƣơng làm một bàn đạp chinh phục các nƣớc Đông Nam Á, biến Đông Dƣơng
thành một căn cứ quân sự của Mỹ.
Trong lúc can thiệp ngày càng tích cực vào chiến tranh Đông Dƣơng,
trong lúc kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh, đế quốc Mỹ đồng thời tìm cách
cứu kinh tế Mỹ khỏi mối nguy cơ khủng hoảng đang đè lên Mỹ, nhất là sau khi
ký kết đình chiến ở Triều Tiên.
Qua sự diễn biến của sự can thiệp của ngƣời Mỹ ngƣời ta thấy lộ rõ mục
đích đã nói ở trên, để lộ rõ những giai đoạn và những phƣơng pháp dùng để thực
hiện mục đích đó.
Tháng 8-1947 một nhà ngoại giao Mỹ đến Hồng - Kông và gặp Bảo Đại
và đến tháng 9 -1947 nhà ngoại giao đó gặp các nhà cầm quyền Pháp ở Đông
Dƣơng và sau đó sang Pháp để nói chuyện với chính phủ Pháp. Tháng 12-1947
nhà ngọai giao đó chủ trƣơng việc Mỹ can thiệp vào Đông Dƣơng và tuyên bố:
“phải thừa nhận Bảo Đại, giúp đỡ Bảo Đại tổ chức một quân đội” và ông ta nói
rõ với Pháp:
“Nếu Pháp không muốn giải pháp đó thì Mỹ phải nắm lấy việc đó trong
tay”. Năm 1950 đánh dấu giai đoạn đầu tiên của một sự can thiệp quy mô lớn
của đế quốc Mỹ vào Đông Dƣơng. Đó là lúc mà quân đội giải phóng Nhân dân
Trung Quốc đƣơng tiêu diệt lực lƣợng vũ trang của Tƣởng Giới Thạch và hoàn
thành giải phóng lục địa mênh mông Trung Quốc.
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Đầu năm 1950, phái đoàn Jessup do chính phủ Mỹ cử sang Đông Dƣơng
quyết định gửi một phái đoàn quân sự và một phái đoàn kinh tế Mỹ sang Đông
Dƣơng và hứa giúp đỡ quân sự với điều kiện là thực dân Pháp phải cam kết
thành lập trong một thời gian ngắn một chính phủ gọi là quốc gia có quân đội và
có những quyền hạn rộng rãi về ngoại giao. Sau cuộc hành trình của phái đoàn
Jessup giới cầm quyền Mỹ chính thức tuyên bố là Mỹ can thiệp vào Đông
Dƣơng.
Thất bại nặng nề cuối năm 1950 đã làm cho những khó khăn của quân đội
viễn chinh Pháp thêm trầm trọng. Quân đội Pháp giờ đây phải đƣơng đầu với
những trận tấn công ngày càng mãnh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam. Bọn
can thiệp Mỹ lợi dụng tình trạng này để đẩy mạnh sự can thiệp của chúng vào
cuộc chiến tranh Đông Đƣơng.
Năm 1953 cuộc đình chiến ở Triều Tiên đã làm đế quốc Mỹ quay về phía
Đông Dƣơng nhiều hơn. Các giới cầm quyền Mỹ đã nhấn mạnh đến sự “quan
trọng” của Đông Dƣơng và việc cần thiết phải viện trợ cho bọn thực dân Pháp.
Năm 1953 cũng là năm mà cuộc kháng chiến của nhân dân ba nƣớc Việt
Nam, Khơ -Me, Lào thu đựơc nhiều thắng lợi mới trên hầu khắp các mặt trận.
Đó cũng là năm mà cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp chống cuộc chiến tranh
Đông Dƣơng đã đánh dấu những bƣớc tiến bộ mới bao gồm các tầng lớp rộng
rãi nhất của nhân dân và của dƣ luận Pháp. Con đƣờng bế tắc của thực dân Pháp
ngày càng sa lầy trong một tình trạng không có lối thoát là một cơ hội tốt để cho
bọn đế quốc Mỹ tăng cƣờng sự can thiệp của chúng. Nó biểu hiện ở chỗ Mỹ đã
giành một chỉ tiêu quân sự mới và tham gia trực tiếp vào việc điều khiển chiến
lƣợc chiến tranh, nhất là trong việc thảo ra và thực hiện kế hoạch Navarre.
Nhƣng mặc dầu Mỹ can thiệp ngày càng nhiều vào chiến tranh Đông
Dƣơng, quân đội Pháp vẫn thất bại liên tiếp và nhân dân Việt Miên Lào vẫn tiếp
tục đạt đƣợc những thắng lợi mới.
Từ cuối năm 1953 và đầu năm 1954, những lực lƣợng võ trang của Việt
Nam, Khmer và Pathet Lào đã tăng cƣờng hoạt động trên tất cả các chiến trƣờng
và đã đạt đƣợc những thắng lợi mới vang dội.
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Kế hoạch Navarre không những không cứu vãn đƣợc mà còn làm tình
hình quân sự của địch thêm nguy ngập. Mỹ đã có những hành động can thiệp
mới, giành nhiều món chỉ tiêu về quân sự quan trọng hơn trong năm 1954, viện
trợ không quân nhiều hơn, trong đó có việc gửi nhân viên không quân để tham
gia trực tiếp vào việc tàn sát nhân dân Việt Miên Lào; ngƣợc lại, Mỹ đòi tham
gia vào việc huấn luyện những quân đội gọi là “quốc gia”.
Trong những tháng gần đây, những thắng lợi vang dội của nhân dân Đông
Dƣơng, những tiến bộ của phong trào hòa bình ở Pháp, những triển vọng lập lại
hòa bình do Hội nghị Giơ-ne-vơ đem lại, làm cho bọn can thiệp Mỹ lo ngại.
Chúng bày ra những kế hoạch mới (kế hoạch “hành động chung”, kế hoạch “an
ninh tập thể”…) để kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dƣơng với sự thông
đồng của bọn hiếu chiến Pháp chủ trƣơng đánh đến cùng. Chính sách baọ lực
gây chiến đó đã làm cho các dân tộc và chính phủ các nƣớc Đông Nam Á phản
đối. Để bào chữa cho chính sách đó, bọn can thiệp Mỹ viện cớ bảo vệ nƣớc Mỹ,
bảo vệ Đông Nam Á, bảo vệ tự do. Bảo vệ nƣớc Mỹ ƣ? Chẳng hóa ra các dân
tộc Đông Dƣơng là một mối đe dọa đối với Mỹ hay sao? Không có một ngƣời
nào có trí khôn có thể nghĩ một điều lố lăng nhƣ thế.
Bảo vệ Đông Nam Á ƣ?
Hòa bình và an ninh của các nƣớc Đông Nam Á và Á châu thực tế đã bị
đe dọa, nhƣng không phải bởi các dân tộc Đông Dƣơng, cũng không phải bởi
một nƣớc Á châu nào mà chính là bởi đế quốc Mỹ.
Bảo vệ tự do ƣ?
Nhƣng chính chúng tôi, các dân tộc bị áp bức ở Đông Dƣơng, các dân tộc
bị áp bức ở Á Châu, các dân tộc bị áp bức trên thế giới là những ngƣời bền tâm
và kiên quyết nhất bảo vệ tự do của chúng tôi, tự do của tất cả các dân tộc chọn
lấy chế độ chính trị của mình chống mọi chế độ nô dịch của đế quốc.
Sự tiến triển của can thiệp của Mỹ vào chiến tranh Đông Dƣơng đã làm
cho ta thấy rõ những sự việc sau đây:
Đối với Pháp, một mặt, đế quốc Mỹ làm cho Pháp trở thành công cụ của
chính sách của chúng và một mặt khác, Mỹ chuẩn bị hất cẳng Pháp ra khỏi
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Đông Dƣơng. Nhƣng những giới Pháp chủ trƣơng chiến tranh đến cùng vẫn mù
quáng muốn tiếp tục chiến tranh. Để theo đuổi chiến tranh bọn này cần có sự
giúp đỡ của Mỹ và chịu phụ thuộc vào bọn can thiệp Mỹ. Bọn này đến lúc nào
đó chắc chắn sẽ hất cẳng chúng.
Một mặt khác, trong khi bắt buộc Pháp theo đuổi cuộc chiến tranh Đông
Dƣơng, đế quốc Mỹ cũng nhằm làm yếu Pháp để dễ bề chi phối Pháp ở Âu
châu. Đó là hiện trạng thứ nhất của sự can thiệp của Mỹ.
Một hiện trạng khác của sự can thiệp của Mỹ là việc thành lập cái chế độ
gọi là quốc gia mà Mỹ đòi Pháp phải để cho “độc lập” hoàn toàn. Việc thành lập
một chính phủ gọi là “quốc gia” cũng nhƣ việc thành lập một quân đội gọi là
“quốc gia” tách rời khỏi quân đội viễn chinh Pháp là những điều kiện mà đế
quốc Mỹ đã bắt Pháp phải theo để đền bù vào sự viện trợ quân sự của Mỹ cho
Pháp. Những điều kiện này sẽ làm cho Mỹ trực tiếp nắm lấy các Chính phủ và
quân đội gọi là quốc gia, sẽ làm cho Mỹ thành công trong việc hất cẳng Pháp,
thi hành triệt để chính sách của chung “dùng ngƣời Đông Dƣơng đánh ngƣời
Đông Dƣơng” và tăng cƣờng và mở rộng chiến tranh.
Nhƣng giới cầm quyền ở Mỹ đang dùng mọi áp lực đối với Pháp để mở
rộng cuộc chiến tranh Đông Dƣơng, đòi Pháp phải gửi thêm sang Đông Dƣơng
những đội quân Pháp, Phi, Lê dƣơng, những đội quân đánh thuê đủ các loại
trong đó có quân đội phát xít Đức. Bọn đế quốc Mỹ và Pháp muốn theo đuổi
chiến tranh để thu lợi cho mình bằng máu của những ngƣời khác.
Bọn chúng còn dự định lôi kéo các nƣớc khác vào chiến tranh. Tất cả
những việc trên đây để kéo dài và mở rộng chiến tranh là nhằm mục đích biến
Đông Dƣơng và các nƣớc láng giềng thành thuộc địa của Mỹ. Đó là những tính
toán của những kẻ thù nguy hiểm nhất của hòa bình ở Đông Dƣơng. Nhƣng
những tính toán đó đã thất bại do cuộc kháng chiến anh dũng của các dân tộc
Đông Dƣơng. Cuộc kháng chiến này mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ và có hiệu
quả. Tình hình quân sự của kẻ thù hiện nay khó khăn hơn bao giờ hết nhất là sau
cuộc thắng lợi lớn lao ở Điện Biên Phủ của quân giải phóng Việt Nam ngay
trƣớc ngày họp Hội nghị Giơ-ne-vơ. Phấn khởi do những thắng lợi và sự đoàn
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kết của mình, các dân tộc Đông Dƣơng càng kiên quyết đấu tranh để đánh bại
mọi âm mƣu can thiệp của Mỹ.
Nhƣ vậy là bọn can thiệp Mỹ và bọn ngƣời ở Pháp chủ trƣơng chiến tranh
đến cùng hiện nay là những trở ngại chính của việc chấm dứt chiến tranh và lập
lại hòa bình ở Đông Dƣơng.
Trong khi tìm cách kéo dài và mở rộng cuộc chiến tranh Đông Dƣơng
(mất một chữ) bọn can thiệp Mỹ đòi một số nƣớc phải tham gia vào cuộc chiến
tranh; gây ra thêm mối đe dọa mới cho hòa bình ở Á châu và trên toàn thế giới.
Chính sách xâm lƣợc này, những việc khiêu khích gây chiến này, ngựơc
lại với quyền lợi của các dân tộc Việt, Khomer, Lào, ngƣợc lại với quyền lợi
của nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ.
Các dân tộc Việt, Khơmer, Lào muốn hòa bình, độc lập, thống nhất và
dân chủ. Họ muốn thiết lập mối bang giao huynh đệ với các dân tộc thế giới.
Nguyện vọng của họ phù hợp với quyền lợi các dân tộc thế giới.
Sự nghiệp của các dân tộc Việt, Khơmer, Lào là sự nghiệp của hòa bình
chắc chắn sẽ thành công.
Những thắng lợi trong cuộc kháng chiến và kiến thiết
Các dân tộc Việt, Khơmer, Lào đã kháng chiến anh dũng chống bọn đế
quốc xâm lƣợc.
Trong cuộc kháng chiến nhân dân và quân đội nƣớc Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa cố gắng bảo tồn và tăng cƣờng lực lƣợng kháng chiến trong mọi lĩnh
vực quân sự, chính trị, kinh tế và văn hóa. Hiện nay, dƣới quyền chỉ đạo của
chính phủ, chế độ dân chủ cộng hòa đã đƣợc xây dựng vững chắc ở một vùng
rộng hơn ba phần tƣ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chƣơng trình của chính phủ đã
đƣợc thực hiện ở đây có kết quả:
Đoàn kết dân tộc rộng rãi không phân biệt giai cấp, chủng tộc, xu hƣớng
chính trị, tôn giáo, những quyền tự do dân chủ đƣợc đảm bảo, nhất là tự do tín
ngƣỡng và thờ phụng, chính trị, kinh tế, tài chính thích hợp (tăng gia sản xuất,
giảm nhẹ thuế má, đình chỉ nạn lạm phát, bình ổn vật giá, củng cố tiền tệ, phát
290

triển nội và ngoại thƣơng); Thi hành từng bƣớc chính sách ruộng đất đúng đắn;
đấu tranh thắng lợi chống nạn mù chữ và phát triển giáo dục.
Những việc đó làm cho uy tín và ảnh hƣởng của chính phủ và chế độ Dân
chủ Cộng hòa lan rộng đến khắp vùng tạm bị quân địch chiếm đóng. Đó là một
sự thật đã đƣợc những nhân vật chính trị am hiểu tình hình ở Đông Dƣơng và
các phóng viên các báo sang thăm Đông Dƣơng công nhận từ lâu. Uy tín và ảnh
hƣởng này đã bắt nguồn ở sự việc là chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa là đại diện ý chí của toàn thể dân tộc Việt Nam muốn hòa bình, độc lập dân
tộc, thống nhất lãnh thổ, tự do dân chủ.
Trong lĩnh vực đối ngoại, ngày 14-1-1950 chính phủ nƣớc Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa tuyên bố “sẵn sàng thiết lập những mối quan hệ ngoại giao với
nƣớc nào tôn trọng quyền bình đẳng, lãnh thổ và chủ quyền dân tộc Việt Nam để
cùng bảo vệ hòa bình và xây dựng dân chủ trên thế giới”.
Nhiều nƣớc gồm 800 triệu dân số đã công nhận nƣớc Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa còn đại đa số nhân dân các nƣớc khác cũng đã biểu lộ đồng tình với
nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thu đƣợc nhiều kết quả
trong sự lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc nhờ có chính sách đúng đắn:
“Trƣờng kỳ kháng chiến và tự lực cánh sinh”. Nhân dân Việt Nam tin tƣởng sắt
đá vào lực lƣợng vô biên của mình và ra sức cố gắng để động viên, phát triển, tổ
chức các lực lƣợng đó để đánh bại đế quốc xâm lƣợc và xây dựng đất nƣớc.
Nhân dân và lực lƣợng nhân dân là tài sản quý báu mà đế quốc xâm lƣợc
không thể có đƣợc mặc dù chúng đã dùng âm mƣu lừa phỉnh, mua chuộc và áp
bức nhân dân.
Chúng nói tự do, độc lập, dân chủ trong khi chính bọn chúng lại là kẻ thù
nguy hiểm nhất của tự do, độc lập và dân chủ. Cái mà chúng gọi là tự do, độc
lập và dân chủ thực ra chỉ là những cái lừa dối nhằm che đậy chính sách xâm
chiếm và nô dịch nhân dân. Trong những vùng dƣới quyền kiểm soát của chúng,
chúng thực hiện chiến tranh tổng lực đốt phá làng mạc và biến ruộng nƣơng
thành đất hoang. Chúng triệt để thi hành một chính sách bần cùng hóa, trụy lạc
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hóa quần chúng đê dễ thực hiện chính sách dùng ngƣời Đông Dƣơng chống lại
ngƣời Đông Dƣơng.
Còn nói đến Chính phủ ở vùng tạm bị chiếm, mỗi ngƣời, kể cả đối
phƣơng của chúng tôi nữa, đều phải nhận rằng nó không đại diện cho ai, ngoài
những ngƣời trong chính phủ đó hoặc những ngƣời đã nặn ra rồi lại bóp chết nó,
nó không đƣợc nhân dân ủng hộ, và lý do tồn tại độc nhất của nó là thi hành,
dƣới mặt nạ độc lập dân chủ, chính sách chiến tranh của bọn đế quốc.
Ở Pathet Lào, sau cách mạng tháng Tám ở Việt Nam thắng lợi, nhân dân
Pathét Lào đã nổi dậy và giành chính quyền trong tay bọn phát xít Nhật: ngày
12-10-1945, chính phủ lâm thời Pathét Lào đã thành lập và tuyên bố nƣớc Pathét
Lào độc lập.
Vua Sisavang thoái vị.
Từ ngày thực dân Pháp bắt đầu xâm chiếm lại nƣớc Pathét Lào, chính phủ
Pathet Lào đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Cuối năm 1950, một cuộc hội
nghị gồm có đại biểu toàn nƣớc Pathet Lào đã cử ra chính phủ mới và đã ấn định
chính cƣơng của Pathét Lào nói về công cuộc kháng chiến vũ trang và kiến thiết
quốc gia của Pathet Lào. Cuộc kháng chiến Pathét Lào đã thu đƣợc nhiều kết
quả, đã tiêu diệt một phần lớn lực lƣợng quân địch, nhất là từ 1953, và đã giải
phóng phần nửa lãnh thổ. Trong những vùng giải phóng, chính phủ kháng chiến
Pathet Lào đã thi hành những cải cách dân chủ và những phƣơng sách cần thiết
nhằm nâng cao mức sống và nâng cao sức chiến đấu của nhân dân.
Ở nƣớc Khmer, thực dân Pháp, thực hiện âm mƣu chiếm lại nƣớc đó vào
tháng 10-1945, đã vấp phải sức kháng chiến của nhân dân Khmer kiên quyết đấu
tranh để thóat khỏi ách nô lệ thực dân và chế độ quân chủ…
Hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc họp tháng 4-1950 và gồm có đại
biểu tất cả các từng lớp nhân dân đã cử ra Ủy ban giải phóng dân tộc và đã tuyên
bố nƣớc Khmer độc lập. Việc đầu tiên của Ủy Ban giải phóng dân tộc là ban bố
những quyền tự do dân chủ. Ủy ban giải phòng dân tộc sau này đã trở thành
chính phủ lâm thời. Dƣới sự lãnh đạo của chính phủ lâm thời, nhân dân Khmer
đã thu đƣợc nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, can thiệp
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Mỹ và chế độ quân chủ. Trong những vùng giải phóng, các cơ quan chính quyền
đã áp dụng chế độ dân chủ, nâng cao sức sống của nhân dân. Do đó, uy tín của
chính phủ kháng chiến củng cố và ăn sâu vào những miền tạm bị chiếm.
Trong cuộc đấu tranh chống bọn đế quốc xâm lƣợc, nhân dân Việt Nam,
Khmer và Pathet Lào đã đƣợc sự đồng tình và vủng hộ nhiệt liệt của các dân tộc
yêu chuộng hòa bình thế giới. Đó là vì cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam,
Khmer và Pathet Lào là một cuộc chiến đấu chính nghĩa, nhƣng cũng vì chiến
tranh xâm lƣợc Đông Dƣơng mà bọn đế quốc đã gây ra và đã kéo dài là một đe
dọa nghiêm trọng cho hòa bình ở Châu Á và trên toàn thế giới.
Nhân dân thế giới, nhất là nhân dân các nƣớc Á Châu và Đông Nam Á,
nhân dân các nƣớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vĩ đại, nhân dân Ấn Độ vĩ
đại, nhân dân Nam Dƣơng, Diến Điện đã nhiệt liệt tỏ tình đoàn kết với nhân dân
các nƣớc Đông Dƣơng. Ngay mới đây, dƣ luận nhân dân thế giới cũng nhƣ nhân
dân các nƣớc Á châu và Đông Nam Á đã có những phản ứng mãnh liệt chống lại
những âm mƣu của bọn đế quốc Mỹ nhằm đi tới “hành động chung” và “an toàn
tập thể”, những âm mƣu đó thực ra là những mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa
bình ở Á châu và trên toàn thế giới.
Con đƣờng đi tới lập lại hòa bình.
Những sự việc nói trên đây chứng tỏ rõ ràng là:
1) Hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ là những nguyện vọng tha thiết
nhất, những quyền thiêng liêng nhất của các dân tộc Việt Nam, Khmer, Pathet
Lào. Đó là những quyền thiêng liêng nhất của bất cứ dân tộc nào. Khi những
nguyện vọng và quyền thiêng liêng đó bị bọn xâm lƣợc ngoại quốc dày xéo lên
trên thì tất nhiên ba dân tộc phải đứng dậy để bảo vệ tổ quốc của mình.
2) Nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ khi mới thành lập đã luôn
luôn theo đuổi một chính sách hòa bình và thân thiện với nƣớc Pháp. Chính phủ
nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ba lần điều đình với chính phủ Pháp, đã
ký với chính phủ Pháp hiệp định sơ bộ 6-3-1946, tạm ƣớc ngày 14-9-1946
nhƣng bọn thực dân Pháp đã cố tâm phá hoại các cuộc điều đình phản bội các
hiệp ƣớc và luôn luôn nghĩ tới việc lập lại nền thống trị thực dân của chúng bằng
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chiến tranh. Hiện nay bọn can thiệp Mỹ và bọn hiếu chiến Pháp đang mƣu mô
kéo dài và mở rộng chiến tranh ở Đông Dƣơng. Chúng là trở ngại lớn nhất cho
việc ngừng chiến và lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng.
3) Về phía họ, thì nhân dân và chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa lúc nào cũng tranh đấu cho hòa bình và kiên quyết ủng hộ chính sách nhằm
giải quyết bằng cách thƣơng lƣợng mỗi cuộc xung đột quốc tế, nhằm làm cho
tình hình thế giới bớt căng thẳng, nhằm thiết lập và giữ vững những mối quan hệ
thân thiện giữa tất cả các nƣớc (báo cáo của Chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa trƣớc khóa họp thứ 3 Quốc hội Việt Nam họp ngày 1-12-1953).
Cuối tháng 11-1953, trả lời tờ báo Expressen, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
tuyên bố là nhân dân và chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng
thƣơng lƣợng để đi tới lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng.
Lập trƣờng đó là lập trƣờng chung của nhân dân và chính phủ nƣớc Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, nhân dân và chính phủ kháng chiến Khmer, nhân dân
và chính phủ kháng chiến Pathét Lào. Các vị bộ trƣởng ngoại giao ba chính phủ
Việt Nam, chính phủ kháng chiến Khmer, chính phủ kháng chiến Pathet Lào đã
tán thành nghị quyết của Hội nghị Ba-linh triệu tập hội nghị Giơ-ne để bàn việc
lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng.
Căn cứ trên những sự việc đó, đoàn đại biểu nƣớc Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, nhân danh chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố:
Nhân dân và chính phủ nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng nhƣ nhân dân
và chính phủ kháng chiến Khmer và Pathet Lào sẵn sàng giải quyết bằng cách
thƣơng lƣợng vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng trên cơ sở công nhận
những quyền dân tộc (Droits nationaux-six) của các dân tộc Đông Dƣơng - độc
lập và thống nhất quốc gia, quyền tự do dân chủ và nhƣ vậy tạo điều kiện thiết
lập những quan hệ thân thiện giữa các dân tộc Đông Dƣơng và Pháp trên cơ sở
bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của nhau. Con đƣờng đó là con đƣờng đảm bảo
trên một tinh thần công bằng và danh dự việc lập lại một nền hòa bình bền vững
và lâu dài ở Đông Dƣơng con đƣờng duy nhất đảm bảo thực sự hòa bình và an
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ninh các nƣớc Đông Nam Á và Á châu, và góp phần hiệu quả vào việc làm cho
tình hình thế giới bớt căng thẳng, giữ vững và củng cố hòa bình thế giới.
Hiện nay, bọn can thiệp Mỹ sợ hòa bình. Chúng tìm mọi cách huy động
những lực lƣợng phản động nhất, hiếu chiến nhất để phá hoại những cố gắng
nhằm lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng. Các chính phủ và nhân dân Việt Nam,
Khomer, Pathet Lào sẵn sàng góp sức với nhân dân Pháp, với tất cả những
ngƣời có thiện ý trên toàn thế giới, để làm cho Hội nghị Giơ-ne giải quyết đựơc
một cách thỏa đáng vẫn đề ngừng chiến, lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng.
Đoàn đại biểu Việt Nan Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng góp sức với các đoàn
đại biểu những nƣớc có mặt ở Hội nghị để đảm bảo cho hội nghị thành công.
Theo tinh thần những điều đã nói ở trên, đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa xin đƣa những đề nghị sau đây về việc lập lại hòa bình ở Đông
Dƣơng:
(Những đề nghị cụ thể của ông Phạm Văn Đồng chúng tôi đã đăng trong
bản tin VNTTX Thế giới Tham khảo của VNTTX ngày 11-5-1954)
Đoàn đại biểu nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa tin chắc rằng đề nghị của
mình sẽ đƣợc chính phủ kháng chiến và nhân dân hai nƣớc Khmer và Pathet Lào
ủng hộ. Ai cũng thấy rằng muốn lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng, cần phải chấm
dứt việc Mỹ tuôn súng đạn vào Đông Dƣơng, gọi phái đoàn cố vấn và huấn
luyện quân sự Mỹ về nƣớc, ngừng việc can thiệp của Mỹ vào nội trị các nƣớc
Đông Dƣơng.
Trong đề nghị của đoàn đại biểu nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa, có đề
cập vấn đề thiết lập những mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa nƣớc Pháp và
nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhƣ thế nghĩa là nƣớc Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa sẵn sàng thiết lập những mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với nƣớc Pháp,
phát triển quan hệ thƣơng mại với nƣớc Pháp, dùng những tàu buôn của Pháp
nếu cần, và giữ lại những cơ quan văn hóa của Pháp ở Việt Nam với một vài
điều kiện.
Những đề nghị nói trên của chúng tôi nhằm 3 mục đích:
1) Chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình.
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2) Đảm bảo việc lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận những quyền lợi
quốc gia của các dân tộc Đông Dƣơng.
3) Đặt quan hệ thân thiện giữa các nƣớc ở Đông Dƣơng và nƣớc Pháp.
Cần nhấn mạnh rằng điểm chính trong những đề nghị đó là giải quyết vấn
đề lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận những quyền lợi quốc gia của các dân
tộc Việt Nam, Khmer, Pathet Lào.
Việc giải quyết vấn đề căn bản đó cũng nhƣ việc giải quyết vấn đề quan
hệ giữa nhân dân Đông Dƣơng và nhân dân Pháp sẽ đảm bảo việc thiết lập một
nền hòa bình bền vững và lâu dài, phù hợp với những nguyên tắc công bằng và
danh dự.
Một điểm nữa cần nhấn mạnh là đề nghị của chúng tôi nhằm lập lại hòa
bình ở toàn bộ Đông Dƣơng. Kinh nghiệm của lịch sử chứng tỏ rằng chiến tranh
cũng nhƣ hòa bình không thể là một vấn đề riêng rẽ trên toàn bộ lãnh thổ Đông
Dƣơng. Do đó, việc ngừng chiến và lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng phải đồng
thời thực hiện ở 3 nƣớc Việt Nam, Khmer, Lào, theo những nguyên tắc, phƣơng
pháp và quá trình chung, tuy vẫn theo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia
và những điều kiện đặc biệt của từng nƣớc, cho nên việc giải quyết tất cả các
vấn đề liên quan đến việc lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng đòi hỏi sự tham gia
của tất cả các nƣớc có liên quan, không thể thiếu 1 nƣớc nào.
Chúng tôi tin rằng những đề nghị của chúng tôi phù hợp với yêu cầu của
tình thế hiện nay là lập lại hòa bình trên cơ sở công nhận quyền của những dân
tộc Đông Dƣơng và thiết lập những quan hệ thân thiện giữa các nƣớc Đông
Dƣơng và Pháp.
Chúng tôi tin rằng bất cứ ngƣời Việt Nam, Khmer, Pathet Lào yêu mến tổ
quốc của mình, muốn độc lập thống nhất dân tộc, tự do dân chủ và một cuộc
sống yên ổn trên đất nƣớc của mình cũng sẽ hết lòng ủng hộ đề nghị của chúng
tôi.
Chúng tôi tin rằng những từng lớp rộng rãi nhân dân Pháp, nhƣng giới
chính trị thuộc mọi xu hƣớng và mọi dƣ luận ở Pháp mong muốn chiến tranh
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chấm dứt và có những quan hệ thân thiện giữa nƣớc Pháp và các nƣớc Đông
Dƣơng sẽ đồng ý với chúng tôi.
Chúng tôi tin rằng các dân tộc Đông Nam Á, các dân tộc Á châu hiện
đang bị nguy cơ mở rộng chiến tranh Đông Dƣơng đe dọa các dân tộc trên thế
giới đang đòi chấm dứt chiến tranh Đông Dƣơng sau khi chiến tranh Triều Tiên
đã chấm dứt, sẽ đứng về phía chúng tôi.
Chính trên tinh thần đó mà chúng tôi trình bày với hội nghị những đề nghị
của chúng tôi, với ý thức là những đề nghị đó sẽ là cơ sở thuận lợi cho việc giải
quyết hòa bình vấn đề Đông Dƣơng.
Tôi đã trình bày xong bản diễn văn của tôi.
Bây giờ thì tôi muốn phát biểu 1 vài ý kiến về lời tuyên bố của đoàn đại
biểu Pháp:
1) Trong phạm vi mà lời tuyên bố của phái đoàn Pháp có thể nhắc lại
những sự việc đã xảy ra ở Đông Dƣơng trong một quá khứ gần hoặc xa, thì bài
diễn văn của tôi đã cung cấp một số tài liệu để đánh giá một cách khách quan và
đúng đắn hơn những việc đã xảy ra ở Đông Dƣơng, nhất là về vấn đề quan hệ
giữa các nƣớc Đông Dƣơng với Pháp. Vậy khi không một ngƣời nào có thành ý
lại có thể chối cãi rằng cách đây hơn một thế kỷ, nƣớc Pháp đã xâm chiến các
nƣớc Đông Dƣơng, đã đặt ở đây một nền thống trị thực dân, rằng trong thế giới
đại chiến thứ hai, các nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dƣơng đã đầu hàng Nhật
Bản, và sau khi Nhật đầu hàng, nhân dân Việt Nam đã nổi dậy chiếm lấy chính
quyền và thành lập nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng không ai chối cãi
đƣợc rằng Pháp đã ký với nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó những hiệp ƣớc
mà sau này bọn thực dân đã phản bội vì muốn chiếm lại nƣớc chúng tôi, rằng
cuộc kháng chiến của các dân tộc Việt, Miên, Lào mỗi ngày một thắng lợi, rằng
từ mấy năm nay cuộc chiến tranh đó tiếp diễn đƣợc nhờ có sự can thiệp của bọn
đế quốc Mỹ và hiện nay những kẻ tán thành chiến tranh, đồng tình với bọn can
thiệp Mỹ đang tìm hết cách kéo dài và mở rộng chiến tranh.
2) Về lời đề nghị của đoàn đại biểu Pháp, cần có một nhận xét trƣớc: đề
nghị đó không đếm xỉa đến những sự việc thực tế, trong đó có các sự việc về
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quân sự trong các nƣớc Đông Dƣơng, nên không thể là cơ sở sau này cho một
giải pháp thỏa đáng vấn đề ngừng chiến và lập lại hòa bình ở toàn bộ Đông
Dƣơng, vì một giải pháp nhƣ trên phải bao gồm cả những vấn đề quân sự và
chính trị.
Đề nghị đó xuất phát từ một quan niệm đế quốc thực dân lỗi thời không
phù hợp với tình thế hiện tại ở Đông Dƣơng và trên thế giới.
Trái với đề nghị của Pháp, đề nghị của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
chú ý đến tình hình thực tại ở trong ba nƣớc Đông Dƣơng và là một cơ sở rộng
rãi cho việc giải quyết cụ thể vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng, góp vào
việc giải quyết thỏa đáng vấn đề, là lập lại trên tinh thần công bằng, danh dự một
nền hòa bình bền vững và lâu dài./.
ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG PHẠM VĂN ĐỒNG
ĐỂ LẬP LẠI HÕA BÌNH Ở ĐÔNG DƢƠNG
Trong phiên họp ngày 10-5 tại hội nghị Giơ-ne, ông Phạm Văn Đồng,
trƣởng đoàn đại biểu nƣớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã đƣa ra đề nghị sau
đây để lập lại hòa bình ở Đông Dƣơng:
1) Nƣớc Pháp công nhận chủ quyền và độc lập của Việt Nam trên khắp
lãnh thổ Việt Nam, và chủ quyền và độc lập của hai nƣớc Khmer và Pathét Lào.
2) Ký một hiệp định về việc rút tất cả những quân đội ngoại quốc ra khỏi
lãnh thổ Việt Nam, Khmer và Pathét Lào trong một thời hạn do những bên tham
chiến thỏa thuận. Trong khi chờ đợi thực hiện việc rút quân thì việc phân tán
quân đội Pháp ở Việt Nam sẽ do hai bên thỏa thuận với nhau; sẽ đặc biệt chú ý
hạn chế trong một con số tối thiểu những nơi phân tán quân; phải quy định rằng
quân đội Pháp sẽ không đựơc can thiệp vào công việc của chính quyền địa
phƣơng ở những vùng họ đƣợc đóng quân.
3) Tổ chức tổng tuyển cử tự do ở Việt Nam, Khmer và Pathét Lào. Triệu
tập những hội nghị tƣ vấn gồm đại biểu những chính phủ đôi bên ở Việt Nam,
Khmer và Pathet Lào. Nhƣng hội nghị đó sẽ tổ chức riêng trong từng nƣớc một,
trong những điều kiện đảm bảo cho những đảng phái và nhóm yêu nƣớc và tổ
chức xã hội tự do hoạt động, trong việc chuẩn bị và tiến hành tổng tuyển cử tự
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do để thành lập một chính phủ thống nhất trong mỗi nƣớc. Trong khi đó không
đƣợc có một sự can thiệp nào bên ngoài. Những ủy ban địa phƣơng sẽ đựơc
thành lập để kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành tổng tuyển cử.
Trƣớc khi thành lập những chính phủ thống nhất ở mỗi nƣớc nói trên, thì
các chính phủ của đôi bên sẽ thi hành nhiệm vụ hành chính của mình trong
những vùng sẽ đặt dƣới quyền cai trị của mình sau khi đã đi tới một sự thỏa
thuận phù hợp với hiệp định ngừng bắn.
4) Đoàn đại biểu nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra một bản tuyên bố
nói rằng nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng xét vấn đề nƣớc Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa gia nhập Liên hiệp Pháp theo nguyên tắc tự nguyện và xét
những điều kiện việc gia nhập đó. Hai chính phủ Khmer và Pathet Lào cũng sẽ
ra những bản tuyên bố tƣơng tự.
5) Nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng nhƣ Khmer và Pathet Lào
công nhận những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp hiện nay ở những nƣớc
đó. Sau khi thành lập chính phủ thống nhất ở Việt Nam, Khmer và Pathet Lào,
những quan hệ kinh tế và văn hóa giữa những nƣớc đó và Pháp phải đựơc quy
định theo nguyên tắc bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Trong khi chờ đợi thành
lập những chính phủ thống nhất trong ba nƣớc, những quan hệ kinh tế và văn
hóa hiện nay giữa Đông Dƣơng và Pháp sẽ tạm thời không thay đổi. Tuy nhiên ở
những vùng mà việc buôn bán thông thƣờng bị gián đoạn thì đôi bên có thể thỏa
thuận với nhau lập lại những mối quan hệ đó. Những công dân của đôi bên sẽ
đƣợc hƣởng chế độ ƣu đãi sẽ quy định sau về những vấn đề nhà ở, đi lại và kinh
doanh trên lãnh thổ bên kia.
6) Hai bên tham chiến cam kết không truy tố những ngƣời đã hợp tác với
bên kia trong thời kỳ chiến tranh.
7) Đôi bên trao đổi tù binh.
8) Trƣớc khi thi hành những phƣơng sách nêu ra từ mục một đến mục 7,
phải ngừng bắn ở Đông Dƣơng. Để thực hiện việc này Pháp và mỗi nƣớc trong
ba nƣớc ở Đông Dƣơng phải ký kết những hiệp định thích hợp quy định:
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a/ Tất cả những lực lƣợng võ trang của những bên tham chiến gồm thủy
lục không quân phải ngừng bắn hoàn toàn và cùng một lúc trên khắp lãnh thổ
Đông Dƣơng. Để nhằm mục đích củng cố đình chiến, trong mỗi nƣớc đôi bên sẽ
tiến hành việc điều chỉnh lại những đất đai và khu vực mà mình chiếm đóng và
để thực hiện sự điều chỉnh đó mỗi bên sẽ không ngăn cản quân đội bên kia đi
qua khu vực chiếm đóng của mình.
b/ Phải chấm dứt hẳn việc chuyển vận từ bên ngoài vào Đông Dƣơng,
những đơn vị hoặc nhân viên mới thuộc hải lục không quân hoặc bất cứ một thứ
vũ khí đạn dƣợc nào.
c/ Đặt sự kiểm soát việc thi hành những điều khoản trong hiệp định ngừng
bắn và để nhằm mục đích đó, sẽ thành lập tại mỗi nƣớc những ủy ban chung
gồm đại biểu của hai bên tham chiến./.
P.T.T hồ sơ 1884, tờ 1-22
\
Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân dịp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại
hoà bình ở Việt Nam ngày 22-7-1954.
LỜI KÊU GỌI CỦA HỒ CHỦ TỊCH
SAU ĐÌNH CHIẾN
Cùng đồng bào toàn quốc,
Cùng toàn thể quân đội và cán bộ,
Hội nghị Giơ- ne-vơ đã kết thúc. Ngoại giao của ta đã thắng lợi to.
Tôi thay mặt Chính phủ thân ái kêu gọi toàn thể đồng bào, quân đội và
cán bộ.
1- Vì hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc mà 8, 9 năm nay
nhân dân, quân đội, cán bộ và Chính phủ ta đoàn kết chặt chẽ trên dƣới một lòng
chịu đựng gian khổ vƣợt mọi khó khăn kiên quyết kháng chiến, và đã dành đựơc
nhiều thắng lợi vẻ vang. Nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ ngỏ lời thân ái
khen ngợi toàn thể đồng bào, quân đội và cán bộ từ Nam chí Bắc. Tôi kính cẩn
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nghiêng mình trƣớc linh hồn các chiến sĩ và đồng bào đã oanh liệt hy sinh cho
Tổ quốc, và gửi lời an ủi anh em thƣơng binh bệnh binh.
Chúng ta giành đựơc thắng lợi to lớn cũng là do nhân dân các nƣớc bạn ,
nhân dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh
chính nghĩa của ta.
Vì những thắng lợi ấy và do sự cố gắng của đại biểu Liên Xô tại hội nghị
Bec-lanh mà có cuộc đàm phán giữa ta và Pháp ở hội nghị Giơ-ne-vơ. Ở hội
nghị Giơ-ne-vơ, do sự đấu tranh của đoàn đại biểu ta và sự giúp đỡ của hai đoàn
đại biểu Liên Xô và trung Quốc ta đã thu đựơc thắng lợi lớn: Chính phủ Pháp đã
thừa nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và lãnh thổ toàn vẹn của nƣớc ta, thừa
nhận quân đội Pháp sẽ rút khỏi nƣớc ta.v.v…
Từ nay, chúng ta phải ra sức đấu tranh để củng cố hoà bình, thực hiện
thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc.
2- Để thực hiện hoà bình, bƣớc đầu tiên là quân đội 2 bên phải ngừng bắn.
Để ngừng bắn, thì phải tách quân đội 2 bên ra 2 vùng khác nhau: tức là
điều chỉnh khu vực.
Điều chỉnh khu vực là việc tạm thời, là bƣớc quá độ để thực hiện đình
chiến, lập lại hoà bình, và tiến đến thống nhất nƣớc nhà bằng cách tổng tuyển
cử. Điều chỉnh khu vực quyết không phải là chia xẻ đất nƣớc ta, quyết không
phải là phân trị.
Trong khi đình chiến, quân đội ta tập trung vào miền Bắc, quân đội Pháp
tập trung vào miền Nam, nghĩa là có sự đổi vùng. Một số địa phƣơng trƣớc kia
là vùng Pháp chiếm, nay thành vùng giải phóng của ta. Ngƣợc lại một số vùng
giải phóng của ta nay là nơi Pháp tạm đóng quân trƣớc khi rút về Pháp. Đó là
một việc cần thiết. Nhƣng Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nƣớc ta nhất
định sẽ thống nhất, đồng bào cả nƣớc nhất định đựơc giải phóng.
Đồng bào miền Nam kháng chiến trƣớc hết, giác ngộ rất cao. Tôi chắc
rằng đồng bào sẽ đặt lợi ích cả nƣớc trên lợi ích địa phƣơng, lợi ích lâu dài trên
lợi ích trƣớc mắt mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phấn đấu để củng cố hoà
bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Đảng,
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Chính phủ và tôi luôn luôn theo rõi sự cố gắng của đồng bào và tin chắc đồng
bào sẽ thắng lợi.
3- Đấu tranh để củng cố hò bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc
lập, dân chủ cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ. Để giành lấy thắng
lợi, toàn thể nhân dân, quân đội và cán bộ ta từ Bắc đến Nam cần phải kết chặt
chẽ, tƣ tƣởng phải thống nhất, hành động phải nhất trí.
Chúng ta quyết làm đúng với những điều đã ký kết với Chính phủ Pháp,
đồng thời chúng ta đòi Chính phủ Pháp phải làm đúng những điều họ đã ký kết
với ta.
Chúng ta phải ra sức củng cố hoà bình, tỉnh táo đề phòng âm mƣu của
những kẻ phá hoại hòa bình.
Chúng ta phải ra sức đấu tranh để thực hiện tổng tuyển cử tự do trong
toàn quốc đặng thống nhất nƣớc nhà.
Chúng ta phải ra sức khôi phục và xây dựng, củng cố và phát triển lực
lƣợng của ta về mọi mặt, để thực hiện quyền độc lập hoàn toàn của nƣớc ta.
Chúng ta phải ra sức thực hiện những cải cách xã hội, để nâng cao đời
sống của nhân dân, thực hiện dân chủ thực sự.
Chúng ta thắt chặt thêm mối tình nghĩa anh em với hai nƣớc Kho-me và
Lào.
Chúng ta củng cố tình hữu nghị vĩ đại giữa ta với Liên Xô, Trung Quốc và
các nƣớc bạn khác. Chúng ta đoàn kết hơn nữa với nhân dân Pháp, nhân dân
Châu Á và nhân dân toàn thế giới để giữ gìn hoà bình.
4- Tôi thân ái kêu gọi toàn thể đồng bào, quân đội và cán bộ hãy theo
đúng đƣờng lối, làm đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, đấu tranh để củng
cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc.
Tôi thiết tha kêu gọi tất cả những ngƣời thật thà yêu nƣớc, không phân
biệt tầng lớp nào, tín ngƣỡng nào, chính kiến nào và trƣớc đây đã đứng về phe
nào, chúng ta hãy thật thà cộng tác, vì dân vì nƣớc mà phấn đấu để thực hiện hoà
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong toàn quốc Việt Nam yêu quý của chúng
ta.
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Cả nƣớc đồng lòng, muôn ngƣời nhƣ một, chúng ta nhất định thắng lợi.
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ muôn năm!
Ngày 22 tháng 7 năm 1954
CHỦ TỊCH NƢỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
HỒ CHÍ MINH
P. PTT, hồ sơ 1890, tờ 1 - 2
Huấn lệnh số 14/HL54 ngày 23.10.1954 của Quân khu ủy và bộ tƣ
lệnh phân liên khu miền Tây v/v chuyển quân.
QUÂN KHU ỦY VÀ BỘ TƢ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

LỊNH

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHÂN LIÊN KHU MIỀN TÂY
HUẤN LUYỆN
V/ v chuyển quân
- Đề thi hành việc chuyển quân sự Miền Bắc.
- Để kịp thời ghép các đơn vị, các ngành thành một tổ chức chung cho tự
chuyển đi để có một sự chỉ huy chung của mỗi chuyến đi.
- Để có thì giờ học tập nội quy hành quân trừ quân.
BỘ TƢ LỊNH VÀ QUÂN KHU ỦY RA LỊNH:
1. Điều động 1000 thƣơng binh bịnh, 850 chiến sỹ giải phóng, 100 chiến
sỹ hòa bình, ngày 30/10/54 đến 1/11 toàn bộ đơn vị phải có mạt tại vùng Ngã ba
Chắc để đi trong tháng 11/54.
2. Phòng tham mƣu có trách nhiệm:
a. Đƣa tổ phƣơng tiện vận chuyển trực tiếp Ban Chỉ huy đơn vị để tổ chức
cho toàn đơn vị về đến địa điểm trên.
b. Cho tổ địa điểm chuẩn bị sẵn chõ trừu quân cho toàn đơn vị này(Ban
Chỉ huy đơn vị phái vài cán bộ đến phòng Tham mƣu đặc biệt trƣớc địa điểm từ
quân sắp tới của đƣơn vị do khi đơn vị đến thì bố trí cử ngay, khỏi lúng túng).
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- Phòng Cung cấp có trách nhiệm chuẩn bị sẵn tiếp tế cho các đơn vị có
ăn tại chõ trừ quân, trên tàu đi ra Bắc theo quy định(phần nào phòng Cung cấp
lỗ, phàn nào đơn vị tự lo đã có nó rõ trong các chỉ thị gởi các đơn vị từ lâu).
- Ban Chỉ huy thƣơng binh binh, chiến sỹ giải phóng, chiến sỹ hòa bình,
phòng Tham Mƣu, phòng Chánh trị, phòng Cung cấp có trách nhiệm thi hành
lịnh này đúng ngày đã quy định, không lấy lý do gì để trễ ngày.
Ngày 23 tháng 10 năm 1954

Về ngày giờ thì xem đây:
-Chiến sỹ giải phóng( ngày 26-11-54 tới địa

TM. Bộ Tƣ Lịnh và Quân Khu ủy

điểm)

Phó Bí thƣ/ Tƣ Lịnh

- Chiến sỹ Hòa Bình( ngày 10-11-54 tới địa

Dƣơng Quốc Chính

điểm)
-Chiến sỹ bịnh binh( ngày 16-11-54 tới địa
điểm)
- Quân giới- 400 (ngày 10-11-54 tới địa
điểm) và số nhỏ không vào; số còn lại vào
đo năng ngày 21-11.
- Chiến sỹ Hòa Bình còn lại 100 đến 25-1154

P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 358, tờ 1
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Tuyên ngôn của UBKCHC Nam Bộ kêu gọi đồng bào đã đƣợc giác
ngộ và nhận định rõ con đƣờng chính trị chung, hãy vạch mặt, chỉ trán
những kẻ phản động, mãi quốc, cầu vinh. (Không có đoạn cuối)
TUYÊN NGÔN
Hỡi đồng bào thân mến!
Mƣời tám tháng kháng chiến qua, máu đồng bào đã nhuộm đo từ Báo chí
Nam, vì Tổ Quốc, vì Gióng nòi.
Nơi tiền tuyến, chiến sỹ đã chịu bao nhiêu cam khổ mà vẫn can đảm, bền
bỉ trƣớc khí cụ tối tân của quân thù, ở hậu phƣơng, đồng bào cũng đã làm tròn
nhiệm vụ công dân, hy sanh biết bao tánh mạng, tài sản để ủng hộ Chánh phủ
hoặc phải trải qua những cơn khủng bố tàn ác dã man của thực dân Pháp.
Ủy ban Hành chánh Nam Bộ kính cẩn cúi đầu trƣớc vong linh của chiến
sỹ anh dũng, của đồng bào vì Tổ quốc bỏ mình.
Nhƣng phần đông các đồng bào ấy cũng đã nặng lòng vì nƣớc trƣớc cảnh
anh em chiến sỹ ở mặt trận hy sanh tài sản, gia đình và cách mạng để tranh thủ
độc lập và hạnh phúc nên đã và đang chiến đấu công khai hay bí mật hoặc giúp
Chánh phủ về tiền bạc, thuốc men và vật liệu…
Đối với những đồng bào ấy, Chánh phủ có lời chào thân mến và khen tặng
sự cố gắng trong phạm vi hoạt động của họ.
Trái lại, có một vài phần tử chỉ thiếu có tinh thần để gia nhập hàng ngũ
kháng chiến, chẳng những ngồi không chờ thời, không gó sức vào cuộc giải
phóng dân tộc mà lại còn mắc mƣu lũ thực dân công kích Chánh phủ, cố tâm
chia rẽ đồng bào và sau rốt đang âm mƣu thành lập Chánh phủ bù nhìn tay sai
của giặc.
Những kẻ ấy là những kẻ bấy lâu nay bơ thờ với thời cuộc, với tiếng gọi
thiêng liêng của Tổ quốc, sống một đời vật chất dƣới bóng cờ của giặc và không
màng đến bao nhiêu đồng bào đang đem xƣơng máu đổi lấy độc lập và tự do cho
nƣớc nhà.
Ngày nay, nhận xét sự bối rối của thực dân Pháp, nhận thấy thành công
của cuộc kháng chiến sắp đến, chúng mới nhao nhao lên, tự xƣng là nhà ái quốc,
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là đại biểu chân chánh, xứng đáng của quốc gia và chạy chọt thƣơng lƣợng với
giặc để lập một chánh phủ bù nhìn chống chánh phủ Việt Nam.
Hành động nhƣ thế là nối giáo cho giặc, là đắc tội với Tổ quốc, là toan
phá hoại công trình của toàn thể đồng bào kháng chiến, là dày xéo trên những
nấm mồ của bao nhiêu chiến sỹ anh hùng đã bỏ mình vì nƣớc.
Vậy các đồng bào đƣợc giác ngộ và đã nhận định rõ con đƣờng chánh trị
chung hãy vạch mặt chỉ trán những kẻ phản động, mãi quốc, cầu vinh.
Vì quyền lợi của Tổ quốc, vì vận mạng của toàn thể quốc dân.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 363, tờ 01
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Điện ngày 12.9.1954 của Thủ tƣớng phủ gửi Liên Khu 5, Nam Bộ về
công tác thu hồi vùng mới giải phóng.
THỦ TƢỚNG PHỦ GỞI LK5, NAM BỘ
Tiếp điện số 38/ C và đính chính mục “ Cứ Miền Nam” “ xin viết là
I. Ở Miền Nam
II. Ở Miền Bắc
Ở Miền Bắc ta thu hồi vùng mới giải phóng (thôn quê thành thị). Công
tác tiếp thu phải đạt đƣợc mục đích:
a. Duy trì trật tự an ninh: duy trì đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân, duy trì hoạt động về mọi mặt. Đƣợc biết chú trọng công tác tiếp thu thành
thị nhứt là thủ đô Hà Nội. Trong khi tiếp thu cũng nhƣ đoàn kết rộng rãi, đoàn
kết toàn đoàn, đoàn kết mọi ngƣời tán thành hòa bình và thống nhứt. Muốn vậy,
mọi chính sách và công tác của chúng ta phải nhằm con lòng dân, tranh thủ quần
chúng nhân dân, mọi tầng lớp xã hội, chúng ta sẽ thanh thủ đƣợc dân chúng
không chạy theo địch vào Nam phát huy đƣợc lòng yêu nƣớc và tính tích mọi
tầng lớp trong việc phục hồi vầ xây dựng.
Những công tác sẽ làm ở Miền Bắc:
1. Phải dồn quân đội, cán bộ và đồng bào ở Miền Nam ra:
Tổ chức việc đón tiếp, vận động nhân dân đón tiếp, xếp đặt công văn, việc
làm cho đồng bào, bố trsi công tác cho cán bộ, đối với quân đội thì đã có Bộ
Tổng Tƣ Lịnh phụ trách. Trong việc bố trí công tác cho cán bộ chú ý chuản bị
cho bộ máy ở Miền nam vè sau này.
2. Trao trả tù binh cho địch, rƣớc ngƣời của ta do địch thả: quân đội, cán
bộ, thƣờng dân.
3. Phát tán âm mƣu và kế hoạch của đối tƣợng bắt lính, bắt dân đem vào
Miền Nam. Định rõ tổ chức việc này và định chế độ báo cáo thinh thị đối với
thành thị:
a. Giữ vững trật tự, an ninh, trấn áp bọn phá hoại. Cần đặc biệt chú trọng
công tác bảo vệ thủ đô Hà Nội.
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b. Duy trì đời sóng của nhân dân và mọi ngành hoạt động của thành poos
nhứt là những ngành liên quan nhiều đến đời sống của nhân dân. Chuẩn bị thu
đồng bạc Đông Dƣơng, chẩn bị bảo đảm tiếp tế làm cho nhân dân yên lòng, tinh
thần vui vẻ, phấn khởi.
Chuẩn bị tiến hành thu thé theo chính sách phƣơng pháp tạm thời, phải
giải thích cho nhân dân hiểu và vui lòng đóng.
c. Xây dựng Chính quyền thành thị. Có kế hoạch xây dựng lại đô thị các
tỉnh bị tán phá, biến những nơi đây thành trung tâm hoạt động công thƣơng
nghiệp của địa phƣơng.
d. Nghiên cứu và ban hành chính sách đối với ngoại kiệp, đối với nông
thôn:
- Phục hồi và xây dựng các làng mạc bị giặc tàn phá. Sản xuất nông
nghiệp: những việc cấp bách và quan trọng phải làm là:
+ Động viên, tổ chức cày cáy lại ruộng bỏ hoang, sửa chữa lại đê điều.
+ Xây dựng lại những công trình thủy lợi bị địch phá: đập Bái thƣợng và
đập Thác hƣớng.
- Thực hiện đúng chính sách bảo vệ tự do tín ngƣỡng, đặc biệt ở những
nơi nhiều đồng bào Công giáo( Nghiên cứu cách giải quyết 1 số vấn đề liên
quan đến tín ngƣỡng, giáo dân, trƣớc tiên tiếp vần đề cha làm lễ).
5. Tích cực phục hồi giao thƣơng vận tải, về đƣờng bộ, đƣờng thủy theo 1
số kế hoạch hợp lý, hợp với yêu cầu và khả năng.
III. QUAN HỆ GIỮA MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC:
Tranh thủ với đối phƣơng dứt quan hệ giữa hai miền về mọi mặt giao
thông liên lạc, kinh tế, văn hóa, chính trị. Phải coi đây là 1 vấn đề quan hệ nhiều
đến hoạt hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân toàn quốc, có ảnh hƣởng đến
việc thông nhứ nƣớc nhà sau này.
Ngay bây giờ, phải còn kế hoạch về vấn đề này đến bắt đầu giành chủ
động.
IV. THÀNH THỤC MỞ RỘNG VỀ MỌI MẶT VỚI CÁC NƢỚC
BẠN
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1. Tăng cƣờng đƣờng giao thông với Trung Quốc: chuẩn bị làm ngay
đƣờng sắt Lạng Sơn, Hà Nội, nghiên cứu dặt đƣờng hàng không, đƣờng biển,
mở rộng quan hệ bƣu điện với Trung Quốc và các nƣớc bạn.
2. Chuẩn bị trao đổi văn hóa với các nƣớc bạn.
V. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUAN HỆ KINH TẾ, VĂN HÓA VỚI
PHÁP
Lập 1 tiểu ban phụ trách nghiên cứu vấn đề quan hệ kinh tế và văn hóa
với Pháp.
Sau khi đƣợc HDCP duyệt kế hoạch đàm phán với Pháp(ở Việt Nam),
giao nhiệm vụ đàm phán cho 1 phái đoàn.
Sao kính gửi:

Ngày 12 tháng 9 năm 1954

-

UVKH

Ban Cơ yếu TWUB Nam Bộ

-

VF

Dƣơng Đổng Khiêm

-

Chuyển MD
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 363, tờ 2, 3
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Công văn số 40/G ngày 16.9.1954 của Thủ tƣớng phủ gửi UBKCHC
Liên khu 5 và Nam Bộ v/v giải quyết các vấn đề KTTC trong vùng tập kết
miền Nam.
THỦ TƢỚNG PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Số: 40/G

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kính gửi: UBKCHC LK5 và Nam Bộ
Sau đây là mấy ý kiến về việc giải quyết các vấn đề KTTC trong vùng tập
kết Miền Nam. Đề nghị Ủy ban tham khảo và thực hiện sát với hoàn cảnh địa
phƣơng.
Hiện tại, nguyên tắc chung là chuyển, chúng ta rút bớt ngƣời, rút những
cơ sở quốc doanh, chuyển hƣớng hoạt động, chuyển cho đối phƣơng 1 số công
tác có quan hệ đến dân sinh.
Trong việc chuyển hƣớng công tác hiện nay cũng nhƣ trong công tác lâu
dài sau này, cần nắm vững các phƣơng châm sau đây:
1. Đảm bảo thi hành đúng hiệp định.
2. Gây đƣợc ảnh hƣởng chính trị. Bảo vệ quyền lợi cho dân, tiếp tục cải
thiện đời sống cho nhân dân trong phạm vi có thể.
3. Lợi dụng mọi khả năng hợp pháp để lãnh đạo nhân dân đấu tranh giữ
những thắng lợi đã thu đƣợc.
4. Bảo vệ cơ sở của ta. Ta không chủ trƣơng phá hoại kinh tế tỏng lúc
Pháp tạm đóng quân.
5. Kết hợp đấu tranh kinh tế và đấu tranh chính trị.
I. VẤN ĐỀ SẢN XUẤT
a. Khuyến khích nhân dân tiếp tục phục hồi sản xuất nông nghiệp thủ và
tiểu công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lƣơng thực. Vận động nhân
dân đoàn kết, tƣơng trợ nhau trong cong tác sản xuất, tiếp tục xây dựng các tổ
đội công. Yêu sách, lợi dụng bù nhìn là bộ công tác có lợi việc sản xuất nhƣng
tăng cƣờng giải thích cho nhân dân tránh tƣ tƣởng mang ơn, ỷ lại.
Tiếp tục các công tác thủy lợi trong vùng ta, tranh đấu đồi đối phƣơng
thực hiện hoặc tiếp tục các công trình thủy lợi.
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b. Chú ý lãnh đạo thu hẹp dần 1 số nghề sau này khó hoạt động vì địch sẽ
tung hành cạnh tranh nhƣ giấy, vải, chú trọng giải thích cho nhân dân chuyển
nghề dần để tránh thiệt hại nặng về sau khi ta chuyển.
c. Khuyến khích phát triển một số nghề có triển vọng phát triển nhƣ làm
đƣờng, tơ tằm, làm gạch ngói…
d. Chú ý khai thác lâm, thợ sẵn.
e. Khuyến khích phát triển chăn nuôi.
f. Khuyến khích phục hồi nghề đánh cá sông, cá biển, làm nƣớc mắm.
Trong lúc chƣa chuyển, bộ đội nên giúp dân sản xuất, làm mƣơng đập… để gây
ảnh hƣởng chính trị tốt.
III. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
A. Thu hồi tín phiếu và bạc Việt Nam:
Việc thu hồi làm dần dần, ăn khớp với việc rút quân, không làm quá sớm.
Phải cố gắng thu hồi cho hết để khỏi thiệt cho dân.
Nguyên tắc là cố gắng thu hồi bằng cách bán thóc thuế còn thừa và các tài
sản khác. Cần tính rõ số bạc cần phải đổi và sản vật có bao nhiêu ngoài ra Trung
Ƣơng sẽ gửi tiền Đông Dƣơng vào.
Phải tổ chức việc đòi nhanh chóng cho dân. Chú ý đòi các từng lớp nghèo
những nơi đã rút quan mà chƣa kịp đòi cho dân thì thƣơng lƣợng với đối
phƣơng( qua Ủy ban liên hợp địa phƣơng) để tổ chức đòi cho dân, tự giác thu
đổi định theo tỷ giá trƣớc ngày rút. Trƣớc khi trở lại đội phải nắm vững số tiền
Đông Dƣơng mà ta có.
Đề phòng bạc giả do địch tung ra để phá việc thu hồi tiền ta.
b. Vấn đề thuế:
- Ở những nơi ta tập kết ở LK5, tiếp tục thu thế nông nghiệp từ nay đến
cuối năm 1954, chủ yếu là thu tiền(để rút tiền tín phiếu và có tiền chỉ tiêu ngân
sách). Cần giải quyết cho nhân dân rõ để họ vui lòng nộp tiền tránh cƣỡng ép.
Phải dự trù thóc đủ cung cấp ở vùng ta còn đóng quân và đến lúc chuyển.
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- Thuế công thƣơng nghiệp: ở đoạn Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục thu
cho hết niên khóa 54. Ở Nam Bộ, vì ta chuyển quân sớm hơn thì nên kết thúc
sớm hơn.
Trong công tác thuế phải tăng cƣờng giải thích cho nhân dân.
- Về chi tiêu: phải hết sức tiết kiệm để hạn chế phát hành
- Ngân sách xã:
+ Vùng chƣa chuyển quân phải chi tiêu theo đúng thể lệ tài chánh. Số tiền
thừa sẽ do UBKCHC tỉnh sử dụng vào việc có lợi cho dân, tốt nhứt là giúp dân
làm công trình thủy lợi. Nơi nào có quý nghĩa xwong thì trích cho 1 số thóc
nhƣng phải chú trọng củng cố Ban quản trị và để cho dân chúng nhận thấy quý
nghĩa xwong là của họ để đấu tranh bảo vệ về sau.
- Lúa gạo ở vùng chuyển quân nếu bán không hết thì bán cho dân nghèo
nhất là các vùng đói, cho thƣơng binh, liệt sỹ, gia đình chiến sỹ, du kích nghèo.
- Các món Chính phủ nợ dân và dân nợ Chính phủ:
+ Phải thanh toán các khoản Chính phủ nợ dân, nếu rút quân mà không
thanh toán kịp thì cần bố trí thanh toán.
+ Thu hồi nợ tín dùng nhƣ thƣờng lệ: những ngƣời không trả kịp thì tuyên
bố rồi sau sẽ trả.
+ Lƣơng cấp cho cán bộ ngừng hoạt động: viên chức không ra Miền
Bắc(kể cả giáo viên cấp 1 đã giao cho quý xã đại thọ) sẽ đƣợc 3 tháng lƣơng và
phụ cấp.
VẤN ĐỀ MẬU DỊCH

IV.

- Ở vùng ta đến đóng quân phải tiếp tục bình ổn vật giá, tiếp tế, quản lý xuất
nhập khẩu, nhƣng dần dần thu hẹp bộ máy và thu hẹp công tác, có kế hoạch từng
bƣớc.
- Hƣớng nhân dân mở rộng mậu dịch, buôn bán giữa Miền Nam và Miền
Bắc.
- Ở LK5, chú ý hƣớng dân việc buôn bán giữa Kinh và Thƣợng, phải tổ chức
hƣớng dẫn lại luôn để dần dần họ làm thay mậu dịch. Nơi nào đôi phƣơng ngăn
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cấm ngƣời Kinh và ngƣời Thƣợng buôn bán với nhau thì hƣớng dẫn nhân dân
đấu tranh đảm bảo tự do buôn bán.
V. CHUYỂN HƢỚNG DOANH NGHIỆP QUỐC GIA CHO NHÂN
DÂN VÀ CHUYỂN CHO ĐỐI PHƢƠNG MỘT SỐ CÔNG TÁC
Chuyển cho đối phƣơng một số công tác có quan hệ đến dân sinh nhƣ hỏa
xa, bƣu điện, trƣờng học, lúc chuyển chú ý để lại sẽ ít ngƣời cần thiết để tiến
hành công tác theo chủ trƣơng kế hoạch của ta:
-

Các doanh nghiệp của Chính phủ và đoàn thể: chú ý chuyển bằng cách
bán hoặc giao cho TW nhận(tập thể hoặc cá nhân) tiếp tục kinh doanh.

-

Các công trình thủy lợi:
+ Chuyển cho đối phƣơng các công trình thủy lợi hiện đang khai thác, các
công trình lớn Chính phủ đang giúp dân làm.
+ Công trình thủy lợi do đối phƣơng phá (nhƣ đập Đông Cam) cũng
chuyển giao và buộc đối phƣơng phải theo kế hoạch của ta.
VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT

V.
VI.

Thi hành theo chỉ thị của Ủy ban cải cách ruộng đất.
VẤN ĐỀ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KTTC
Các cơ quan Chính quyền các cấp phải coi trọng công tác KTTC, chống tƣ
tƣởng buông trôi, phẩy tay của cán bộ. Hơn lúc nào hết cán bộ Dân- QuânChánh cần phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.
Thời gian chuyển quân thì ngắn, cần tranh thủ làm kịp các công tác đề ra đến
việc tiếp chuyển đạt đƣợc yêu cầu. UBKCHC Khu cần bố trsi cán bộ để giúp
tỉnh thực hiện đầy đủ các công tác.
Ngày 16 tháng 9 năm 1954
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 363, tờ 4, 5
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Bức thƣ ngày 12.9.1954 của Trung ƣơng Cục miền Nam gửi các đồng
chí chiến sĩ, cán bộ và đồng bào địa phƣơng trao trả sau Hiệp định đình
chiến trƣớc khi trở về địa phƣơng.
Bức thơ của TWC gởi các đồng chí chiến sỹ, cán bộ và đồng bào địa
phƣơng trao trả sau Hiệp định đình chiến trƣớc khi trở về địa phƣơng
Hôm nay, các đồng chí, các anh chị em sắp sửa lên đƣờng về quê quán,
đoàn tụ với cha mẹ, vợ con, anh em, làng xóm và tiếp tục đấu tranh với hình
thức mới. Đảng và Chánh phủ muốn đên tận từng đơn vị một, từng ngƣời một
thăm viếng và chia tay. Hoàn cảnh không cho phép thay vì việc đó, chúng tôi
viết thơ này để tỏ lòng tha thiết muốn gặp gỡ các đồng chí và anh chị em đồng
thời giải quyết vài nỗi băn khoăn phổ biến, đắn đo đều cần thiết và chúc các
đồng chí, các anh em đƣợc mạnh khỏe, đi đến nơi về đến chốn.
Các đồng chí, các anh chị em!
Hiệp định đình chiến ở Đông Dƣơng ký kết tại Hội nghị Gene là một
thắng lợi to lớn đầu tiên chƣa bao giờ có trong lịch sử nƣớc ta.
Do đâu mà có sự thắng lợi ấy?
- Do kết quả tranh đấu của nhân dân ta trong ngót 100 năm trời đòi quyền
độc lập tự do của Tổ Quốc.
- Do kết quả của một phàn tƣ thế kỷ, Đảng ta anh dũng, sáng suốt lãnh
đạo toàn dân làm cách mạng giải phóng dân tộc, kiến thiết dân chủ nhân dân.
- Do gần 10 năm, dƣới sự lãnh đạo của Đảng, của Hồ Chủ tịch- vị lãnh tụ
kính mến, dân tộc ta đã gan góc, bền bỉ vũ trang đấu tranh giành độc lập, thực
hiện thống nhứt nƣớc nhà.
- Do sự giúp đỡ của các nƣớc bạn và phong trào hòa bình của nhan dân
thế giới.
Trong chuỗi chiến đấu ấy, nhân dân ta dã phải hy sinh thật nhiều tài sản
và sinh mạng, đồng chí của chúng ta đã hy sinh hàng vạn trong lao tù đế quốc về
trên các chiến trƣờng để xây dựng sự nghiệp cách mạng đầy gian khổ nhƣng đầy
thắng lợi và vinh quang nhƣ ngày nay.
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Trong thắng lợi vĩ đại đã thâu đƣợc, các đồng chí, các anh chị em vì chiến
đấu cho mục đích cách mạng bị giặc cầm tù là những ngƣời đóng góp phần công
lao mà Chánh phủ, Đảng và nhân dân luôn luôn ghi nhớ.
Các đồng chí, các anh chị em cần thấy vai trò của mình trong thắng lợi
vừa qua và trách nhiệm lớn lao của mình trong giai đoạn tới, giai đoạn đấu tranh
chánh trị để thực hiện thống nhứt và hoàn thành độc lập dân chủ của Tổ Quốc.
Chúng tôi có 2 việc căn dặn với anh chị em, nhứt là với các Đảng viên:
1. Trong việc đi đƣờng về quê quán:
Theo Hiệp định Giơ ne, sự đi lại của các đồng chím các anh chị em phải
đƣợc tự do, dễ dàng. Nhƣng đối phƣơng còn thiếu thành thật thi hành việc đó.
Một mặt, Ủy ban Liên hiệp tranh đấu, can thiệp với đối phƣơng. Một mặt các
đồng chí, các anh chị em phải tìm đủ mọi cách để làm thế nào đi cho đƣợc về xứ
sở, vì đó là mục đích yêu cầu của anh chị em. Chúng tôi cần nhắc rằng “ âm
mƣu giặc là luôn luôn theo dõi và kiểm soát anh em. Trong lúc đi đƣờng cũng
nhƣ trng lúc về quê nhà, anh chị em phải giữ tƣ thế ngƣời cách mạng và luôn
luôn phải đề phòng khiêu khích của giặc. Nhứt là lúc đi đƣờng lại càng đề phòng
hơn. Hiện tình ta ở vùng địch tạm đóng quân,ta phải nắm đƣợc phƣơng hƣớng
nơi để tránh sự khiêu khích, khó đỡ của giặc dù nhỏ hay dù lớn. Lúc đi đƣờng
tuyệt đối không nên dùng hình thức tranh đấu nào hoặc đông hay ít ngƣời. Phải
nắm cho đƣợc yêu cầu là “ đi đến nơi về đến chốn cho đƣợc an toàn”. Nếu có
xảy ra việc gì thì đợi cho đƣợc Ủy ban Liên hiệp Nam Bộ can thiệp. Muốn thế
các đồng chí, các anh chị em phải phan tán thật nhỏ triệt để hóa trang nhƣ nhân
dân, không nên hấp tấp vội vàng quá, phải dựa vào nhân dân để đi, tránh đụng
chạm với giặc.
Đƣờng đi có phần nào khó khăn không phải là không đi đƣợc. Chỉ cần
anh chị em nắm vững phƣơng hƣớng tự lực, có tổ chức thì anh chị em sẽ có
nhiều sáng kiến vƣợt qua sự dòm ngó khó dễ của đối phƣơng.
2.

Khi về đến địa phƣơng:
Anh chị em cần nhận rằng từ vĩ tuyến 17 trở về phía Nam là vùng đóng
quân tạm thời của đối phƣơng. Chúng sẽ làm khó làm dễ đối với anh chị em.
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Anh chị em phải giữ vững tinh thàn, không chủ quan, cũng không hoang mang
sợ sệt cầu an hay đi đến chỗ đầu hàng mà phải có thái độ và tƣ cách đúng đắn
của ngƣời chiến thắng và theo đúng đƣờng lối đấu tranh chính trị mới của Đảng.
Dù là đảng viên hay quần chúng, dù là cán bộ hay thƣờng dân, anh chị em
đều là những ngƣời dân Việt Nam bị đế quốc bóc lột từ 100 năm nay đều là
những ngƣời bị giặc tra tấn tù đầy đều là nhũng ngƣời thiế tha muốn cho nƣớc
nhà thống nhứt, độc lập thật sự. Khi về địa phƣơng, anh chị em có trách nhiệm
tiếp tục chiến đáu dƣới hình thức mới, thi hành lời kêu gọi của tổ chức tỉnh để
thực hiện thống nhứt, hoàn thành độc lập, dân chủ cho Tổ quốc.
Việc đấu tranh vũ trang đã chấm dứt để nhƣờng chỗ cho việc đấu tranh
chánh trị có thể, anh chị em sẽ bỡ ngỡ với hình thức mới này, nhƣng ở đâu cũng
có Đảng, anh chị em sẽ đƣợc sự dìu dắt, sự giáo dục của Đảng bộ trong công tác.
Chỉ cần đòi hỏi sự liên lục chiến đâu của anh chị em và đồng chí.
Đối với các đồng chí Đảng viên, hiện nay sự băn khoăn đáng chú ý là vấn
đề do Đảng tích. Các đồng chí về đây đều thiết tha trở về với Đảng. Đảng rất
hoan nghinh việc ấy. Đó là xứng đáng tƣ cách của 1 Đảng viên. Các đồng chí
cần nuôi dƣỡng ý thức ấy, Đảng tính ấy.
Sự liên tục chiến đấu của các đồng chí trong lúc mật thám, ở trong nhà tự
do là vì vàng rất quý báu. Sự chiến đấu thử thách ấy tăng thêm đạo đức cách
mạng của các đồng chí. Đều này, tuy mấy ngày ở đây chƣa thanh toán đƣợc
nhƣng tinh thần anh dũng ấy không gì xóa nhòa trong lịch sử chiến đấu của các
đồng chí đã đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Đảng tích của các đồng chí sẽ
ghi lại giong quý báu ấy, không ngại gì thắc mắc hết.
Nếu ở đây chƣa có hoàn cảnh làm đƣợc thì các đồng chí làm nó 1 cách
chu đáo đầy đủ hơn, ở tại địa phƣơng, các đồng chí sẽ bắt tay vào việc ngày mai.
Hiện tình việc giới thiệu các đồng chí về địa phƣơng cũng chƣa có hoàn
cảnh làm đƣợc. Về đến nơi, xem xét lại cho kỹ, bắt tay vào việc cho khéo, canh
giặc mọi mặt. Việc làm của các đồng chí sẽ là 1 cách giới thiệu có hiệu lực
không có gì bằng. Hoàn cảnh hiện nay cũng sẽ gặp trở ngại hơn trong lúc các
đồng chí mới về. Tuy nhiên, trong mấy năm chiến đấu, trình độ nhân dân tăng
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cao. Với nhân dân tốt nhƣ vậy thì ta không ngại khó khăn mà không vƣợt qua
đƣợc nếu ta là 1 đảng viên luôn toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.
Trên đây là vài điểm để cùng với các đồng chí giải quyết điều thắc mắc
còn các đồng chí phải tự lực thêm.
Các đồng chí và anh chị em.
Tình hình mới, nhiệm vụ mới, việc đấu tranh chính trị gian khổ, trƣờng kỳ
những khó khăn và nguy hiểm nhƣng cuộc đáu tranh vũ trang vừa qua. Chi cần
các đồng chí, anh chị em tuyệt đối tin tƣởng vào Đảng, vào Hồ Chủ tịch, triệt để
chấp hành mệnh lệnh của Đảng và Chánh phủ thì nhứt định anh chị em đạt đƣợc
kết quả, nhứt định sự thống nhứt nƣớc nhà sẽ thực hiện, nền Độc lập của Tổ
quốc sẽ hoàn thành trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới.
Chúc các đồng chí, các anh chị em đi đƣờng bình yên và gởi lời chia vui
cùng gia đình các đồng chí và anh chị em. Đảng bộ địa phƣơng đang chờ đợi các
đồng chí.
-

Việt Nam thống nhứt độc lập muôn năm

-

Đảng Lao động Việt Nam muôn năm.

-

Hồ Chủ tịch muôn năm.
Ngày 12 tháng 9 năm 1954
Đƣợc ủy nhiệm của TW
về tiếp đón anh em và đ/ c đƣợc trả về
Phạm Hữu Lâu
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 363, tờ 6 – 8
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Công văn số /TMV của Phòng Mật vụ Nam Bộ gửi ông Phạm Văn
Bách chủ tịch UBKCHC Nam Bộ, Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ, Ban Nội Vụ
UBKCHC Nam Bộ v/v cải chính số liệu trong báo cáo số 971/BC ngày
29.12.1948 về tình hình chung khu 9.
QDQCVN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BMVNB

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số…./TM
PHÕNG MẬT VỤ NAM BỘ
Kính gửi: Ông Phạm Văn Bạch, Chủ tịch UBKC/ HC Nam Bộ
- Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ
- Ban Nội vụ UBKCHC Nam Bộ
Theo báo cáo số 971/BC ngày 29-12-1948 nói về tình hình chung Khu 9
tháng 10-48 mục hành binh.
Chúng tôi xin cải chánh tháng 10-48 ít hơn 46 trận chớ không phải ít hơn
29 trận nhƣ đã nói.
Văn phòng, ngày 10 tháng 1 năm 1948
Phòng Mật vụ Nam Bộ
TM. Chánh Văn phòng
Huỳnh Trọng Nghĩa
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 162, tờ 07.
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Công văn số 523/DQ ngày 8.12.1948 của Tỉnh Đội Bộ dân quân UBKCHC tỉnh Bà Rịa gửi UBKCHC Nam Bộ bản báo cáo chung niên năm
1948.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH TỈNH BÀ RỊA

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN
Số 523/ DQ
Kính gởi: UBKCHC Nam Bộ
BẢN BÁO CÁO CHUNG BIÊN NĂM 1948
Về ngành Dân quân cũng nhƣ Hành chánh, Dân quân toàn tỉnh chia ra 4
quân, mỗi quân có quân Đội Bộ chỉ huy.
Làng cũng mỗi làng do thông Đội Bộ chỉ huy.
Số cán bộ từ tháng 7 đến tháng 11 đào tạo đƣợc 189 ngƣời, cán bộ thông
quân và tỉnh.
Số Dân quân du kích trong tháng 7:
Nam: 170 ngƣời, Nữ: không có.
Số Dân quân du kích trong tháng 2:
Nam: 191 ngƣời, Nữ: 10 ngƣời
Số Dân quân tự vệ trong tháng 7:
Nam: 2537 ngƣời, Nữ: 722 ngƣời.
Số Dân quân tự vệ trong tháng 2 năm 1948:
Nam: 3367 ngƣời; Nữ: 1561 ngƣời
Số vũ khí lấy của địch: 8 cây súng mút, trong đó có 3 cây mút Anh, 1 cây
mút Mỹ, 1 cây mút Nga, 1 cây mút Nhật, 2 cây mút Tây.
Ta bí mật: 4 cât súng mút trong đó có một cây mút Anh.
Lớp huấn luyện: tháng 7 mở một lớp ở tỉnh, ở quận Vũng Tàu: 61 ngƣời,
46 nam, 15 nữ, 3 lớp ở thông đƣợc 15 ngƣời.
Tháng 8, mở ở quận Long Biên, 15 học sinh công tác thành một lớp ở
xuyên Mộc, 20 ngƣời lớp võ thuật tỉnh.
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Tháng 9 đến 8 mở 200 thƣớc khổi và trông trẻ lên đƣờng, cái cầu sập,
mỗi cái dài 8 thƣớc, 1 cái đều có bề dài 4 thƣớc. Nhƣng đinh đóng bốt, đốt 7 cái
và phá 5 cái, cầu 4 10 đƣờng mỗi lỗ bề dài sâu 3 thƣớc dài. 1cái cầy cây, đào lỗ,
thiếu đƣờng 7 lỗ, mỗi lỗ 2 thƣớc vuông, 1 thƣớc hai bề sâu.
Tháng 10: phá 794 thƣớc khối đất, 1 cái cầu Tm, đốt 1 đinh và mỗi một
cái chùa, 1 cái cầu đi Long Phƣớc của Long Đào đƣờng bầu do đi sông Ray bề
dài 4 thƣớc, ngang 3 thƣớc, số rƣỡi, phá 4 vũ cho sự ở Courten nặng 15119 cây
cao su.
Công tác địch vận: từ tháng 7 đến từng 11 đang mút, 3 cây mút Anh, 1
cây mút Mỹ, 1 cây mút Nga, 1 mút Nhật.
Công tác chiến đấu: Trong tháng 7 phối hợp với 1 lên ở xuôi suốt, tháng 8
phối hợp với VQD ở Long Mỹ, Tháng với VQD, đánh trận ở Long Hƣơng chƣa
biết kết quả và một trận Bình Võ thâu đƣợc đổ quân đúng nhƣng không đang
chia.
Tháng 11: Dân quân đất do chiến đấu 3 trận
- Hai nữ Dân quân liệng lựu đạn vào xe Comion của giặc Pháp tại Phƣớc
Hại, giết mỗi Pháp và làm bị thƣơng 1.
- Dân quân Phƣớc Hải dứt 2 địa lôi trúng giặc Pháp đang hành trạm biểu
trắng dồn Dat Do.
- Dân quân quận Vũng Tàu tấn công một xe Jeep hạ sát 3 Pháp, không
đốt đƣợc xe vì địch quân tiếp viện kịp.
XƢỞNG VÕ KHÍ: từ tháng 7 tới nay, sản xuất dao, rựa để chi phí ở Dân
quân vì thiếu dụng cụ để rèn, cúp, thiếu chất nổ và thiếu đồ nhờ trung đoàn giúp
trở về nhƣ lựu đạn, mỗi tháng đƣợc 100 trái.
VỀ TÀI CHÁNH: UBKCHC tỉnh chu cấp cho mỗi nhân viên một tháng là
75 đồng bạc vì Dân quân Bà Rịa đang đúng vào cảnh thiếu thoongm muốn cho
nó phát triển cũng là tài chánh một phần nào Dân quân không đƣợc ƣu đãi bằng
VQD và Dân quân cũng canh gác, nếu giặc cho đồng bào biết để tránh, có nhiều
khi nó cũng phối hợp với VQD tác chiến. Nhƣng trái lại quân do Dân- Quân
Chánh phủ ít để ý.
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Vì chỗ đó mà Dân quân du kích có một phản hồi Chánh phủ. Sở dĩ, chúng
tôi không báo cáo chung niên vì tỉnh Đội Bộ Dân quân mới thành lập, mới bắt
đầu làm việc từ tháng 7 tới nay và không tiện dang nhƣng báo cáo cũ trong mấy
tháng trƣớc.
Nếu chúng tôi tiện, cũng sẽ báo cáo sau.
Bà Rịa ngày 8-12-48
TM. Ban Chỉ huy tỉnh Đội Bộ Dân quân
Tỉnh đội phó
Cung Khai Chính.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 19, tờ 1-2.
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Quân luật Việt Nam dẫn giải năm 1948.
QUÂN LUẬT VIỆT NAM DẪN GIẢI
QUYỂN 1
PHẦN THỨ NHỨT
Nguyên tắc kỷ luật của Quân đội quốc gia Việt Nam.
A. Kỷ luật của Quân đội là kỷ luật sắt.
B. Kỷ luật của Quân đội Việt Nam là kỷ luật tự giác.
PHẦN THỨ NHÌ
Những tội phạm và hình phạt quy định trong Quân luật Việt Nam
Chƣơng thứ 1: Thƣờng tội
Chƣơng thứ 2: Trọng tội
Chƣơng thứ 3: Một vài quy tắc áp dụng cho các tội nhà binh và tội
thƣờng.
QUYỂN II
PHẦN THỨ BA
Thủ tục việc xử phạt các quân nhân.
Chƣơng thứ 1: Thủ tục việc khiển phạt và các thƣờng tội.
Chƣơng thứ 2: Thủ tục việc xử phạt các trọng tội( có kèm theo kiểu mẫu
các án văn dùng ở các tòa án binh).
PHẦN THÖ TƢ
Quản luật áp dụng trong dân chúng.
Chƣơng thứ 1: Trong trƣờng hợp nào quân nhân có quyền đƣợc bắt bớ
dân chúng.
Chƣơng thứ 2: Lịnh giới nghiêm và lịnh thiết quân luật.
Chƣơng thứ 3: Nói về các toàn án quân sự
PHẦN PHỤ
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PHẦN THỨ NHỨT
NGUYÊN TẮC KỶ LUẬT CỦA QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT
NAM
Quân đội là tƣợng trƣng sức mạnh của một nƣớc, gồm có những phần tử
tráng kiện đƣợc võ trang để giữ gìn trật tự cho dân chúng và bảo vệ đất nƣớc.
Nếu không có kỷ luật chặt chẽ, thì quân đội chỉ là một số ngƣời hỗn độn,
lúc nào cũng sẵn sàng ỷ vào sức mạnh của mình để làm những việc càn- dở,
không kỷ luật. Sức mạnh đó của quốc gia đáng lẽ phải bảo vệ dân chúng thì sẽ
nhiễu hại nhân dân gây ra giữa quân đội và quốc dân một mối hù ghét ghê sợ rất
tai hại. Vì vậy, sức mạnh của quân đội không những chỉ ở số ngƣời biết chiến
thuật hay ở sở võ khí mà một phần lớn ở chỗ biết trọng kỷ luật.
Điều thứ 34 của Sắc lịnh số 71 ngày 22-5-46 của Chủ tịch Chánh phủ Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, định quy tắc Lục quân quốc gia Việt Nam có nói: “ Kỷ
luật là sức mạnh cốt yếu của quân đội. Mục đích là giữ vững tinh thần đoàn kết
không những giữa các Quân nhân mà lại giữa Quân đội và nhân dân cốt để nâng
cao tinh thần chiến đấu của toàn thể dân tộc Việt Nam”.
Vậy Chánh phủ Việt Nam rất chú trọng đến vấn đề kỷ luật của quân đội
và có đặt hai nguyên tắc về kỷ luật nhƣ sau đây:
A. Kỷ luật của quân đội phải là kỷ luật sắt.
B. Kỷ luật của quân đội phải là kỷ luật tự giác.
A. KỶ LUẬT CỦA QUÂN ĐỘI PHẢI LÀ KỶ LUẬT SẮT
Điều thứ 34 của Sắc lịnh số 71 ngày 22-5-46 đoạn cuối nói rằng: “ Kỷ luật
của quân đội phải là kỷ luật thép nghĩa là các điều lệ có tính cách rất nghiêm
khắc cƣơng quyết, bắt buộc”.
Vậy kỷ luật sắt tức là kỷ luật có những tính cách sau đây:
a. Tính cách rất nghiêm khắc: Nghiêm khắc vì trừng phạt rất nặng nề
những hành vi mà hình luật thƣờng không định phạt nhƣ mậc bình phục không
chỉnh tề, lƣời biếng, nói dối….
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b. Tính cách cƣơng quyết: tức là kỷ luật áp dụng một cách không do dự, ai
phạm tội là phải xử phạt, không vì một lẽ gì mà dung dƣỡng bỏ qua để kẻ phạm
tội có thể khinh nhờn kỷ luật đƣợc.
c. Tính cách bắt buộc: Quân nhân ở hết các cấp cớ bổn phận phải tuân
theo kỷ luật một cách triệt để ở trong trƣờng hợp nào cũng vậy, không bao giờ
đƣợc làm trái với kỷ luật dù những hành vi mà kỷ luật bắt buộc làm trái với ý
kiến của mình.
Thí dụ khi ngƣời cấp trên truyền lịnh làm gì thì ngƣời cấp dƣới bắt buộc
phải phục tùng mệnh lệnh, tuân hành không do dự, không chỉ trích, không tỏ vẻ
thán oán.( Điều thứ 35, quy tắc Lục quân).
B. KỶ LUẬT CỦA QUÂN ĐỘI VIỆT NAM LÀ PHẢI LÀ KỶ LUẬT TỰ
GIÁC
Tuy là một kỷ luật sắt nhƣng trong quân đội Việt Nam, kỷ luật không phải
là một lợi khí để cho những kẻ có óc phân biệt dùng để trói buộc binh sỹ và bắt
họ phải nhắm mắt thờ phụng quyền lợi của chúng, nhƣ ta thƣờng thấy ở một vài
đế quốc từ trƣớc đến giờ.
Điều thứ 34 của Sắc lịnh ngày 22-5-46 có nói: “ Những kỷ luật ấy(tức là
kỷ luật sắt) phải là kỷ luật tự giác nghĩa là mọi ngƣời đều phải hiểu rõ, phải nhận
thức sự cần thiết của những điều lệ kỷ luật rồi tự mình bắt buộc mình phải thi
hành một cách triệt để”. Cách tổ chức của quân đội Việt Nam đã làm cho các
quân nhân không phải là những ngƣời chỉ biết tuân theo kỷ luật nhƣ cái máy,
Trƣớc hết, quân nhân phải đƣợc hiểu thấu đáo rằng kỷ luật cần thiết đến mức
nào trong quân đội và sau khi đã nhận thức đƣợc sự cần thiết ấy thì tự mình bắt
buộc mình phải tuân theo kỷ luật. Trong khi tại ngũm sau khi đã thi hành một
mạng lịnh đó, để tránh những sự lạm dụng quyền hạn nhƣ vậy quân nhân mới
chắc dạ rằng không có sự mù quáng và sẽ vui lòng tuân theo kỷ luật.
Vì muốn thực hành nguyên tắc kỷ luật tự giác này, những phƣơng pháp
sau đây đã đƣợc áp dụng trong quân đội Việt Nam:
1. Đặt ra ngạch Chính trị viên trong bọ đội và giao cho phận sự giải thích
cho quân đội và nhân dân về phƣơng diện vật chất, văn hóa, kỷ luật để thi hành
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mệnh lệnh của cáp chỉ huy, nâng cao tinh thần của bộ đội và gây tình đoàn kết
giữa bộ đội và quốc dân (Điều thứ 37, quy tắc Lục quân).
2. “ Các cấp chỉ huy tùy theo trƣờng hợp phải thƣờng triệu, tập khai hỏi
để thảo luận về công việc và kỷ luật. Trong lúc thảo luận, mọi ngƣời đều có
quyền tự do phát biểu ý kiến(Điều thứ 39). Trong những cuộc hội nghị này, các
binh sỹ đƣợc quyền yêu cầu cấp trên giải thích cho hiểu rõ mọi việc trong bộ đội
mình cho là không hợp lý.
Kẻ nào bị phạt về kỷ luật mà cho là mình bị phạt về kỷ luật mà cho mình
bị phạt oan uổng, sẽ đƣợc quyền bày tỏ những lý lẽ của mình và sẽ đƣợc giải
thích rõ ràng về tội lỗi của mình trƣớc hội nghị. Những cuộc giải thích này sẽ rất
bổ ích không những cho kẻ phạm tội mà còn cho các anh em đang đợi nữa vì
nhờ đó mà mọi ngƣời sẽ nhận thức đƣợc những điều lẽ, kỷ luật, hầu tránh những
sự phạm pháp sau này.
PHẦN THỨ HAI
Những tội phạm và các hình phạt quy định trong Quân luật Việt Nam
Trong các nƣớc biết trọng tự do cá nhân của các công dân, mọi nguyên tắc
căn bản của pháp luật về sự trừng phạt của ngƣời phạm lỗi ấy nhận. Nếu không
có nguyên tắc đó, dân chúng không biết làm thế nào để tránh tội đƣợc. Vì vậy,
muốn trừng phạt một ngƣời nào, nhà cầm quyền cứ việc bắt bớ rồi saex đặt ra
tội để phạt họ. Nhƣ vậy, sống trong nƣớc không ái có thể biết chắc mfinh là
ngƣời vô tôi đƣợc.
Ở nƣớc ta, những tội phạm cũng đã đƣợc quy định một cách rành rẽ trong
Hình luật. Các tòa án chỉ đƣợc trừng phạt những kẻ nào phạm vào những tội đã
đƣợc quy định trong các luật lệ mà thôi. Hình luật này áp dụng cho tất cả các
công dân trong nƣớc dù là thƣờng dân hay quân nhân.
Riêng đối với các quân nhân, vì họ phải sống trong kỷ luật sắt nên luật
pháp có đặt thêm một loại tội phạm gọi là tội có tính cách nhà binh. Những tội
này đã quy định trong Quân luật và chỉ áp dụng riêng cho quân nhân và do các
tòa án bính sẽ áp dụng quân luật, nếu phạm một tội thƣờng(trộm, cƣớp, giết
ngƣời…)thì tòa án bính sẽ áp dụng luật thƣờng.
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Ở đây ta sẽ xem xét những tội có tính cách nhà binh quy định trong quy
tắc Lục quân Việt Nam thêm một ít tội thƣờng mà quân nhân hay phạm phải.
Sắc lịnh số 71 trên đây chỉ kể qua những tội, có tính cách nhà binh, chứ
chƣa có quy định tỷ mỉ rành rẽ nhƣ quân luật nƣớc Pháp. Thí dụ: Điều 49 nói: “
Những tội kể sau này và những tội tƣơng tự thuộc về thƣờng tội…” Đứng về
phƣơng diện luật pháp, sự chỉ định một cách không rõ rệt nhƣ vậy là một khuyết
điểm lớn ví nhƣ ta đã biết trong lớp Hình luật phải theo nghĩa hẹp của các danh
từ trong đạo luật, chứ không đƣợc phép bàn rộng ra và áp dụng vào những tội
tƣơng tự với các tội nói trong đạo luật đƣợc. Trong sự tổ chức buổi đầu, lẽ dĩ
nhiên là nhà làm luật không thể quy định một cách tỉ mỉ và hoàn bị đƣợc. Sau
này, chắc chắn là quân luật Việt Nam sẽ đƣợc quy định một cách rõ ràng hơn.
Ta sẽ lần lƣợt xem xét sau đây hai thứ tội mà quân luật Việt Nam đã chỉ
định: thƣờng tội và trọng tội, Trong mọi thứ tội này, ta cần biết tính cáh của
từng tội cùng những hình phạt áp dụng vào những tội đó.
Ngoài ra còn có một vài quy tắc của Hình luật áp dụng cho hết các tội
thƣờng cần phải áp dụng cho các tội nhà binh(nhƣ trƣờng hợp đồng lõa, giảm án
treo…). Sau khi giải thích những thƣờng tội và trọng tội, ta sẽ xem xét những
quy tắc áp dụng chung cho các tội đó.
CHƢƠNG THỨ NHỨT
THƢỜNG TỘI
MỤC I: TÍNH CÁCH CỦA NHỮNG THƢỜNG TỘI
Điều thứ 49 của Sắc lịnh số 71 ngày 22-5-46 chỉ định 12 thứ thƣờng tội
sau đây:
Tội thứ nhứt: Mặc binh phục không đƣợc chỉnh tề( Điều thứ 49a)
Tội thứ hai: chậm trễ khi tập hợp, khi điểm danh, khi vào phép(Điều thứ
49b)
Tội thứ ba: Cẩu thả trong việc giữ gìn võ khí và quân phục(Điều thứ 49c).
Cẩu thả tức là không chăm nom, coi sóc cẩn thận cho võ khí hay quân
phục hƣ hỏng, han dỉ, dơ dáy. Nếu vì cẩu thả mà đánh mất võ khí thì phạm trọng
tội(Coi chƣơng thứ hai, Mục II).
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Tội thứ tƣ: Đánh mất quần áo, đồ đạc của nhà binh giao cho(Điều thứ
49d). Điều luật này chỉ nói đến đánh mất quần áo, đồ đạc mà thôi chứ không nói
đến võ khí, đánh mất võ khí sẽ coi là một trọng tội nhƣ đã nói trên.
Tội thứ năm: Trễ nải công tác, lƣời biếng hoặc cẩu thả hoặc do dự trong
khi thừa hành chức vụ(Điều thứ 49c).
Trễ nải công tác tức là đáng lẽ phải làm một công tác trong thì giờ đó và
rất có thể làm đƣợc mà lại không chịu làm.
Lƣời biếng trong khi thừa hành chức vụ tức là không đem hết năng lực về
sức khỏe hay về trí tuệ ra làm việc dù không có sự trễ nải trong công tác.
Cẩu thả tức là không cẩn thận, không suy tính trƣớc sau làm việc một
cách hấp tấp, vội vàng quá.
Do dự tức là thiếu quả quyết.
Tội thứ sáu:
Làm deo phụ cấp( có thể liệt vào trộng tội tùy theo trƣờng hợp)(Điều thứ
49f).
Phù cấp là phù hiệu và cấp hiệu. Phù hiệu là dấu hiệu đeo trên nón để
phân biệt các bậc: binh, sĩ, uy, tá và tƣớng. Cấp hiệu là dấu hiệu đeo ở cánh tay
hãy ở hai cầu vai, có sự phân biệt giữa hết các cấp trong quân đọi: binh nhất, hạ
sỹ, trung sỹ, thƣợng sỹ, chuẩn úy, thiếu úy, trung úy, đại úy, thiếu tá, trung tá,
đại tá, thiếu tƣớng, trung tƣớng, đại tƣớng.
Lạm nghĩa là làm quá quyền hạn của mình. Lạm đeo phù cấp tức là đeo
những phù hiệu hay cấp hiệu cảu một cấp bực trong quân đội mà mình không có
quyền đƣợc đeo.
Có thể coi nhƣ tƣơng tự với tôi lạm đeo phù cấp, tội lạm đeo dấu hiệu(cứu
thƣơng, y sỹ, dƣợc sỹ, điện thoại…)hay tội lạm đeo những huy chƣơng mà mình
không có.
Điều thứ 49f có nói rằng tôi có thể liệt vào trọng tội tọi tùy theo trƣờng
hợp. Vậy trong những trƣờng hợp nào, tội này có thể gọi là thƣờng tội hay trọng
tội.
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Ta chỉ có thể coi tội này nhƣ một thƣờng tọi là khi nào kẻ phạm pháp đã
làm đeo phụ cấp vì vô tình không có sự chủ tâm, nghĩa là lƣu đeo những phụ cấp
đó thì không biết mình đã làm một việc phi pháp. Khi kẻ phạm biết rằng minfh
không có quyền đeo một phụ cấp nào mà vẫn cứ đeo và nhứt là có ý phô trƣơng
ra cho mọi ngƣời trông thấy(dù chỉ là ở trong hình ảnh) thì phải liệt vào hạng
trọng tội.
Xin nhắc rằng bộ hình luật của Pháp hiện thời vẫn áp dụng tại Nam Bộ do
Sắc Lịnh của Chủ tịch Chánh phủ Việt Nam ngày 10-10-1945(2), phạt tội mang
một cách công khai những binh phục hay những huy chƣơng không phải của
mình từ tháng 6 đến 2 năm tù(Điều thứ 259)(3).
------------------------------------------------------------------------------------------------(1): Qui tắc Lục quân Việt Nam dùng chữ thƣờng tội để chỉ những tội nhẹ. Xin
đừng lầm với chữ tội thƣờng. Tội thƣờng là những tội không có tính cách chánh
trị. Muốn tránh sự lầm lẫn kể trên, có lẽ sau này ta nên dùng danh từ “khinh tội”
thay thế cho danh từ “thƣờng tội”.
(2): Theo Sắc lịnh ngày 10-10-1945 điều thứ 10,12 của Chủ tịch Chánh phủ Việt
nam thì Bộ Hình luật của Pháp tƣ chính bởi Sắc lịnh ngày 31-12-1912 cùng
những sắc lịnh sửa chữa sắc lịnh ấy vẫn thi hành ở Nam Bộ cho đến khi ban
hành Bộ Hình luật duy nhất cho toàn cõi Việt Nam, những chỉ đƣợc thi hành khi
nào không trái với nguyên tắc độc lập của nƣớc Việt nam và Chánh thể Dân chủ
cộng hòa nhƣng điều luật trích ở trong Bộ Hình luật của Pháp còn kể trong
quyền Quân luật Việt Nam Dân Giải này là những điều còn có thể ấp dụng hiện
thời ở nam Bộ vì còn thích hợp với tình hình chánh trị của nƣớc ta và chƣa bị
sửa đổi bởi một pháp kiện nào của Chánh phủ Việt Nam cả.
Quân luật Việt Nam không nói rõ tội làm đeo phù cấp khi liệt vào trọng
tội thì phạt bao nhiêu: nên đối với tội này thì hiện thời ta phải áp dụng điều thứ
259 của Bộ Hình luật nói trên.
Tội thứ bảy: Lầm lỗi tức là vì sai lầm mà phạm phải tội lỗi chứ không có
chủ tâm làm một việc phạm pháp.
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Theo một nguyên tắc của HÌnh luật thì một phạm nhân chỉ có thể bị khép
tội khi nào có sự chữa tâm phạm pháp(intention cri minelle). Trong khi luận tội,
nếu tòa án thấy rằng phạm nhơn đã vô tình làm một việc phạm pháp, chứ không
do ý muốn của hắn thì phải tha bổng phạm nhơn.
Thí dụ: Một ngƣời bị truy tố về tội án cấp nhƣng nếu ngƣời này chỉ lấy
lầm đồ của ngƣời khác, tƣởng là đồ của mình thì ngƣời này không thể khếp vào
tội ăn cắp đƣợc(nên nhớ rằng Hình luật có phạt nhiều tội dù chỉ là vô tình mà
phạm phải nhƣ những tội đánh ngƣời, giết ngƣời…).
Đối với Hình luật sƣ làm lỗi nhiều khi không bị phạt nhƣng đối với quân
luật, một thứ kỷ luật sắt, nghiêm khắc hơn, sự lầm lỗi cũng kể là một thƣờng tội.
Xem nhƣ vậy, một quân nhân phải thận tọng đến bực nào trong mọi hành vi của
mình.
b. Tội vi cảnh: Tội vi cảnh (contravention de simple police) là một tội mà
Hình luật hiện thời phạt từ 1 đến 5 ngày tù và phạt và từ 0.50 đến 30 đồng(Trích
Sắc Lịnh số 51 ngày 17-4-1946 và Sắc Lịnh số 33-SL ngày 19-3-1947 của Chủ
tịch Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)
Những tội vị cảnh đại khái là những tội sau đây:
- Những hành vi làm trở ngại giao thông nhƣ:
+ Để bề bộn những đồ vật trên đƣờng xá làm khó khăn sự giao thông.
+ Thả rong những súc vật hung dữ ngoài đƣờng không ngƣời coi giữ.
Không giữ chó để chó đuổi những ngƣời đi đƣờng.
- Những hành vi có hại đến vệ sinh cũng:
+ Để ở trƣớc nhà những đồ dơ bẩn, hôi thối.
+ Không tuân theo lịnh của cơ quan hành chánh địa phƣơng để giữ vệ
sinh chung.
- Những hành vi làm trở ngại sự yên tĩnh của dân chúng:
+ Chửi rủa om sòm, bất cứ lúc nào, làm náo động ban đêm
( Bruits ou tampages injureux ou nocturnes).
- Không tuân lệnh của cơ quan Hành chánh địa phƣơng về sự giữ trật tự
trong những cuộc hội họp, những chợ búa, những chỗ công cộng.
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- Những hành vi làm thiệt hại đến quyền lợi của ngƣời khác:
+ Chửi rủa, sỉ mạ ngƣời khác một cách không công khai(injure non
publique)(4).
(3): Artice 259 du Code penal modifie par le Decret du 31-12-1912 Toute
personne quui aura publiqement porte en costume, un uniforme ou ung
decoration qui ne lui appartiennent pas, sera punie d’un emprisonnement de 6
mois a 2 ans.
(4) Nếu sỉ mạ công khai nghĩa là sỉ mạ lớn tiếng ở chỗ công cộng hay trong
những cuộc hội họp đông ngƣời, hay sỉ mạ trên sách vở, báo chí truyền đơn biểu
ngữ thì phải coi là một tội tiều hình chứ không phải là tội vi cảnh.
- Vô ý liệng đồ dơ vào ngƣời ta hay cố ý liệng bất cứ vật gì vào ngƣời
khác.
- Phạm các tội dao thiết (trộm, cắp) lừa đảo, biển thủ thiện thủ (nhƣ bắt
đƣợc của bỏ rơi mà lấy), nếu tang vật không đáng giá quá 100 đồng và không có
trƣờng hợp tang tội( chiểu theo Sắc Lịnh số 73- SL của Chủ tịch Chính phủ Việt
Nam).
- Để trâu, bò, ngựa của mình đi qua ruộng đất của ngƣời ta khi có mùa
màng hay chạy vô chỗ ngƣời ta ở).
- Dùng khí giới bất cần hay liệng đá làm thiệt hại tài vật của ngƣời khác.
- Những hành vi bất tƣơng trợ:
+ Khi ngƣời ta kêu cứu lúc có tai nạn nhƣ chìm ghe, thuyền, cháy nhà, lụt,
cƣớp bóc… có thể tiếp cứu hay chỉ tiếp cứu một cách chểnh mảng.
+ Không chịu tiếp ứng để bắt những kẻ phạm pháp quả tang hay để thi
hành mạng lịnh của toàn án.
Những tội vi cảnh kể ra thì rất nhiều. Trên đây là tóm tắt những tội vi
cảnh thông thƣờng có thể liên quan đến quân nhân dƣợc. Về các tội vi cảnh khác
xin coi ở Bộ Hình Luật(từ điều thứ 37 đến điều thứ 483).
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Khi một quân nhân phạm một tội vi cảnh thì phải áp dụng hình phạt của
thƣờng tội nhà bình(sẽ nói ở Mục II), chứ không áp dụng hình phạt định trong
Hình luật thƣờng.
Tội thứ tám:
Dối trá để tránh tội lỗi hoặc trách nhiệm(điều thứ 49-h).

-

Theo hình luật thƣờng, nói dối không phải là một tội. Theo quán luật, sự
dối trá để tránh tội lỗi hay trách nhiệm. Thí dụ: một quân nhân đi nghỉ phép về
trả nói dối là lỡ tàu hay bị đau. Nếu quân nhân chỉ dối trá để khoác lác chớ
không để tránh trách nhiệm thì không thể khép vào tội nói trong điều 49k(sẽ nói
sau).
Tội thứ chín:
- Vô ý tiết lộ những điều cần giữ kín trong công vụ(có thể liệt vào trọng
tội tùy theo trƣờng hợp)(Điều thứ 49i).
- Bổn phận cốt yếu của một quân nhân là phải giữ kín những điều bí mật
trong công vụ(nhƣ địa điểm đóng quân, thì giờ hành quân, số binh sỹ và số võ
khí của bộ đội mình, tính nết ngƣời chỉ huy…)
- Xin nhớ rằng chữ công vụ dùng trong điều luạt này có nghĩa là công vụ
chung của các quân nhân trong quân đội quốc gia chứ không phải chỉ là công vụ
riêng của một quân nhan nào. Nhƣ vậy, một quân nhân không những có bổn
phận giữ kín những bí mật quân sự mà mình đƣợc biết trong công vụ của riêng
mình mà lại còn có bổn phận giữ kín hết các bí mật quân sự khác mà tình cờ
mình đƣợc biết.
Trƣớc hết cần nhận xét rằng điều luật này chỉ phạt tội vô ý tiết lộ bí mật
quân sự, nghĩa là phạm nhân đã không giữ kín những bí mật quân sự vì vô tình,
không đề rằng lời nói hay cử chỉ của mình đã làm phạm tội đó. Một khi phạm
nhan đã cố ý, đã có dụng tâm đem những bí mật quân sự cho kẻ khác biết htif là
một tội rất nặng, hoặc là tội phá hoại việc quốc phòng hoặc là tội thông đồng với
quân địch mà ta sẽ nói tới sau(coi chƣơng thứ hai, Mục XIII và XIV).
-

Ở đây ta chỉ xem xét tội vô ý tiết lộ bí mật quân sự mà thôi:
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+ Lần đầu: trƣớc Ban Thƣờng vụ Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chánh
làng và phạt hoặc 10 đồng hoặc 2 ngày công.
+ Lần thứ nhì(1): Trƣớc Ban Thƣờng vụ UBKCHC Làng và phạt hoặc 25
đồng hoặc 25 công.(2)
+ Mấy lần sau(1): Trƣớc Tòa án ( Tòa án Quân sự, Tòa án Nhân dân, Tòa
án Tiểu hình) và phạt “ từ một tháng tù đến 3 tháng tù”.
Những Quân nhân say rƣợu sẽ bị trừng trị bằng những hình phạt thƣờng
tội ở Mục II dƣới đây chứ không bằng những hình phạt nó trong Nghị định số
117- NDNB nói trên.
Quân luật bao giờ cũng phải nghiêm khắc hơn hình luật thƣờng nên dùng
trong một việc phạm pháp, một quân nhân không thể bị phạt nhẹ hơn một
thƣờng dân đƣợc. Thí dụ: khi say rƣợu lần thứ 3, 1 thƣờng dân có thể bị phạt từ
một tháng đến 3 tháng tù. Một quân nhân trong trƣờng hợp đó không thể bị phạt
nhẹ hơn thế đƣợc. Tội say rƣợu theo quân luạt là một thƣờng tội mà các thƣờng
tội nếu phạt giam thì chỉ tới 10 ngày nhiều nhất(coi mục thú II, nói về hình
phạt). Vậy đối với một quân nhân, phạm tội say rƣợu từ lần thứ ba rở đi thì phải
áp dụng những hình phạt thƣờng tội nặng hơn cách phạt giam(giáng cấp, khai
trừ) nếu không có trƣờng hợp giảm tội.
- Đào- đĩ: tức là dâm đãng nhƣ chọc ghẹo phụ nữ hoặc mèo chuột lăng
nhăng.
Nhƣng tội làm giảm danh dự và thể thống của bộ đội không phải chỉ có ba
tội kể trên đây. Những tội tƣơng tự với ba tội kể ấy rất nhiều và đều có thể liệt
vào hạng thƣợng tội này đƣợc cả. Thí dụ nhƣ: ăn chịu nhiều nói không trả tiền,
tự tiện đi xin của dân chúng không có trƣờng hợp bất đắc dĩ, làm dơ bẩn nhà dân
chúng.
Tội thứ 12:

-

+ Hỗn xƣợc với cấp trên (Điều thứ 49-L) trên. Điều thứ 41 của quy tắc
Lục quân nói : “Dễ biểu thì tinh thần kỷ luật chung, quân nhân “phải một mực tỏ
lòng tôn kính các cấp trên trong lời nói và trong cử chỉ, bất cứ ở nơi nào và lúc
nào .
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“ Đối với các cấp trên tƣơng đƣơng trong quân đội ngoại quốc, quân nhân
Việt Nam cũng tỏ thái độ kính nể”. Vậy những thái độ bất kính hỗn xƣợc đối với
cấp trên đều là những hành vi vi phạm kỷ luật.
Hỗn xƣợc tức là có những điệu bộ, cử chỉ hay lời nói không có lễ phép
đối với cấp trên tuy rằng vẫn tuân mệnh lệnh, vì nếu không tuân theo mệnh lệnh
thì đã mắc vào tội kháng lịnh cấp trên tức là một trọng tội chứ không phải là một
thƣờng tội(Điều thứ 50e).
(1): Vì Nghị định không chỉ định rõ tội say rƣợu lần thứ 2 cách lần thứ nhứt bao
nhiêu lâu, lần thứ ba cách lần thứ 2 bao nhiêu lâu thì mới kể là tái phạm nên ở
đây ta phải áp dụng nguyên tắc chung của HÌnh luật về sự tái phạm. Theo Bộ
HÌnh luật thì đối với các tội vi cảnh, chỉ có thể gọi là tái phạm khi nào tội sau
phạm phải trong vòng 12 tháng sau ngày bị phạt về tội trƣớc. Vậy trọng tội say
rƣợu thì chỉ có thể coi nhƣ là say rƣợu lần thứ hai hay lần thứ ba theo nghĩa của
Nghị định trên là khi nào trong một nam phạm nhân đã say rƣợu hai hay ba lần.
(2). Phạt 25 đồng hoặc 5 ngày công nghĩa là có thể phạt: a. Hoặc 25 đồng; b.
Hoặc 5 ngày công; c. hoặc cả hai hình phạt một lúc.
MỤC II: NHỮNG HÌNH PHẠT ÁP DỤNG VÀO CÁC THƢỜNG
TỘI
Những ngƣời phạm vào những thƣờng tội trên đây có thể phạt bằng
những hình phạt nào. Đáng lẽ đối với mỗi tội phải chỉ định một hình phạt riêng
tùy theo tính cách nặng hay nhẹ nhƣng đối với 12 thƣờng tội này, Quân luật chỉ
định một mức hình phạt chung gồm có 8 hạng, thành thửu ra đối với một thƣờng
tội nào nói trong Điều 49 cũng có thể phạt đƣợc bằng một trong 8 hình phạt sẽ
nói sau.
Ta hãy xem xét sau đây nói đúng của các hình phạt thuộc hạng hình phạt
thƣờng tội, còn thủ tục của sự trừng phạt sẽ giải thích ở phần thứ ba của tập sách
này( coi quyển hai). Những hình phạt áp dụng cho các thƣờng tội gồm có tám
hạng kể trong Điều thứ 51 của Sắc Lịnh số 71 ngày 22-5-1946.
-

Hình phạt thứ nhứt:
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+ Phê bình hoặc cảnh cáo trƣớc Bộ đội( Điều thứ 51/10).
+ Chúng ta phải phân biệt trong điều này hai cách trừng phạt khác nhau:
phê bình và cảnh cáo
* Phê bình: nghĩa là bày tỏ cho biết điều phải, trái, tốt xấu(critique). Ở
đây, có nghãi là đem ra chỉ trích những điều đã làm sai trong công tác.
* Cảnh cáo: Cảnh là phòng giữ, cáo là báo cáo cho biết, cảnh cáo là báo
cho biết mà phòng giữ, có ý báo cho biết không đƣợc làm nhƣ vậy nữa, nếu lần
sau còn phạm tội thì sẽ bị phạt nặng(avertissement).
Xem nhƣ vậy, hình phạt cảnh cáo có tính cách nghiệm phạt hơn hình phạt
phê bình.
Hình phạt phê bình và cảnh cáo này chỉ thi hành bằng lời nói không phải
bằng giấy tờ và cũng không cần phải ghi chép vào sơ yếu lí lịch của quân nhân.
Hình phạt thứ hai:
- Phê bình hoặc cảnh cáo trƣớc các nhân viên chỉ huy ngang cấp(Điều thứ
51).
- Hình phạt này chỉ có thể áp dụng cho các cấp chỉ huy mà thôi tức là hạ
sỹ (tiểu đội phó) trở lên.
- Ở chỗ này, cần phải giải thích một điều mà quân luật không chỉ định rõ
ràng. Hình phạt thứ hai chỉ áp dụng cho các cấp chỉ huy, thì hình phạt thứ nhất
tức là phê bình và cảnh cáo trƣớc bộ đội, phải chăng chỉ áp dụng cho Bắc Bình
mà thôi. Ngƣời ta có thể giải thích điều này bằng hai cách khác nhau:
+ Đối với các cấp chỉ huy, chỉ có thể phê bình hay cảnh cáo trƣớc các
nhân viên ngang cấp mà thôi chứ không thể phê bình hay cảnh cáo trƣớc bộ đội
đƣợc vì những lẽ sau đây:
* Với những ngƣời chỉ huy, sự phê bình hay cảnh cáo trƣớc bộ đội của họ
là một hình phạt nặng hơn sự phê bình cảnh cáo trƣớc các nhân viên ngang cấp.
Vậy tại sao một hình phạt nặng hơn lại xếp trên một hình phạt nhẹ, nhất là xem
cách xếp đặt các hình phạt trong điều thứ 51 thì ta thấy các hình phạt xếp theo
thứ tự nhẹ rồi đến nặng. Có lẽ, theo ý kiến nhà làm luật thì hình phạt thứ nhứt
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chỉ áp dụng cho bậc binh còn hình phạt thứ hai mới áp dụng cho các cấp chỉ
huy.
*Theo lệ thƣờng, sự phê bình cảnh cáo các cấp chỉ huy trƣớc bộ đội rất có
thể làm mất uy tín của họ đối với những ngƣời dƣới quyền điều khiển của họ và
làm nhƣ vậy không lợi cho sự chỉ huy trong bộ đội. Vì lẽ đó nên đối với các cấp
chỉ huy có hình phạt phê bình, cảnh cáo trƣớc bộ đội.
- Trái lại, theo cách giải thích khác thì hình phạt thứ nhứt(phê bình, cảnh
cáo trƣớc bộ đội) có thể áp dụng cho các cấp chỉ huy đƣợc vì:
+ Điều thứ 51 đoạn 10 không nói rõ là hình phạt này không áp dụng cho
các cấp chỉ huy và có ý chỉ định chung cho hết các quân nhân, ta không có thể
thêm vào một đạo luật một điều mà đạo luật đó không nói đến.
+ Theo cách tổ chức sinh hoạt của quân đội Việt Nam thì sự phê bình và
cảnh cáo một cấp chỉ huy trƣớc bộ đội không thiệt hại gì cho sự chỉ huy trong
quân đội vì mặc dầu có một kỷ luật sắt nhƣng quân nhân các cấp coi nhau nhƣ
anh em(Điều thứ 40, Quy tắc Lục quân). Thêm nữa, trong Bộ đội có những cuộc
triệu tập cuộc hội nghị để thảo luận về công việc và kỷ luật(Điều thứ 39). Trong
những cuộc hội nghị này các cấp chỉ huy có thể bị phê bình hay cảnh cáo một
cách thân mật mà không hại gì đến uy tín của họ.
+ Thêm nữa, ta thấy trong điều thứ 19, đoạn 2 của Nghị định số 49 ngày
20-6-1946 của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng định chi tiết quy tắc Lục quân, có câu
nói: “ Nếu khiển phạt một ngƣời thuộc cấp chỉ huy thì trừ những trƣờng hợp đặc
biệt không thể làm cách khác đƣợc nên tránh khiển phạt tức khắc trƣớc mặt
ngƣời dƣới hoặc trƣớc công chúng.
Vậy trong trƣờng hợp một cấp chỉ huy phạm lỗi, ngƣời cấp trên nên tránh
khi khiển- phạt họ trƣớc bộ đội. Nghị định này chỉ nói nên tránh(tức là một điều
răn chứ không phải một điều bắt buộc) và nên tránh khiển- phạt tức khắc trƣớc
mặt ngƣời dƣới tức là sau lúc bấy giờ có tể khiển phạt trƣớc bộ đội đƣợc.
Trƣớc những lý lẽ vững chắc trên đây, ta nên giải thích điều khó khăn này
theo cách thứ hai tức là các cấp chỉ huy có thể bị phê bình hay cảnh cáo trƣớc bộ
đội đƣợc.
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Hình phạt này không phải ghi vào sổ lý lịch.
Hình phạt thứ ba:

-

+ Bắt làm những công việc nặng nhọc(Điều thứ 51-30).
+Quân luật không nói rõ công việc nặng nhọc là những việc gì. Vậy sự
lựa chọn sẽ do cấp chỉ huy có quyền xử phạt đƣợc định đoạt.
Điều cần biết là những cấp chỉ huy không nên bắt kẻ bị phạt làm những
công việc nặng nhọc quá làm tỏn hại một cách vô ích đến sức khỏe hay nhân
cách của binh sỹ và nên lựa chọn những công việc vừa có tánh cách nặng nhọc
của hình phạt và vừa có ích lợi cho kẻ bị phạt hay cho bộ đội. Thí dụ nhƣ: quét
rửa nhà cửa kiếm củi, lấy nƣớc, chạy nhiều vòng, đi canh gác đem, khuân đồ…
Hình phạt này không phải ghi vào sổ lý lịch.
Hình phạt thứ tƣ:

-

+ Phạt không cho ra ngoài chơi trong những giờ hoặc ngày nghỉ(từ 1 đến
12 ngày)( Điều thứ 51-40).
+ Nghị định số 49 ngày 20-6-1946 của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng đình
chi tiết quy tắc Lục quân, trong Điều thứ 21 nói rõ rằng: “ Quân nhân bị phạt
không cho ra ngoài chơi, phải ở luôn trong đồn trại, trừ khi có công tác đƣợc
lịnh ra ngoài.
+ Đối với những ngƣời có gia đình mà đƣợc ở riêng thì phải vào ở lại
trong dồn hết hạn phạt.
+ Kỳ hạn của hình phạt này từ 1 đến 12 ngày nhƣng không phải cấp chỉ
huy nào cũng có thể phạt tới 12 ngày đƣợc. Cấp hạ sỹ( Tiểu đội phó) có quyền
hạn phạt.
+ Kỳ hạn của hình phạt này từ 1 đến 12 ngày nhƣng không phải cấp chỉ
huy nào cũng có thể phạt. Nhƣng không phải cấp chỉ huy nào cũng có thể phạt
tới 12 ngày đƣợc. Cấp Hạ sỹ(Tiểu đội phó) có quyền phạt đến 2 ngày, cấp Trung
sỹ( Tiểu đội trƣởng) có quyền phạt đến 4 ngày, cấp Thƣợng sỹ(Trung đội phó)
có thể phạt đến 6 ngày, cấp chuẩn úy và thiếu úy (Trung đội trƣởng) có thể phạt
đến 8 ngày. Cấp Trung úy (Đại đội phó) có quyền phạt đến 10 ngày, cấp Đại
úy(Đại đội trƣởng) có quyền phạt đến 12 ngày(Điều thứ 52).
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Hình phạt này không phải ghi vào sổ lý lịch.
Hình phạt thứ năm:
Cảnh cáo bằng giấy của Ban chỉ huy(Điều thứ 51-50).

-

- Ban Chỉ huy nói trong điều này là Ban Chỉ huy của các đơn vị từ Đại đội
trở lên. Theo tổ chức Lục quân Việt Nam thì từ đại đội trở lên có một Ban chỉ
huy gồm có:
+ Đại đội:


Đại đội trƣởng



Đại đội phó



Chính trị viên
+ Tiểu đoàn:



Tiểu đoàn trƣởng



Tiểu đoàn phó



Chính trị viên
+ Trung đoàn:



Trung đoàn trƣởng



Trung đoàn phó



Chính trị viên
Nếu bị phạt bằng hình phạt này thì quân nhân bị phạt sẽ bị Ban chỉ huy
trực tiếp của mình viết giấy cảnh cáo. Khi có sự khiếu nại thì Ban chỉ huy cấp
trên cũng có thể phạt bằng cách này đƣợc.
Hình phạt này không phải ghi vào sổ lý lịch.
Hình phạt thứ sáu:
- Phạt giam riêng một chỗ trong bộ đội(từ 1 đến 20 ngày)(Điều thứ 5160).
- Điều thứ 21-20 của Nghị định số 49 ngày 20-6-1946 của Bộ trƣởng Bộ
Quốc phòng định chi thiết của hình phạt này nhƣ sau của hình phạt này sẽ bị
giam vào một phòng riêng có ngƣời canh giữ.
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- “Đến giờ làm việc, nếu cấp trên có giao việc cho thì đƣợc ra đi làm dƣới
quyền kiểm đốc của một ngƣời ngang cấp của mình hoặc cấp cao hơn nhƣng
không đƣợc mang khí giới.
- “ Những quân nhân bị phạt giam có thể xin phép tiếp chuyện với ngƣời
khác nhƣng tùy theo từng tội trạng, ngƣời phụ trách canh giữ có thể cử ngƣời dự
thính(tức là tới nghe). Những thƣ từ vật liệu gởi đến cho những quân nhân ấy
hoặc do ngƣời ấy gởi đến đều phải kiểm soát”.
- Kỳ hạn của hình phạt này từ 1 đến 20 ngày nhƣng khong phải ai cũng
phạt đƣợc đến mức đó:
+ Bậc sỹ(Trung đội phó) trở xuống không có quyền phạt bằng hình phạt
này và chỉ có thể đề nghị lên cấp trên quyết định.
+ Cấp Chuẩn úy hay thiếu úy(Trung đội trƣởng) có quyền phạt từ 1 đến 4
ngày.
+Cấp Trung úy(Đại đội phó) có quyền phạt đến 6 ngày.
+Cấp Đại úy(Đại đội trƣởng)(hay Tiểu đoàn phó) có quyền phạt đến 8
ngày.
+ Cấp Thiếu tá( Tiểu đoàn trƣởng hay Trung đoàn phó) có quyền phạt đến
13 ngày.
+ Cấp Trung tá(Trung đoàn trƣởng) hay Đại đoàn phó có quyền phạt đến
14 ngày.\
+ Cấp Đại tá(Đại đoàn trƣởng) có quyền phạt đến 16 ngày.
+ Cấp Tƣớng(Sƣ đoàn trƣởng trở lên) có quyền phạt đén 20 ngày.
Hình phạt này sẽ ghi vào sổ lý lịch(Điều thứ 48, đoạn cuối của Qui tắc
Lục quân).
Hình phạt thứ bảy:
-

Giáng một cấp(Điều thứ 51-70).

-

Khai trừ tức là đuổi ra khỏi quân đội.
- Chỉ có các cấp có quyền định cấp bậc mới có quyền phạt giáng cấp và
khai trừ (Điều thứ 52 đoạn cuối).
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- Theo Sắc Lịnh số 33 ngày 22-3-1946(Điều thứu 4) thì những cấp sau đây
có quyền định cấp bực:
+ Đối với bậc binh sỹ thì do quyết định của Trung đoàn trƣởng.
+ Đối với bậc sỹ(Tiểu đội phó, Tiểu đội trƣởng, Trung đội phó)thì do quyết
định của Tổng Tƣ Lệnh.
+ Đối với bậc tá(Từ Tiểu đoàn trƣởng đến Sƣ đoàn phó thì do quyết định
của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng.
+ Đối với bậc tƣớng thì do Sắc lịnh của chủa tịch Chánh phủ.
Riêng về ngành quân y thì theo quy tắc sau đây(Điều thứ 28 của quy tắc
Lục quân).
+ Đối với cứu thƣơng, y tá, dƣợc tá, y tá, Hồng thập tự, bắc bình và bác sỹ
sẽ do quyết định của y sỹ trƣởng phòng quân y ở đại đoàn, bậc ấy sẽ do Nghị
định của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng.
+ Đối với y sỹ, dƣợc sỹ, y sỹ, bậc úy và tá sẽ do Nghị định của Bộ trƣởng
Bộ Quốc phòng, bậc tƣớng sẽ do Sắc Lịnh của Chủ tịch Chánh phủ.
CHƢƠNG THỨ HAI
TRỌNG TỘI
Trọng tội là những tội nặng, chỉ có các tòa án binh mới có quyết định tội và
hình phạt.
Điều thứ 50 của Sắc Lịnh số 31 ngày 22-5-1946 kể 12 thứ trọng tội khác
nhau.
Về các hình phạt áp dụng vào các trọng tội thì điều thứ 54 của Sắc lịnh nói
trên kể một cách tổng quát có 3 thứ hình phạt(tù, khổ sai và tử hình) chứ không
chỉ đỉnh õ ràng những hình phạt của mỗi tội.
Những Sắc lịnh số 163 ngày 22-8-1946 ấn định việc lập tòa án binh lâm
thời Hà Nội có quy định những hình phạt áp dụng cho mỗi trọng tội nói trong
điều thứ 50 của Sắc lịnh ngày 22-5-1946.
Sắc lịnh số 19-Sl ngày 16-2-1947 tổ chức các toàn án binh chính thức có
hậu phƣơng cùng áp dụng những hình phạt đã quy định trong sắc lịnh số 163 nói
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trên. Vì vậy, trong quân luật, đối với mỗi trọng tội, ta đã có một sự quy định
rành rẽ về phƣơng diện hình phạt.
Trong những mục dƣới đây, ta sẽ giải thích từng trọng tội rồi xem xét
những hình phạt áp dụng cho mỗi tội ấy.
Mục I: VÌ CẨU THẢ TRONG CÔNG VỤ MÀ ĐỂ XẢY RA SỰ GÌ
THIỆT HẠI ĐẾN NHÂN DÂN HOẶC BỘ ĐỘI(Điều thứ 50a quy tắc LQ).
Đoạn I: Giải thích. Tội này có đủ ba điều kiện sau đây:
a. Điều kiện thứ nhứt: Phải có một sự cẩu thả tức là không làm chu đáo, cẩn
thận không suy tính kỹ lƣỡng, không sắp đặt trƣớc cho hoàn bị. Sự suy xét xem
một việc có cẩu thả hay không phải tùy theo hoàn cảnh, cấp bực hay trình độ
hiểu biết của ngƣời phạm tội. Đối với một cấp chỉ huy có bổn phận giữ gìn vận
mệnh của cả một bộ đội hay bảo vệ dân chúng một vùng lớn, mọi hành động đều
phải thận trọng nên sự suy xét xem một hành vi có cẩu thả hay không cần phải
khắt khe hơn đối với một đội viên thƣờng.
Khi một quân nhân đã làm hết bổn phận mình, không có một sự cẩu thả nào
cả mà cũng không tránh đƣợc sự thiệt hại thì quân nhân ấy không phạm tội vì sự
thiệt hại đó đã xảy ra bởi một trƣờng hợp bất đắc dĩ(cas de force majcure) hay
trƣờng hợp bất ngờ nghĩa là không tài nào biết trƣớc đƣợc(cas fortuit).
b.

Điều kiện thứ hai:
Sự cẩu thả phải đã phạm trọng công vụ chứ trong công vụ có ý gồm cả những
công việc thuộc nhiệm vụ của một quân nhân(dans l’exercice de ses fonctions)
cũng những công việc dù không thuộc nhiệm vụ của quân nhân nhƣng đã làm
trong khi thi hành nhiệm vụ(pendan l’exrcice de ses fonctions). Thí dụ: trong khi
phải canh gác tội nhân trong một đê lao nha binh, một quân nhân ngủ quên để
cho tội trón đó là một sự cẩu thả thuộc về nhiệm vụ. Trong khi đi làm một công
tác gì, một quân nhân hút thuốc rồi vô ý ném tàn thuốc làm cháy nhà ngƣời khác
đó là một sự cẩu thả trong khi thi hành nhiệm vụ.
Nếu vì cẩu thả trong một hành vi thuộc đời tƣ, không dính dáng gì đến
công vụ, thì không thể khép vào tội này đƣợc. Thí dụ: một quân nhân trong khi
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đi nghỉ phép, tức là không có công vụ, mà làm thiệt hại cho quân đội hay nhân
dân thì sẽ bị khép tội theo hình luật thƣờng chứ không theo điều luật này.
c.

Điều kiện thứ ba: Phải có làm thiệt hại đến quân đội hay nhân dân.
Quân luật không nói rõ sự thiệt hại này là sự thiệt hại gì, về tài sản hay
tính mệnh. Vậy bất cẩn có sự thiệt hại gì cũng có thể khép vào tội này đƣợc.
Điều kiện cốt yếu là phải có một sự thiệt hại thiết thực và trực tiếp gây ra bởi
hành vi cẩu thả trong công vụ chỉ kể là một thƣờng tội(coi điều thứ 49c)-e nói
trong chƣơng thứ nhứt, Mục I).
Một vài thí dụ về tội cẩu thả trong công vụ làm thiệt hại đến bộ đọi hay
nhân dân: những ngƣời có phận sự dẫn đƣờng cho một bộ đội không chịu đi đo
đƣờng trƣớc cẩn thận nên đƣa bộ đội lọt vào chỗ quân địch phục kích, làm tổn
hại binh sỹ khi đến đóng ở một nhà dân chúng, một đội viên để cho đứa trẻ
nghịch trái lựu đạn, làm nổ để thiệt hại đến tính mạng ngƣời nhà đó…
Đoạn 2:
- Hình phạt: chiếu theo điều thứ 7 của Sắc Lịnh số 163 ngày 23-8-1946 tội
“ vì cẩu thả trong công vụ mà để xảy ra sự thiệt hại cho nhân dân hoặc bộ đội”
bị phạt từ 1 tháng đến 3 năm tù.
MỤC II: ĐÁNH MẤT SÖNG ĐẠN GIAO CHO (có thể liệt vào thƣờng
tội tùy theo trƣờng hợp) HAY BÁN QUẦN ÁO, SÖNG ĐẠN(điều thứ 50b Qui
tắc Lục quân).
Đoạn I: Giải thích. Trong điều này, ta cần phân biệt hai thứ tội:
a. Tội thứ nhứt: Đánh mất súng đạn giao cho. Chỉ súng đạn này nên dùng
theo nghĩa rộng hơn nghĩa là không những chỉ có súng đạn mà athooi mà còn
phải kể cả những thứ võ khí khác nhƣ lựu đạn, dao găm… Tuy vậy, sự đánh mất
đồ chỉ kể là trọng tội khi nào đồ mất là võ khí mà võ khí đó phải của nhà binh
giao cho. Sự đánh mất quần áo đồ đạc của nhà binh giao cho chỉ kể kể là một
thƣờng tọi(coi điều thứ 49 d, Quy tắc Lục quân) nhƣng đối với những cơ quan
quan sự mà đồ dùng cốt yếu không phải là võ khí( thí dụ: văn khô của một văn
phòng nhà binh, hfoo sơ của một Toàn án binh) thì kẻ có trách nhiệm giữ gìn mà
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đánh mất đồ đạc đố dín có thể khép vào trọng tội này đƣợc vì đó là một tội
tƣơng tự.
Quân luật có nơi: “ tội đánh mất võ khí này có thể liệt vào thƣờng tội tùy
theo trƣờng hợp” vậy trƣờng hợp đó là trƣờng hợp nào?
Trƣờng hợp giảm khinh này chỉ có thể đƣa vào chiến công vào hạnh kiểm
của kẻ phạm tội vì trong sự đánh mất thì một là vì cẩu thả hai là vì gặp trƣờng
hợp bất đắc dĩ. Trong những trƣờng hợp bất đắc dĩ thì không thể bắt tội ai đƣợc(
Devant l’impossible nul n’est tenu). Nếu vì cẩu thả mà đánh mất thì phải kể là
trọng tội rồi.
b. Tội thứ hai: Bán quần áo, súng đạn. Trong tội này, cần phải phân tách 3 điều
kiện:
- Đem bán di: tức là đƣa đồ vật cho một ngƣời khác để lấy tiền. Những
hành vi tƣơng tự nhƣ đòi đi hay cho đi cũng có thể coi nhƣ đem bán đi.
- Bán những quần áo, súng đnạ và còn phải kể tất cảnh trông công vụ.
Nhƣ vậy, một đội viên bán những võ khí, quần áo và những quân dụng
khác của nhà binh giao cho hay một ngƣời thƣ ký ở văn phòng nhà binh đem
bán vật dụng văn phòng nhà binh đem bán vật dụng văn phòng đều bị khép vào
tội này đƣợc.
Đoạn 2: Hình phạt. Còn phải phân biệt hai thứ hình phạt tùy theo tính
cách quan trọng của tội này:
a. Khi sự đánh mất hay bán quân dụng không có tính cách quan trọng thì
trọng tội này bị trừng phạt theo điều 7b của Sắc lịnh số 163 ngày 23-8-1946: từ
1 tháng đến 3 năm tù.
b. Khi sự đánh mất hay bán quân dụng có tính cách quan trọng nhƣ đánh
mất hay đem bán một số lớn quân dụng của nhà binh giao cho thì phải khép vào
tội “ phá hoại việc Quốc phòng” nói trong mục XIII dƣới đây.
Chú ý: những quân nhân hay thƣờng dân nào đã mua những quân dụng do
những quân dân khác bán cho có thể bị khép vào tội trừ đồ gian nói trong Mục
III, đoạn 3 dƣới đây.
MỤC III. TRỘM CẮP, LỪA ĐẢO, CỜ BẠC, HÖT THUỐC PHIỆN
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( Điều thứ 50c- Quy tắc Lục quân)
Đoạn I: Trộm cắp (vo1) Quân luật không giải thích tội trộm cắp và cũng
không quy định hình phạt áp dụng cho tội này.
Vậy đối với các quân nhân phạm tội trộm cắp Tòa án binh phải áp dụng
hình luật thƣờng. Theo hình luật thƣờng áp dụng hiện thời tại Nam Bộ thì phải
phân biệt tội trộm cắp làm ba hạng:
- Trộm cắp những đồ vật không đáng giá quá 100 đồng và không có
trƣờng hợp tăng tội. Những tội này sẽ coi nhƣ là tội tiểu hình(delit correctionnel)
và bị phạt từ 1 năm đến 5 năm tù và có thể bị phạt thêm từ 30 đồng đến 500
đồng( Điều thứ 379 và 401 của Bộ hình luật và Sắc lịnh số 33-SL ngày 19-31947 của Chủ tịch Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa(1).
- Trộm cắp có những trƣờng hợp khác: ban đêm đi với nhiều ngƣời, có
mang khí giới… tội này ta gọi là ăn cƣớp(coi Mục X nói về xâm phạm tài sản
của nhân dân).
Đoạn a: Lừa đảo(escroquerie) Quân luật hiện giờ không giải thích tội lừa
đảo và cũng không ấn định cách trừng phạt. Vì vậy, cần phải áp dụng Hình luật
thƣờng.
Theo Bộ Hình luật của Pháp(Điều thứ 405) còn áp dụng ở Nam Bộ hiện
thời thì tội lừa đảo phải giải thích nhƣ sau:
Lấy tiền hay đồ đạc gì của ngƣời khác bằng những cách này hoặc dùng
tên hay chức phận giả hoặc dụng những mánh khóe gian trá để làm cho ngƣời ta
tin rằng mình có một cơ sở hay quyền thế gì hầu để làm cho ngƣời ta hy vọng
một điều máy mắn hay sợ mợ sự rủi ro gì (article 405 du Code Penal modifie:
qui conque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualites, soit en
employant des manoeveres frauduleuses por peruader l’existance de f’ausses
entreprises, d’un pouvoir ou un credit imaginaire, ou pour faire l’esperance ou la
criante d’un suces, d’un accident ou de tout autre evenemnent chimerique, se
sera fait remettre…ou aura tente de se faire remettre.. des fonds des meubles…
et aura par un de ces moyens escroque ou tente d’escrooquer la totalite ou partie
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de la portune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’ un an ua moins et de
cinq ans au plus et d’une amende 1000 francs au moins et de 10.000 francs au
plus).
(1) Điều thứ 401 của Bộ Hình luật thƣởng phạt tội trộm cắp từ một năm đến 5
năm tù và có thể phạt thêm từ 16 quan đến 500 quan tiền vạ.
Theo Sắc Lịnh số 33-Sl ngày 19-3-47 của Chủ tịch Chánh phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa và Thông tƣ số 14- TP- TL ngày 30-6-1947 của Bộ trƣởng
Bộ Tƣ Pháp thì trong các tội vi cảnh tiền phạt tính từ 0.50 đến 30 đồng. Nhƣ
vậy, tiền phạt vạ của các tội tiểu hình và đại hình phải tính từ 30 đồng trở lên.
Tội này bị phạt từ 1 năm đến 5 năm và phạt vạ từ 1000$ đến 10.000
đồng.(2)
Đoạn 3: Những tội tƣơng tự với tội trộm cắp là lừa đảo.
Tuy quân luật không nói đến nhƣng chúng ta cần phải nói tới những tội
tƣơng tự với tội trộm cắp lừa đảo tức là tội bội tín, biển thủ, thiên thử, tội oa trừ
đồ giả.
Những quân nhân phạm những tội này đều trừng phạt theo Hình luật
thƣờng giải thích dƣới đây:
- Bội tín: Điều thứ 408 của Bộ Hình luật nói: “ Kẻ nào giữ tiền của hay
một đồ vật của ai bằng những cách: thuê của ngƣời ta, giữ hộ ngƣời ta giao cho
để làm một việc gì, cầm cố, muốn để dùng, ngƣời ta giao cho để làm một việc có
trả cong hay không nhƣng phải trả lại để đồ hay phải đựng do đó, theo cách thức
đã định trƣớc mà lại sang đọa hay phung phí tiền của hoặc đồ vật đã lãnh của
ngƣời ta bằng cách trên thì phạm tội bội tín( Abus de confiance: quiconque aura
detourne ou dissipe au prejudice des proprietaires, possesseurs ou detenteurs des
effets, deniers, marchandises, billets quittances ou dissipe au prejudice des
propietaires, possesseurs ou deetenteurs des effets, deniers, marchandises, billets
quttances ou tuos autres ecres contenant ou operant obligation ou deou tous
autres ecri contenant ou operant obligation ou de charge qui ne lui auraient ete
remis qua’a titre de louage, de depot, de mandat, de nantissement, depret a
usage, ou pour un travail salarie ou non salarie a la charge de les rendre ou de lé
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representer ou d’en faire un usage ou un emploi determine sera puni des peines
portees enlarticle 406…)
Kẻ nào phạm tội này sẽ bị phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù và phạt vạ từ
1000 đồng đến 10000 đồng. Nếu một phần tƣ số tiền sang đoạt và tiền bồi
thƣờng lớn hơn 10000 đồng thì tiền vạ phải tăng lên tới mức đó.
Biển thủ của công ( Detournement de deniers publics)

-

( Điều thứ 169- Bộ Hình luật)
Những viên chức có bổn phận thâu hoặc giữ công quỹ mà biển thủ hay lấy
trộm tiền hay tài vật của Chính phủ hay của tƣ gia đã gởi Chính phủ thì phạm tội
đại hình và phải phạt khổ sai hữu hạn(từ 5 năm đến 20 năm) và phạt vạ( Điều
thứ 169 Bộ Hình luật).
Nếu số tiền biển thủ không tới 300 đồng thì phạm nhân chỉ phạm tội tiểu
hình và bị phạt từ 2 năm đến 5 năm tù và phạt vạ (Điều thứ 171, BHL).
Những tiền phạt vạ nói trên thì nhiều nhất bằng một phần tƣ ít nhất bằng
một phần mƣời hai số tiền biển thủ và bồi thƣờng(Điều thứ 172, BHL).
Những kẻ phạm tội biển thủ của công bao giờ cũng bị tòa án tuyên bố
không đƣợc giữ một chức vụ nào của Chính phủ nữa.
( Tiếp theo) (1)… Sắc Lịnh số 33- Sl trên đây tăng gáp rƣỡi số tiền phạt tối thiểu
(minimum) và tội đã ấn định(maxium) trong các luật hình ban bố trƣớc ngày 198-1945.
Vì vậy, tội trộm cắp có thể bị phạt thêm tiền và từ 30 đồng đến 500 quan
x 10= 5.000 quan tức 500 đồng( việc đòi tiền phạt và từ quan tiền Pháp sang
đồng bạc Đông Dƣơng phải tính theo giá tới ngày 19-8-1945 tức là một đồng
bạc gái 10 quan).
(2) Coi cách tính tiền ở trang(trên).
Fout percepteur, tout commis a la perception, depositare ou compatable
publi qui ẩu detourne ou soustrait dé deniers publics ou prives ou efect actifs en
tenant lieu ô dé piecesns titres, actes, effets actifs en tenant lieu, ou des piecesn
titres, actes, effetsmobiliers qui etaient entreses mains en vertu de ses fonctions,
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sera puni des travaux forces a temps, si les choses detournes ou soustraies sont
d’une valeurau dessus de 3000 francs( a 169).
Si les valeurs detournes ou soustraites sont au dessous se 3000 francs, la
peine sera d’un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au mlus( Art
171).
- Biển thủ đô địch biên( Detournement d’objet saisis). Điều thứ 400, Bộ
Hình luật.
Kẻ nào có đò tịch biên mà lại phá hủy, sang đoạt, mƣu tính phá hủy hay
sang đoạt những đồ ấy sẽ bị phạt nhƣ tội bội tín đã nói trên. Nếu chính ngƣời ấy
có bổn phận giữ đồ bị tịch biên và bị phạt từ một năm đến năm năm tù và phạt
vạ từ 30 đồng đến 500$ nếu do tịch thâu đã giao cho ngƣời khác giữ.
- Thiện thủ tức là lấy một vật gì biết không phải của mình nhƣng không
có ý trộm cắp của một ngƣời nào nhƣ lƣợm đƣợc đồ không biết của ai đánh rót
rơi lấy làm của mình.
Theo luật pháp thì khi lƣợm đƣợc đồ của ai cũng phải đƣa đến Sở Cảnh
sát địa phƣơng để nhà chức trách tìm trả cho ngƣời mất đó. Nếu lấy đồ đó để
xài(tức là thiện thủ) thì cũng bị phạt tôi nhƣ trộm cắp vậy.
- Oa trù đồ gian(Recel): Điều thứ 460 Bộ Hình luật ngƣời khác kiếm
đƣợc bảo một hành vi phạm pháp thì phạm tội oa trừ đồ gian. Tội này bị phạt từ
một năm đến năm năm tù và có thể bị phạt thêm tiền vạ từ 30 đồng đến 500
đồng. Tiền vạ có thể phạt bằng nửa giá tiền những đồ oa trù nếu số tiền đó hơn
500 đồng.
Nhƣng nếu có đủ điều kiện đẻ buộc tội dòn 10 a (complicite) với kẻ đã
phạm một tội đại hình để lấy món đồ đó thì sẽ bị phạt theo tội đại hình nhƣ
những kẻ đó.
Đoạn 4: Cờ bạc. quân luật chỉ nói vắn tắt hai chữ cờ bạc và cũng không
phân biệt ngƣời chức, và con bạc.
Tội cờ bạc bị quân luật phạt từ một tháng đến 3 năm tù(Điều thứ 7c, Sắc
lịnh 163).
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Nhƣng đối với thƣờng dân và các nhân viên khác của Chính phru, luật lệ
hiện hành ở Nam Bộ phạt tội cờ bạc hết sức gắt gao, giặc Pháp đang cố tâm reo
rắc vào dân chúng để do thám và đồng thời làm giảm tinh thần kháng chiến của
ta. Nghị định số 126 NDNB ngày 25-5-1948 của UBKCHCNam Bộ đã quy định
cách trừng phạt tội cờ bạc nhƣ sau:
- Cấm nhặt trong toàn Nam Bộ các vụ chơi tiền tức gọi là cờ bạc, bất cứ
với một hình thức nào( Điều thứ 1, NGhị định nói trên)
(1) coi chƣơng thứ nhứt, Mục I, tội thứ 7
Vậy bất kỳ thú chơi gì nếu là ăn thua nhau bằng tiền đều bị phạt nhƣ tội
cờ bạc. Trƣớc kia Hình luật chỉ phạt những trò chơi ăn thua vì may rủi nhƣ hốt
me, tài xiểu, quay số… còn những trờ chơi ăn thua trí tuệ hay khéo léo nheiefu
hơn vì may rủi thì không bị phạt, nhƣ tứ sắc, tổ tôm, đánh cờ, đánh đáo…
Nhƣng theo Hình luật hiện hành thì không có sự phân biệt đó nữa, những trò
chơi nào mà ăn thua bằng tiền đều là tội phạm cả. Xin nhớ rằng, ăn thua bằng
tiền hay những đồ vật có thể đánh giá bằng tiền đều coi nhƣ nhau.
Tội cờ bạc bị phạt nhƣ sau:
- Ngƣời chủ chứa, ngƣời làm cái, và những con bạc nghề(tức là sinh sống
bằng cờ bạc).
+ Lần đầu: từ 1 năm đến 10 năm tù và tịch thâu gia sản
+ Lần thứ nhì: tử hình và tịch thâu gia sản(Điều thứ 3 của Nghị định nói
trên).
-

Những con bạc thƣờng:
+ Lần đầu: tù 3 tháng đến 1 năm tù và 500 đồng tiền vạ.
+ Lần thứ nhì: Từ 5 đến 10 năm tù và tịch thâu gia sản.
+ Lần thứ ba: Tử hình và tịch thu gia sản (Điều thứ 4 trong Nghị định nói trên).
- Dân quân trong khi thừa hành nhiệm vụ(canh gác, đi tác chiến) và nhân
viên Chánh phủ phạm tội chơi hoặc tổ chức hoặc ủng hộ cờ bạc sẽ bị phạt nặng
nhƣ những chủ chứa nói trên(Điều thứ 5).
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- Khi các phạm nhân phạm phải những khoản tử hình thì không có trƣờng
hợp giảm khinh nghĩa là Tòa án bắt buộc phải tuyên án đó không vì một lẽ gì mà
ân giảm đƣợc.
Xem trên đây, tội cờ bạc bây giờ bị trừng phạt một cách rất gắt gao đối
với dân chúng ở Nam Bộ. Không lý nào mà các quân nhân phạm tội đó lại đƣợc
hƣởng một chế độ khoan hồng hơn. Vì vậy, đối với những quân nhân phạm tội
này không thể áp dụng hình phạt của quân luật về tội cờ bạc đƣợc mà phải áp
dụng hình phạt cho các nhân viên Chánh phủ nói trong Nghị định số 126NDNB ngày 25-5-1948 của UBKCHC Nam Bộ.
Đoạn 5: Hút thuốc phiện( á phiện). Quân nhân nào hút thuốc phiện dù
không phải là nghiện ngập, là phạm tội này. Kẻ nào dùng á phiện trắng(tức là
những thứ thuốc nhƣ morpine, cocaine để tìm sự khoái lạc chứ không phải chữa
bịnh, cũng kể nhƣ phạm tội này vì đó là một tội tƣơng tự.
Kẻ phạ tội này sẽ bị phạt từ 1 tháng đến 3 năm tù (Điều thứ 7c của Sắc
Lịnh số 163 ngày 23 tháng 8 năm 1946).
MỤC IV: GIẢ MẠO GIẤY TỜ (Điều thứu 50d Quy tắc Lục
quân).
Quân luật không giải thích rõ ràng và cũng không ấn định hình phạt của
tội này, vậy phải theo hình luật thƣờng.
Trong tình thế hiện thời, ta cần phải phân biệt 2 tánh cách của tội này và
đối với mỗi thứ phải áp dụng một mức hình phạt khác nhau:
+ Tội giả mạo có phƣơng hại đến cuộc kháng chiến và nền độc lập của
nƣớc nhà.
+ Tội giả mạo chỉ làm thiệt hại đến quyền lợi cá nhân.
Đoạn 1: Tội giả mạo giấy tờ có phƣơng hại đến cuộc kháng chiến và nền
độc lập của quốc gia.
Khi tội giả mạo giấy từ có thể gây một ảnh hƣởng tai hại về mặt quân sự
và chính trị làm giảm uy thế của quân đội có thể kiểm soát đƣợc sự hƣ thiệt.
- Phải là một mẹng lịnh thuộc về công vụ hay thuộc về một việc có ích lợi
chung: mạng lịnh thuộc về công vụ tức là công việc của nhà binh mà quân nhân
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có phận sự phải thi hành nhƣ xung phong hay rút lui ngoài mặt trận, lập chiến
lũy, đào hầm, hố… mạng lịnh thuộc vè một việc có ích lợi chung tức là những
công việc dù không có tính cách là một công vụ của nhà binh nhƣng cũng có ích
lợi cho Chính phủ hay cho dân chúng. Thí dụ: trong một việc khẩn cấp đƣa thơ
giúp cho một cơ quan hành chánh trong trƣờng hợp cơ quan này không có liên
lạc, trồng tỉa hay xây dựng nhà cửa giúp dân chúng, ở chỗ đông binh hay trong
lúc không tác chiến…
- Những mạng lịnh không có những tính cách trên đây nhƣ mạng lịnh có
liên quan đến đời tƣ của cấp chỉ huy nếu một quân nhân không thi hành thì
không thể khép vào tội này đƣợc.
- Phải có mốt ự kháng lịnh: kháng lịnh tức là có ý không tuân theo lịnh
của cấp trên bằng những cách sau đây:
+ Hoặc không thi hành một việc mà có lịnh bắt buộc phải làm.
+ Hoặc làm một việc gì mà có lịnh cấm không đƣợc làm.
+ hoặc ngăn cản không cho một quân nhân khác tuân hành một mạng lịnh
của cấp trên.
+ Nên chú ý phải có sự cố ý kháng lịnh mới mắc tội còn nếu chỉ vì trƣờng
hợp bất đắc dĩ không thể tuân hành một mạng lịnh thì không phạm tội.
Hình phạt

B.

Tội không kháng lịnh bị phạt từ 1 tháng đến 3 năm tù (Điều thứ 7d, Sắc
lịnh số 163 ngày 23-8-1946).
Chú ý: Bộ Quân luật Pháp(Code de justice militaire prancaise) có phân
biệt nhiều trƣờng hợp tăng tội trong tội kháng lịnh nhƣ sau:
-

Kháng lịnh trƣớc quân địch tại mặt trận: phạt tử hình.

-

Kháng lịnh mà có tụ tập từ 4 ngƣời trở lên: phạt từ hai đến 5 năm tù.

-

Kháng lịnh mà có tụ tập từ 4 ngƣời lên, lại dùng khí giới để phản đối:
phạt tù từ 3 đến 5 năm.
Kháng lịnh mà có tụ tập từ 8 ngƣời trở lên dùng võ khí để thị oai và

-

không chịu giải tán su khi đã nhận đƣợc lịnh của cấp trên: phạt tù từ 5 năm đến
10 năm.
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-

Kháng linh không có những trƣờng hợp trên đây chri phạt tù từ 1 năm
đến 2 năm.
Quân luật Việt Nam chỉ nói đến tội kháng lịnh thƣờng, không chỉ định
những trƣờng hợp có thể tàng tội này đƣợc cũng là một khuyết điểm trông sự tổ
chức đầu tiên của quân đội quốc gia chắc sau này sẽ phải bổ khuyết thêm.
Đoạn 2: Hành hung cấp trên

A.

Giải thích. Muốn khép vào tội này phải có những điều kiện sau đây:
- Phải có một sự hành hung nghĩa là đã làm một cử chỉ bạo động (geste
violent) dùng đến thân thể ngƣời khác hay ít nhất cũng đã làm cho ngƣời ta phải
sợ. Thí dụ: đấm đá, dơ tay dọa đánh, hay bắn một phát sáng không muốn cho
trúng chỉ cốt làm ngƣời ta sợ…
Nếu không có một cử chỉ bạo động nào mà chỉ thốt ra những lời nói hay
điệu bộ khiếm nhã thì chỉ có thể khép vào tội hỗn xƣợc với cấp trên mà thôi(Coi
mục thƣờng tội: tội thứ 12).
Trái lại nếu sự hành hung đã gây ra thƣơng tích nặng thì kẻ phạm tội sẽ bị
phạt về tội đã thƣờng mà Hình luật thƣờng phạt nặng hơn(sẽ coi dƣới đây).
Vậy chỉ cần có một sự hành hung dù nhẹ đến đâu cũng có thể khép vào tội
này đƣợc.
- Sự hành hung đó đã áp dụng vào một quân nhân ở cấp trên. Nếu ngƣời
bị hành hung là ngƣời ở cấp dƣới thì kẻ phạm tội chỉ bị phạt theo thƣờng tội đã
nói trong điều thứ 49j (coi chƣơng thứ nhứt, Mục I, tội thứ 10: tàn bạo đối với
ngƣời dƣới).
Nếu ngƣời bị hành hung là kẻ ngang cấp hay là một thƣờng dân thì phạm
nhân sẽ bị phạt theo hình luật thƣờng( coi ở dƣới).
Nên chú ý rằng: chỉ có thể khép vào tội này khi phạm nhân đã biết rõ là
ngƣời bị hành hung là ngƣời ở cấp trên mình nếu vô tình không biết thì cũng chỉ
có thể bị phạt theo Hình luật thƣờng thôi.

B.

Hình phạt:

-

Tội hành hung cấp trên, theo Quân luật thì bị phạt từ 1 tháng đén 3
năm tù (Điều thứ 7d Sắc lịnh số 163 ngày 23-8-46).
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Tội hành hung những ngƣời ngang cấp hay thƣờng dân thì phạt theo

-

HÌnh luật thƣờng sau đây ( Kể theo thứ tự nặng nhẹ).
Hành hung cố gây ra bệnh tật hay thƣơng tích nhẹ chỉ cần điều trị dƣới

-

20 ngày: p hạt từ 6 ngày đến 2 năm tù và phạt vạ từ 30 đồng đến 200 đồng hay
là một trong hai hình phạt trên.
Nếu có mƣu tính trƣớc (premeditation) hay rình rập ( netapens) thì bị

-

phạt từ 2 năm đến năm năm tù và phạt vạ từ 50 đồng đến 500 đồng (Điều thứ
311 Bộ Hình luật).
Hành hung cố gây ra bịnh tật hay thƣơng tích làm cho nạn nhân phải

-

điều trị trên 20 ngày: bị phạt từ 2 năm đến 5 năm tù và phạt vạ từ 30 đồng đến
2000 đồng. Nếu có mƣu tính trƣớc hay rình rập thì phạt cầm cố ( reclusion) từ 5
năm đến 10 năm ( Điều thứ 309- 310 Bộ Hình luật).
Nếu hành hung mà làm cho nạn nhân què một tay hay một chân, mù

-

một mắt hay bị tật gì vĩnh viễn thì bị phạt cầm cố (reclusion) và nếu có mƣu tính
trƣớc hay rình rập thì bị phạt khổ sai chung thân ( Điều thứ 309- 310 Bộ Hình
luật).
Chú ý: Đối với quân nhân phạm tội hành hung một quân nhân khác trong trƣờng
hợp thứ nhứt trên đây của Hình luật thƣờng thì:
Nếu ngƣời hành hung là cấp dƣới, phạm nhân bị phạt theo thƣờng tội

-

của Quân luật.
Nếu ngƣời bị hành hung là ngƣời ở cấp trên phạm nhân bị phạt theo

-

hình phạt theo Quân luật nói trên.
Nếu kẻ bị hành hung là ngƣời ngang cấp, phạm nhân bị phạt theo Hình

-

luật thƣờng.
Trong những trƣờng hợp thứ hai, ba bốn, thì phạm nhân bị phạt theo

-

HÌnh luật thƣờng, dù ngƣời bị hành hung là một quân nhân ở cấp trên, cấp dƣới
hay ngang cấp, vì trong trƣờng hợp này Hình luật thƣờng phạt nặng hơn Quân
luật.
C.

Tội tƣơng tự với tội hành hung: Tội hăm dọa
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Tội hăm dọa là một tội tƣơng tự với tội hành hung mà Quân luật không

-

nói tới. Khi Quân nhân phạm tội này thì phải bị trừng phạt theo Hình luật
thƣờng.
Bộ Hình luật có phân tách nhiều thứ tội hăm dọa nhƣ sau:
+ Kẻ nào dùng giấy nặc danh hay giấy có ký tên để hăm dọa sẽ giết ngƣời
khác nếu không làm một việc gì theo ý muốn của mình ( tức là hăm dọa có điều
kiện) thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm và phạt vạ từ 50 đồng đến 1000 đồng.
+ Nếu trong giấy đó chỉ có sự hăm dọa giết ngƣời mà không buộc
hojphari theo một điều kiện gì thì phạm nhân sẽ bị phạt từ 1 năm đến 3 năm tù
và từ 100 đồng đến 600 đồng tiền vạ (Điều thứu 305, 306 Bộ Hình luật).
+ Nếu sự hăm dọa giết ngƣời có điều kiện chỉ bằng lời nói, không phải
bằng giấy tờ thì phạm nhân bị phạt từ 6 tháng đến 2 năm tù và từ 30 đồng đến
300 đồng tiền vạ (Điều thứ 307 Bộ Hình luật) (1).
+ Kẻ nào dùng lời nói hay viết giấy hăm đánh ngƣời: Nếu có điều kiện thì
phạt tù từ 6 ngày đến 3 tháng tù và từ 30 đồng đến 100 đồng hay là một trong
hai hình phạt đó. Nếu có điều kiện thì bị phạt nhƣ tội vi cảnh (Điều 308, Bộ
Hình luật).
MỤC VI: ĐẢO NGŨ (Điều thứ 50f- Quy tắc Lục quân).
Đoạn I: Giải thích: Đào ngũ tức là bỏ hàng ngũ trốn đi. Muốn khép tội
này cần phải có đủ điều kiện sau đây:
- Kẻ đào ngũ phải có sự chủ tâm bỏ hàng ngũ quân đội quốc gia Việt Nam
để không là một quân nhân nữa. Thí dụ: một quân nhân phạm tội đào ngũ, khi tự
tiện bỏ hàng ngũ để tản cƣ hay để nhập vào một cơ quan không thuộc về quân
đội ( nhƣ Công an hay Hành chánh).
Nếu quân nhan của một Trung đoàn chỉ bỏ hàng ngũ mình để gia nhập
vào một trung đoàn khác thì không có sự chủ tâm bỏ hàng ngũ của Quân đội
quốc gia vì Trung đoàn nào cũng là quân đội quốc gia cả. Vì vậy, không thể
khép quân nhân này vào tội đảo ngủ đƣợc. (Chỉ có thể khép họ vào tội kháng
lịnh cấp trên vì đã tự tiện thay đổi hàng ngũ không có lịnh cải nhậm).
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Nhƣng trong thí dụ trên, nếu lúc bỏ Trung đoàn ra đii quân nhân đó có ý
rời bỏ hẳn hàng ngũ quấn đội quốc gia rồi sau đó ít lâu, vì một lẽ gì mới trở lại
lại xin gia nhập vào Trung đoàn khác, có ý dấu diếm chức vụ trƣớc của mình thì
ngƣời này đã phạm tội đào ngũ, vì trong một thời gian đã có chủ tâm bỏ hàng
ngũ.
- Điều kiện thời gian: Một quân nhân vắng mặt bao nhiêu lâu trong hàng
ngũ mới có thể gọi là đào ngũ đƣợc:
Quân luật hiện hành của ta khong nói đến điều kiện thời gian này, vậy
quân nhân nào vô cớ vắng mặt ở hàng ngũ dù chỉ là trong một phút mà có sự
chủ tâm bỏ hàng ngũ Quân đội quốc gia đều có thể khép vào tội đào ngũ đƣợc.
Theo Quân luật của Pháp, chỉ phạm tội đào ngũ quân nhân nào:
+ Đã vô có vắng mặt hàng ngũ trong 6 ngày nếu là thời bình, và trong 2
ngày khi có chiến tranh.
+ Sau khi đi nghỉ phép hay đi công tác ở xa mà không trở lại trong hàng
ngũ trong thời hạn mƣời lăm ngày nếu là thời bình và 5 ngày khi có chiến tranh.
Chú ý: nên nhớ rằng, nếu kẻ đào ngũ mà cố ý trốn vào những khu vực
giặc chiếm đóng hay xin gia nhập vào nhàng ngũ giặc thì không những chỉ biij
khép vào tội đào ngũ mà còn phải khép vào tội nặng hơn là tội đầu hàng giặc
hay tội thông đồng với quân giặc tùy theo trƣờng hợp (Coi mục VII và XIV dƣới
đây).
Đoạn 2: HÌnh phạt (Điều thứu 7e của Sắc Lịnh 163 ngày 23-8-46): tội
đào ngũ bị trừng phạt nặng hay nhẹ tùy theo có hay không những trƣờng hợp
tăng tội sau đây:
-

Đào ngũ thƣờng ( đi một mình, không mang theo võ khí hay đồ vật gì
quan trọng của nhà binh giao cho). Bị phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù.

-

Đào ngũ mà có một trƣờng hợp này hoặc mang theo võ khi hay đồ vật
gì quan trọng của nhà binh giao cho hoặc rủ nhau từ hai ngƣời trở lên, bị phạt từ
2 năm đến 10 năm tù.

-

Đào ngũ mà có trƣờng hợp này: hoặc rủ nhau từ hai ngƣời trở lên mà
lại đem theo võ khí hay vật gì quan trọng của nhà binh giao cho hoặc rủ nhau từ
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hai ngƣời trở lên khi có quân địch ở đằng trƣớc, bị phạt từ 5 năm đến 10 năm
khổ sai.
MỤC VII: ĐẦU HÀNG QUÂN ĐỊCH (Điều thứ 50g Qui tắc Lục quân).
Đoạn I: Giải thích: đối với một quân nhân có phận sự bảo vệ Tổ quốc, tội
đầu hàng quân địch là một tội rất nặng.
Trong tội đầu hàng quân địch có những trƣờng hợp sau đây:
- Ở mặt trận trong lúc giao thông hay trong khi bị bao vây, không chịu
chống cự đến cùng hay không tìm cách rút lui có trật tự để bảo vệ chủ lực lại
đầu hàng tại một cách nhục nhã (capitulation).
- Ở mặt trận hãy ở hậu phƣơng, bỏ hàng ngũ chạy sang dồn trại của quân
đich, hay trốn vào những khu chiếm đóng của quân địch (desertation a
l’ennemi).
Đoạn 2: Hình phạt ( Điều thứ 7f Sắc Lịnh 163 ngày 23-8-46)
-

Nếu là bậc binh: từ 5 năm đến 20 năm khổ sai.

-

Nếu là nhân viên thuộc cấp chỉ huy tức là từ bậc sỹ trở lên: tử hình.
MỤC VIII: TỰ Ý RÖT LUI TRƢỚC QUÂN ĐỊCH KHÔNG CÓ CỚ
CHÍNH ĐÁNG (Điều 50h Quy tắc Lục quân)
Đoạn I: Giải thích: Trọng tội này cần phải có đủ mấy điều kiện này:

-

Rút lui trƣớc quân địch.

-

Sự rút lui này do tự ý của kẻ phạm pháp.

-

Sự tự rút lui này không có chính đảng.
* Rút lui trƣớc quân địch: tức là lúc có quân đi hj ở trƣớc mặt mà lại rút đi
chỗ khác để khỏi phải giao chiến. Thí dụ: đang phải tác chiến ở một mặt trận lại
bỏ mặt trận mà chạy về hậu phƣơng. Đang đóng binh ở một hậu phƣơng, có
quân địch đến khủng bố dân chúng lại rút đi chỗ khác không chịu tác chiến.
* Sự rút lui này do sự tự ý của kẻ phạm pháp: nghĩa là không nhận đƣợc
lịnh của cấp trên mà tự tiện rút lui. Nhƣ vậy trong một bộ đội chỉ một mình
ngƣời chỉ huy đã ra lịnh rút lui mới chịu trách nhiệm trƣớc quân luật còn các
ngƣời dƣới quyền không có trách nhiệm gì trong sự rút lui đó cả vì không phải
tự ý của họ.
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* Sự rút lui này không có cớ chính đáng: cũng có khi dự không có lịnh
trên mà một quân nhân ở mặt trận phải ra lịnh rút lui trƣớc quân đich hoặc để dụ
quân địch vào hiểm địa để phản cong hoặc đứng trƣớc lực lƣợng quá quan trọng
của quân địch mà địa thế bất lợi, cần phải rút lui để bảo toàn chủ lực…Nếu có
những cớ chính đáng nói trên thì sự tự ý rút lui không phải là một tội.
Đoạn 2: HÌnh phạt( Điều thứ 7g- Sắc lịnh 163 ngày 28-3-1946): Quân luật
có phân biệt hình phạt nặng, nhẹ tùy theo cấp bực của kẻ phạm pháp.
Bậc binh: phạt từ 1 đến 10 năm tù.
Bậc sỹ: từ Tiểu đội phó đến Trung đội phó từ 5 năm đến 10 năm khổ sai.
Bậc úy, Tá, Tƣớng (Từ Trung đội trƣởng trở lên): Tử hình.
MỤC IX: TỰ Ý PHÁ HỦY CƠ QUAN HOẶC VÕ KHÍ KHÔNG CÓ
CHỈ THỊ CỦA CẤP TRÊN HOẶC KHÔNG PHẢI TRƢỜNG HỢP BẤT
ĐẮC DĨ (Điều thứ 50-I Qui tắc Lục quân)
Đoạn I: Giải thích: Muốn khép vào tội này phải có đủ những điều kiện sau
đây:
-

Phải có một sự phá hủy cơ quan hay võ khí.

-

Do sự tự ý của kẻ phạm pháp chứ không phải vì vô tình.

-

Không có chỉ thị (1) của cấp trên hay không trƣờng hợp bất đắc dĩ.
* Phải có sự phá hủy cơ quan hay võ khí: phá hủy đây tức là làm cho hƣ
hại bằng mọi cách nhƣ đập phá hay đốt chay, hay liệng xuống nƣớc…
Cơ quan đây tức là những cơ quan của Chính phủ dùng cho nhà binh hay
cho các ngành khác của Chánh phủ, nhƣ nhà cửa, đình thự, đƣờng xá, dây điện
thoại, tàu bè, xe cộ cùng đồ dùng cốt yếu trong các cơ quan nhƣ: sổ sách, giấy
tờ, quân trang, quân lƣơng…
Võ khí đây là những súng ống, đạn dƣợc cũng hết cả các thứ quân dụng
khác của nhà binh.
Nếu không phải là sự phá hủy cơ quan hay võ khí mà là đồ của tƣ nhân thì
không thể khép vào tội này đƣợc mà phải chiếu Hình luật thƣờng để khép
tội(Coi Mục X dƣới đây).
355

* Sự phát hủy đó là do tự ý của kẻ phạm pháp. Kẻ phạm pháp phải có
dụng ý phá hủy cơ quan hay võ khí trên đây, muốn làm cho hƣ hại đi. Nếu chỉ vì
vô tình mà gây ra thiệt hại thì không thể khép vào tội này mà chỉ khép vào tội
“vì cẩu thả trong công vụ mà để xảy ra sự gì thiệt hại đến Bộ đội” (Coi Mục I).
* Không có chỉ thị của cấp trên hoặc không phải trƣờng hợp bất đắc dĩ, lẽ
dĩ nhiên là khi phá hủy cơ quan, nếu kẻ p hạm tội đó chỉ thi hành một mạng lịnh
của cấp trên thì không còn có trách nhiệm nữa. Kẻ ra mạng linh này sẽ phải trả
lời trƣớc Quân luật chớ không phải kẻ có phận sự tuân theo mạng lịnh đó.
Dù không có mạng lịnh của cấp trên nhƣng khi đúng vào trƣờng hợp bất
đắc dĩ phải phá hủy, thì cũng không có tội. Thí dụ: trƣớc sự tấn công ráo riết của
quân địch phải tự ý phá hủy cơ quan để khỏi lọt vào tay chúng…
Đoạn 2: Hình phạt (Điều thứ 7h của Sắc Lịnh số 163 ngày 28-3-1946):
Phạt từ 5 năm đến 15 năm khổ sai.
MỤC X: XÂM PHẠM VÀO TÀI SẢN VÀ TÍNH MẠNG NHÂN
DÂN, HIẾP DÂM ( Điều thứ 50j Quy tắc Lục quân)
Trong mục này, ta cần phải phân biệt ba thứ tội khác nhau:
-

Xâm phạm vào tài sản của nhân dân.

-

Xâm phạm tính mạng của nhân dân.

-

Hiếp dâm.
Đoạn I: Xâm phạm vào tài sản của nhân dân.
Quân luật chỉ nói một cách tổng quát: xâm phạm tài sản của nhân dân và
cũng không chỉ định hình phạt. Vậy phải chiếu theo Hình luật thƣờng mà giải
thích và trừng phạt những tội này.
Xâm phạm vào tài sản của nhân dân nghĩa là đoạt của cải của dân chúng
bằng cách cƣỡng bách bằng võ lực hay uy quyền. Trong hạng tội này, ta phải
hân biệt những tội sau đây:
+ Cƣớp bóc.
+ Tống tiền.
+ Lạm thu.
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+ Ăn hối lộ.
Sự trừng phạt các tội này phải thay đổi tùy theo trƣờng hợp. Trong một
tình thế nghiêm trọng nhƣ tại một nơi mà chiến sự đƣơng xảy ra, khi việc xâm
phạm đến tài sản của nhan dân có phƣơng hại đến cuộc kháng chiến thì cách
trừng phạt phải nặng nề hơn lúc thái bình vì vậy, ta cần phải phân biệt hai
trƣờng hợp sau đây:
- Xâm phạm vào tài sản của nhân dân có phƣơng hại đến cuộc kháng
chiến và nền độc lập của quốc gia.
- Xâm phạm đến tài sản của nhân dân chỉ làm thiệt hại đến quyền lợi cá
nhân.
A. Xâm phạm đến tài sản của nhân dân có phƣơng hại đến cuộc kháng
chiến và nền độc lập của quốc gia.
Giải thích: Theo tinh thần của Thông tƣ số 21- TP-TT ngày 20-8-1947
của Liên Bộ Quốc Phòng Tƣ pháp nói về quyền hạn của Toàn án binh mặt trận
thì những tội cƣớp bóc nhũng nhiễu dân chúng ở những nơi đƣơng có chiến sự
đều là những việc có phƣơng hại đến cuộc kháng chiến và nền độc lập của nƣớc
nhà.
“ Cƣớp bóc, nhũng nhiễu dân chúng” tức là tội xâm phạm đến tài sản của
nhân dân dƣới hình thức kể trên nhƣ: ăn cƣớp, tống tiền, làm thu, hối lộ (sẽ giải
thích ở dƣới). Khi những sự cƣớp bóc , nhũng nhiễu dân chúng đó phạm trong “
tình thế nghiêm trọng có thể gây ra một ảnh hƣởng tai hại về mặt quân sự và
chính trị, làm giảm uy thế của quân đội và của Chánh phủ và làm cho dân chúng
hoang mang” thì những việc đó phải kể là những việc có phƣơng hại đến cuộc
kháng chiến và nền độc lập của nƣớc nhà.
Hình phạt: Chiểu theo luật điều thứ 8 của Sắc Lịnh số 21 ngày 14-2-1946
thì loại tội này bị trừng trị theo mục hình phạt sau đây:
-

Tịch thu một phần hay tất cả gia sản.

-

Phạt tù từ 1 đến 10 năm.

-

Phạt khổ sai từ 5 đến 20 năm.

-

Xử tử.
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Vậy trong trƣờng hợp này, Tòa án có thể áp dụng các hình phạt nói trên
không cần phân biệt từng tội phạm theo Hình luật thƣờng.
B. Xâm phạm đến tài sản của nhân dân chỉ làm thiệt hại đến quyền lợi cá
(1): Chỉ thị là công văn của cấp trên gởi cho các cấp dƣới để giải thích rõ thêm
đạo luật, 1 sắc lịnh, một Nghị định hay một quyết định đã cho sự thi hành đƣợc
đúng đắn và sáng suốt. Chỉ thị ở đây có nghĩa là mạng lịnh.
nhân:
Khi không có trƣờng hợp đặc biệt quan trọng trên đây tức là sự xâm phạm
đến tài sản của nhân dân chỉ gây thiệt hại cho một vài cá nhân thì Tòa án sẽ áp
dụng Hình luật thƣờng.
Những tội thuộc loại này đã đƣợc giải thích và những hình phạt đã đƣợc
chỉ định rành rẽ trong những điều luật sau đây của Bộ Hình luật áp dụng hiện
thời ở Nam Bộ.
I. Tội ăn cƣớp (Điều thứ 381 Bộ Hình Luật)
Phải phạt khổ sia chung thân những kẻ nào đã xâm phạm tài sản của
ngƣời khác nếu có đủ 5 trƣờng hợp sau đây:
-

Ban đêm.

-

Có hai hay nhiều ngƣời dự vào vụ cƣớp đó.

-

Một hay nhiều kẻ phạm pháp có mang khí giới, hoặc đấu trọng ngƣời
hoặc cầm ra ngoài.
- Chúng đã vô nhà bằng cách phá cửa, phá rào, mái nhà hay trèo tƣờng
hay dùng chìa khóa giả hoặc chúng mạo xƣng là nhân viên Chánh phủ hay mặc
binh phục giả hay trƣng ra một mạng lịnh giả của nhà cầm quyền.
- Chúng đã dùng võ lực hay hăm dạo dùng tới khí giới của chúng.
- Điều thứ 382 Bộ Hình Luật: Phải phạt khổ sai hữu hạn (từ 5 đến 20
năm) những kẻ nào xâm phạm đến tài sản của ngƣời khác bằng võ lực. Nếu sự
dùng võ lực này đã làm cho ngƣời khác bị thƣơng tích thì kẻ phạm pháp sẽ bị
phạt khổ sai chung thân.
- Điều thứ 383 Bộ Hình Luật: những kẻ xâm phạm đến tài sản của ngƣời
khác ở các đƣờng xá, sông ngòi, thì phải phạt cầm cố (từ 5 đến 10 năm).
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Nếu có một trƣờng hợp trong 5 trƣờng hợp nói trong điều thứ 381 trên
đây tì phải phạt khổ sai hữu hạn.
Nếu có hai trƣờng hợp trong 5 trƣờng hợp đó thì phải phạt khổ sai chung
thân.
- Điều thứ 384 Bộ Hình Luật: Bị phạt khổ sai hữu hạn kẻ nào đã xâm
phạm vào tài sản của ngƣời khác nếu chỉ có một trƣờng hợp thứ tƣ trong điều
thứ 381 kể trên.
- Điều thứ 385 Bộ Hình Luật: Bị phạt khổ sai hữu hạn kẻ nào đã xâm
phạm đến tài sản của ngƣời khác nếu có hại trong 3 trƣờng hợp sau đây:
+ Cƣớp ban đêm.
+ Trong nhà có ngƣời ở, hay trong các chỗ thờ tự.
+ Có hai hay nhiều ngƣời dự vào vụ cƣớp, có mang khí giới hoặc giấu
trong ngƣời hoặc cầm ra ngoài.
- Điều thứ 386 Bộ Hình Luật: Phải phạt cầm cố (từ 5 đến 10 năm) những
kẻ nào xâm phạm vào tài sản của ngƣời khác, nếu có một trong nững trƣờng hợp
sau đây:
+ Cƣớp ban đêm và có 1 hay nhiều ngƣời dự.
+ Nếu một hay nhiều thủ phạm có mang khí giới, dự việc phạm pháp đã
xảy ra ban ngày.
+ Nếu kẻ phạm pháp là ngƣời đầy tớ (domestique ou homme de service a
gages) hay là ngƣời làm công (ouvrier, compagnon ou apprenti) và việc phạm
pháp đó xảy ra ở trong nhà hay xƣởng của ngƣời chủ.
+ Nếu kẻ phạm pháp là chủ một quán cơm (aubergiste) chủ khách sạn
(hotelier) chủ xe đò (voiturer) hay chủ ghe đò (batelier) hay những ngƣời làm
công cho những ngƣời đó nếu những đồ bị mất cắp là những đồ mà họ có bổn
phận giữ gìn cho khác hàng của họ.
- Điều thứ 303 Bộ Hình Luật: Những kẻ cƣớp nào dùng cực hình để tra
khảo nạn nhân hay làm những hành vi dã man để tra khảo nạn nhân (acte de
barbarie) để thi hành thủ đoạn của chúng đều bị phạt tử hình.
II. Tống tiền (extorsion de fonds) Điều thứ 400 Bộ HL.
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Kẻ nào đã dùng võ lực ( force, violence) hay một cách áp bực gì khác
(contrainte), hoặc dã dùng thơ từ hay lới nói đe dọa nói để dọa sẽ phô bày những
việc kín của ngƣời ta (revelations) hay dọa nói ra những điều có hại đến danh dự
ngƣời ta (imputations diffamatoires ou injureuses) để bắt ngƣời ta đƣa tiền của
cho mình hay ký vào một giấy tờ gì thì sẽ bị phạt từ 1 năm đến năm năm tù và
phạt vạ từ 1000 đồng đến 10000 đồng, nếu tái phạm thì có thể phạt gấp đôi từ
trên đây.
III. Tội Lạm thủ (Concussion) Điều thứ 174 Bộ Hình Luật.
Những viên chức nào của Chính phủ có phận sự thâu tiền cho công quỹ
mà đã phạm tội lạm bộ phụ thâu, nghĩa là đã thâu quá số tiền đƣợc thâu hay là
thâu những số tiền mà biết rằng không đƣợc phép thâu thì phải phạt nhƣ sau:
-

Nếu số tiền lạm thủ trên 3000 quan (300 đồng).

-

Những viên chức đã ra lịnh tạm thu bị phạt cầm cố ( từ 5 đến 10 năm).
- Những ngƣời dƣới quyền của viên chức này đã cố ý thi hành những lịnh
lạm thi đó: bị phạt từ 2 năm đến 5 năm.

-

Nếu số tiền lạm thu dƣới 3000 quan (300 đồng).

-

Những viên chức đã ra lệnh lạm thu ấy bị phạt từ 2 năm đến 5 năm tù.
- Những ngƣời dƣới quyền những viên chức này đã có ý thi hành những
lịnh lạm thu đó: bị phạt từ 1 năm đến 4 năm tù.
- Những ngƣời dƣới quyền những viên chức thi hành những lịnh lạm thu
đó: bị phạt tù từ 1 năm đến 4 năm tù.
- Ngoài ra, những kẻ phạm tội nói trong điều luật này còn bị phạt vạ nhiều
nhất bằng số 1/4 và ít nhất bằng 1/12 của tổng số tiền hắn đã lạm thu và tiền hắn
phải bồi thƣờng.
- Mỗi khi phạm nhân bị phạt tù. Tòa án có thể phạt hắn bị tƣớc quyền
công dân trong thời hạn từ 5 đến 10 năm kể từ ngày mãn tù.
Những kẻ chỉ mới mƣu tính phạm tội này cũng bị phạt nhƣ kẻ đã phạm

tội.
II.

Tội ăn hối lộ ( corruption paasive) Điều thứ 177 BHL.
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Những viên chức nào của Chính phảu đã nhận của đút lót hay nhận những
lời hứa đút lót để:
Hoặc làm một việc mà đáng lẽ họ phải làm không đƣợc lấy tiền.

-

- Không làm một việc mà đáng lẽ họ phải làm thì sẽ bị phạt từ 1 năm đến
5 năm tù và từ 200 đồng đến 3000 đồng tiền vạ. Những hội viên của Hội đồng
dân cƣ ăn hối lộ của dân chúng để xin một ân huệ gì của Chính Phủ cũng bị phạt
nhƣ những viên chức trên đây.
- Những ngƣời giúp việc cho các sở tƣ, về kỹ nghệ hay thƣơng mại, phạm
tội nói trên sẽ bị phạt từ 1 năm đến 3 năm tù và từ 500 đồng đến 3000 đồng tiền
vạ.
- Những kẻ phạm pháp nói trong điều luật này còn có thể bị tƣớc công
dân từ 5 năm đến 10 năm kể từ ngày mãn tù.
Đoạn 2: Xâm phạm vào tính mạng của nhân dân.
-Xâm phạm vào tính mạng nhân dân là tất cả các hành vi làm chết ngƣời
khác vì vô tình hay có sự cố ý mà ta thƣờng gọi là: sát nhơn, ngộ sát, đầu độc…
- Quân luật không giải thích và không chỉ định cách trừng phạt những tội
này nên ta phải áp dụng HÌnh luật thƣờng cho các quân nhân phạm những tội
này.
- Ta sẽ phân tách sau đây những tính cách của từng tội xâm phạm đến tính
mạng của ngƣời khác theo Hình luật thƣờng và những hình phạt áp dụng cho
những tội đó:
+ Tội sát nhân
+ Tội cố sát
+ Tội ngộ sát
+ Tội dân tộc
A. Tội sát nhân ( mertre ou hommicide volontaire).
Kẻ nào làm chết ngƣời khác, với trƣờng hợp là trong lúc hành động, viết
rằng hành động đó có thể giết ngƣời kia đƣợc mà cứ làm thì mắc tội sát nhân.
Thí dụ: trong cuộc cãi lộn rút dao ra đâm ngƣời kia chết ngay tại trận.
Tội này phải phạt: khổ sai chung thân (Điều thứ 295 và 304 Bộ Hình luật).
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C.

Tội cố sát ( assassinat)
Tội cố sát là tội sát nhơn có thêm một hai trƣờng hợp từng tội sau đây:
- Hoặc có định trƣớc (premediction) tức là phạm nhân đã rắp tâm đã cố ý
giết từ trƣớc chỗ không phải do sự ngẫu nhiên. Dù rắp tâm này thƣờng biểu lộ ra
bằng những việc làm nhƣ đi mua con dao hay mài con dao cho thật sắc để đợi cơ
hội sẽ ra tay hoặc rủ nạn nhân đến một chỗ vắng vẻ để hạ thủ…(Điều thứ 296,
297 Bộ Hình Luật).
- Hoặc có sự rình rập nạn nhân (guet-apens) nhƣ phạm nhân đứng rình ở
chỗ nào đợi lúc ngƣời thù của hắn đi qua thì nhảy ra giết( Điều thứ 296 và 298
Bộ Hình Luật).
Tội cố sát phải phạt tử hình (Điều thứ 302 Bộ Hình Luật).

D.

Tội ngộ sát (homicide involontaire) ngộ thƣơng
( Coups et blessures involontaires)
Ngộ sát là làm chết ngƣời vì vô tình chứ không có sự chủ tâm giết ngƣời.
Ngộ thuong là vô tình làm cho ngƣời khác bị thƣơng. Những tội này đƣợc giải
thích rành rẽ trong điều luật sau đây:
Điều thứ 319 Bộ Hình Luật: Kẻ nào vì vụng về (maladresse) dại dột
(imprudence), vô ý(nattetion), cẩu thả, biếng nhác (negligence) hay không theo
đúng luật lệ (inobservation des reglements) mà gây ra án mạng thì phải phạt từ 3
tháng đến 2 năm tù và phạt vạ vạ từ 1000 đồng đến 10000 đồng.
Điều thứ 320 Bộ Hình Luật: Nếu vì vô ý mà chỉ gây ra thƣơng tích mà
không thiệt hại đến tính mạng ngƣời ta thì sẽ bị phạt từ 6 ngày đến 2 tháng tù và
phạt và phạt vạ từ 500 đồng đến 5000 đồng.

E.

Tội đầu độc ( Điều thứ 301 và 302 Bộ Hình Luật).
Tội đầu độc là tội định giết ngƣời ngƣời bằng những chất độc có thể làm
chết đƣợc, không cần biết nạn nhân đã bị đầu độc bằng cách nào hay ngƣời bị
đầu độc có chết hay không. Tội đầu độc phải phạt tử hình.
Đoạn thứ 3: Hiếp dâm: Trong đoạn này cần phân biệt tội hiếp dâm với
những tội tƣơng tự nhƣ làm nhục nhã thân thế ngƣời khác (attentat a la pudeur),
lõa lồ trƣớc công chúng ( ouutrage public a la pudeur), ngoại tình…
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Hiếp dâm ( Điều thứ 322 Bộ Hình Luật) tức là bắt buộc ngƣời khác giao
cấu với mình mặc dầu ngƣời khác giao cấu với mình mặc dầu ngƣời này không
bằng lòng. Trọng tội này cần phải có những điều kiện sau đây:
-

Phải có sự giao cấu hẳn hoi giữa đôi trai gái;
- Sự giao cấu này phải do sự uy hiếp bằng võ lực của kẻ phạm pháp hay
uy quyền của kẻ phạm pháp, làm cho phạm nhân không thể chống lại đƣợc. Nếu
nạn nhân đã bằng lòng để cho kẻ phạm pháp đƣợc thỏa lòng dục vọng, không có
sự chống trả nào cả thì không thể khép vào tội này đƣợc.
- Kẻ phạm tội hiếp dâm phải phạt khổ sai hữu hạn từ 5 đến 20 năm. Nếu
nạn nhân là đứa trẻ dƣới 15 tuổi thì phải phạt đến 20 năm khổ sai.
B. Những tội tƣơng tự với tội hiếp dâm
- Tội làm nhục thân thể ngƣời khác ( attentat la la pudeur) Điều thứ 331
và 332 Bộ Hình Luật.
- Phạm tội này, những kẻ nào chƣa thể thi hành đƣợc một sự giao cấu ép
buộc nhƣng cũng đã dùng võ lực uy hiếp để đƣợc gần gũi thân thể ngƣời ta mà
thỏa lòng dục vọng một phần nào.
- Kẻ nào phạm tội này thì bị phạt từ 5 đến 10 năm cầm cố ( reclusion).
Nếu nạn nhân là đứa trẻ dƣới 15 tuổi thì phải phạt khổ sai hữu hạn ( từ 5 năm
đến 20 năm). Nếu kẻ bị nhục là đứa trẻ dƣới 13 tuổi thì dù có sự ƣng thuận của
nó, phạm nhân cũng bị phạt từ 5 năm đến 10 năm cầm cố.
- Tội lõa lồ trƣớc công chúng ( outrage public ala pudeur) Điều thứ 330
Bộ Hình Luật:
+ Kẻ nào làm điều gì lố lăng, làm cho ngƣời khác trông thấy phải sƣợng
sùng, mắc cỡ ( nhƣ ăn ở, lõa lồ hay giao cấu ngoài đƣờng xá…) đều bị phạt từ 3
tháng đến 2 năm tù và phạt vạ từ 30 đồng đến 200 đồng.

-

Tội ngoại tình ( Điều thứ 336, 337, 338 Bộ Hình Luật):
+ Ngƣời đàn bà nào có chồng rồi mà còn đi ngoại tình thì bị phạt từ 3
tháng đến 2 năm tù. Tòa án chỉ có thể truy tố ngƣời vợ ngoại tình khi nào nhận
đƣợc đơn kiện của ngƣời chứng. Trong khi ngƣời vợ bị cầm tù, ngƣời chồng vẫn
có quyền xin lãnh vợ về.
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+ Những ngƣời đàn ông nào dan díu với ngƣời đàn bà có chồng thì bị phạt
từ 3 tháng đến 2 năm tù và phạt vạ từ 100 đồng đến 2000 đồng. Sự dan díu này
phải đã tỏ ra bằng những sự âu yếm bằng tại trận bằng những thơ tờ do tay kẻ
phạm pháp viết.
MỤC XI: LẠM QUYỀN UY HIẾP CÁC CƠ QUAN, HOẶC NHÂN
VIÊN TRONG CÁC NGÀNH KHÁC CỦA CHÁNH PHỦ
(Điều thứ 50 k QTLQ)
Đoạn I: Giải thích:
Trọng tội này, phải có đủ điều kiện sau này:

-

+ Phải có một sự lạm quyền: tức là phạm nhân đã vƣợt quyền hạn của
mình. Nếu hành vi của ngƣời này còn ở trong phạm vi quyền hạn của họ thì
không phạm tội vì không có sự lạm quyền. Thí dụ: 1 quân nhân bắt một nhân
viên công an, vì ngƣời này quả tang đang ăn cƣớp của dân chúng. Quân nhân
này tuy đã uy hiếp một nhân viên công an nhƣng không có sự lạm quyền vì việc
bắt bỏ một phạm nhân phạm tội quả tang là trong quyền hạn của các quân nhân
và của cả mọi ngƣời công dân khác.
+ Phải có một sự uy hiếp: uy hiếp tức là làm cho ngƣời khác sợ mà phải
tuân theo ý mình. Sự uy hiếp này, có thể phát lộ trực tiếp bằng cách trƣng võ khí
hay gián tiếp bằng cách 1 cách uy quyền dọa nạt. Điều cốt yếu là nạn nhân phải
theo lời kể phạm pháp một cách miễn cƣỡng, chứ không phải là tự ý muốn của
họ.
- Phải đã uy hiếp một cơ quan hay nhân viên các ngành khác của Chính
phủ:
+ Nếu kẻ bị uy hiếp là một thƣờng dân thì kẻ phạm pháp không thể bị truy
tố về điều luật này đƣợc mà sẽ bị truy tố về tội hành hung hay về tội xâm phạm
tài sản, tính mạng hay quyền tự do của nhân dân theo Hình Luật thƣờng ( coi
đoạn 3 dƣới đây).
Đoạn 2: Hình phạt:
-

Chiều theo điều thứ 7-1 của Sắc Lịnh số 163 ngày 23-8-1946 thì tội
này phải phạt từ 1 tháng 3 năm tù.
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Đoạn 3: Tội tƣơng tự: Lạm quyền uy hiếp nhân dân: Quân luật không nói
đến tội này nên phải áp dụng hình luật thƣờng cho các quân nhân về tội này.
Trong sự uy hiếp nhân dân, ta có thể phân nhiều thứ tội:
- Nếu quân nhân dùng quyền lực hay võ lực uy hiếp nhân dân và đã xâm
phạm đến tài sản của họ thì phải khép vào những tội đã nói ở Mục X trên đây (
ăn cƣớp, tống tiền….)
- Nếu quân nhân phạm pháp đã dùng võ lực xâm phạm đến sức khỏe hay
tính mạng nhân dân thì phải khép vào tội hành hung ( Coi Mục V, đoạn 2) hay
tội xâm phạm đến tính mạng của nhân dân (Coi Mục X, đoạn 2).
- Nếu quân nhân phạm pháp đã xâm phạm đến quyền tự do cua rnhaan
dân nhƣ bắt ngƣời trái phép thì phải trừng trị theo Sắc Lịnh số 40 ngày 29-3-46
của Chính phủ Trung ƣơng nói về bảo vệ tự do cá nhân. Điều thứ 18 của Sắc
Lịnh này nói: “ Những ngƣời sau đây sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm và phạt
tiền từ 1000 đồng đến 10000 đồng”.
- Những ngƣời không có lịnh của thẩm phán viên hay của cơ quan Hành
chính tỉnh trở lên mà tự ý bắt ngƣời ngoài trƣờng hợp phạm pháp quả tang.
- Những ngƣời bắt ngƣời trong trƣờng hợp phạm pháp quả tang mà không
dẫn ngay đến trình nhà chức trách hay không dẫn đến ra trình thẩm phán viên
trong hạn 24 h.
MỤC XII: TUYÊN TRUYỀN ĐỂ CHIA RẼ BỘ ĐỘI
(Điều thứ 50-1 Quy tắc Lục quân Việt Nam)
Đoạn I: Giải thích
Trong tội này phải có đủ 3 điều kiện:
-

Phải có một sự tuyên truyền.

-

Sự tuyên truyền phải có tính cách chia rẽ

-

Sự chia rẽ thực hành trong bộ đội.

a.

Phải có một sự tuyên truyền:
Tuyên truyền tức là truyền bá một tƣ tƣởng gì cho ngƣời khác. Tuyên
truyền có thể thi hành bằng lời nói hay bằng sách vở báo chí, truyền đơn hoặc tài
liệu gì khác.
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Vậy điều kiện cần thiết là phạm nhân đã có chủ tâm tuyên truyền tức là
truyền bá một tƣ tƣởng cho ngƣời khác dù đã thực hành đƣợc hay chƣa thực
hành đƣợc sự chủ tâm đó cũng vậy. Trái lại, nếu một quân nhân đƣợc những tài
liệu nói trên nhƣng cho là dở và cất hay bỏ đi không đem cho ngƣời khác biết
tức là không có chủ tâm tuyên truyền thì không thể khép vào tội này đƣợc.
b.

Sự tuyên truyền phải có tính cách riêng rẽ.
- Chia rẽ đây có nghĩa là gây ra xung đột làm cho rời rạc hàng ngũ, mất
tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong quân đội.
- Ta nên chú ý tới chỗ này: chữ tuyên truyền để chia rẽ nói trong quân luật
không thể giải thích đƣợc là sự tuyên truyền có mục đích (but) chia rẽ nghĩa là
cố ý tuyên truyền xung đột trong hàng ngũ muốn làm tan rã quân đội quốc gia.
Tội này là 1 tội rất nặng vì tội đó là tội phản quốc hay ít ra cũng là một hành vi
có phƣơng hại đến nền độc lập của một nƣớc nhà, cần trừng trị nặng hơn mức
hình phạt nói trong quân luật (coi đoạn 2).
Chữ tuyên truyền để chia rẽ bộ đội nói trong điều luật này phải giải thích
là những sự tuyên truyền vô ý gây chia rẽ hay là tuy không co smucj đích chia rẽ
nhƣng đã gây ra một sự xung đột làm rời rạc hàng ngũ. Thí dụ: tuyên truyền gây
chia rẽ bè phái có tính cách địa phƣơng nhƣ chia ngƣời Nam, ngƣời Bắc, ngƣời
tỉnh này tỉnh khác, muốn cho ngƣời cùng một địa phƣơng hợp lại với nhau
không thống nhứt ý chí với ngƣời ở địa phƣơng khác; tuyên truyền cho một
đảng phái chánh trị hợp pháp trong nƣớc mà lại làm tan rã bộ đội, mất tình đoàn
kết chặt chẽ trong các chiến sỹ.
Về phƣơng diện chánh trị, ta nên chú ý đến quan điểm sau đây:
Trong chính thể Dân chủ rộng rãi của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
quân nhân vẫn có quyền bầu cử, ứng cử (1) tức là vẫn đƣợc thi hành quyền của
các công dân về phƣơng diện chính trị, lẽ dĩ nhiên là các quân nhân vẫn đƣợc
quyền tìm cách để thực hiện lý tƣởng chính trị của mình nhƣ các công dân khác
nhƣ gia nhập vào các đảng chính trị hợp pháp trong nƣớc. Trong khi tuyên
truyền đảng phái, nhiều khi có sự xung đột về tƣ tửng về lý luận, nhƣng nếu sự
tuyên truyền không làm tan rã bộ đội không làm mất sự đoàn kết của các chiến
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sỹ trong việc bảo vệ đất nƣớc thì không có tội. Vậy trong khi tranh đấu cho một
lý tƣởng, các quân nhân không bao giờ đƣợc sao lãng bổn phận phải giữ gìn
đoàn kết rất chặt chẽ trong bộ đội.
c. Sự chia rẽ phải gây ra trong quân đội. Một điều kiện nữa là sự tuyên
truyền có tính cách chia rẽ các quân nhân trong quân đội quốc gia. Thí dụ: chia
rẽ một bộ đội địa phƣơng này với bộ đội địa phƣơng khác, chia rẽ các quân nhân
có tƣ tƣởng này với các quân nhân có tƣ tƣởng khác… Nếu sự tuyên truyền chỉ
có tánh cách chia rẽ những ngƣời khác không phải là ngƣời trong bộ đội thì
không thể khép vào tội này đƣợc. Thí dụ: một ngƣời quân nhân tuyên truyền
trong dân chúng một địa phƣơng có tính cách chia rẽ họ…
Đoạn 2: Hình phạt: Theo những điều giải thích trên đây, ta cần phân biệt
ba thứ hình phạt cho tội này:
- Tội tuyên truyền cố ý làm chia rẽ bộ đội để làm lối cho quân địch. Tội
này phải phạt theo tội thông với quân địch tức là tội phản quốc (Coi Mục XIV
dƣới đây).
- Tội tuyên truyền cố ý làm chia rẽ bộ đội nhƣng không có sự cố ý làm lợi
cho quân địch: tội này phải coi là một hành vi có phƣơng hại đến nền độc lập
của nƣớc nhà và có thể phạt theo mức hình phạt nói trong điều thứ 8 của Sắc
Lịnh số 21 ngày 14-2-1946 của Chánh phủ Trung ƣơng. Mức hình phạt đó là:
+ Tịch thâu một phần hay tất cả gia sản.
+ Phạt tù từ 1 năm đến 10 năm.
+ Phạt khổ sai từ 5 đến 20 năm.
+ Xử tử.
- Tội tuyên truyền vô ý gây chia rẽ bộ đội: phạt theo quân luật nói trong
điều thứ 7j của Sắc Lịnh số 163 ngày 23-8-1946 từ một tháng đến 3 năm tù.
MỤC XIII: PHÁ HOẠI VIỆC QUỐC PHÕNG
(Điều thứ 50 m Quy tắc Lục quân)
Đoạn I: Giải thích: Tội này có một ý nghĩa rất rộng rãi, bao hàm hết các
hành vi có hại đến việc quốc phòng nhƣng không phải có sự thông đồng với
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quân địch thì phải khép vào tội thông với quân địch, nặng hơn tội phá hoại việc
quốc phòng.
Trong tội phá hoại việc quốc phòng, cần có những điều kiện sau đây:
- Phải có một sự phá hoại: tức là làm thiệt hại bất cứ về phƣơng diện gì,
vật chất hay tinh thần. Lẽ dĩ nhiên là sự phá hoại này phải có sự chủ tâm của
phạm nhân. Nếu chỉ là do sự vô ý của phạm nhân thì chỉ có thể khép vào tội “ Vì
cẩu thả trong công vụ để xảy ra sự gì thiệt hại đến bộ đội” đã nói trong Mục I.
- Phải là sự phá hoại việc quốc phòng: việc quốc phòng tức là việc có liên
quan tới sự phòng thủ an ninh cho quốc gia, an ninh đối ngoại ( surete extericure
de l’etat) cũng nhƣ an ninh đối nội ( surete interierre de l’etat). Thí dụ: một quân
nhân vì tham tiền đem bán một kho đạn cho một bọn cƣớp hay cho một nƣớc
khác không pải là của địch của quốc gia.
Đoạn 2: Hình phạt: Theo điều thứ 7k của Sắc lịnh số 163 ngày 23-8-46 thì
tội này phải phạt tù 10 đến 20 năm khổ sai.
MỤC XIV: THÔNG VỚI QUÂN ĐỊCH( Điều 50n Quy tắc Lục quân)
Đoạn I: Giải thích: Tội này có một ý nghĩa rất rọng rãi gồm hết các hành
vi có chủ tâm làm lỗi một cách trực tiếp hay gián tiếp cho quân địch mà có sự
thông đồng với chúng còn gọi là tội phản quốc.
Quân luật không chỉ định rõ ràng những hành vi trên đây vì vậy nên bất
kỳ hành vi gì có những điều kiện sau đây đều có thể liệt vào tội này:
- Phải có một sự thông đồng với quan địch. Thông đồng tức là liên lạc
một cách gián tiếp hay trực tiếp với quân địch ( entretenir des intelligences avec
l’ennemi).
- Quân địch là những ngƣời của một nƣớc đang có chiến tranh với nƣớc
mình. Phải kể cả những ngƣời của những nƣớc đồng minh với nƣớc địch và
những ngƣời trong nƣớc làm tay sai cho nƣớc địch.
- Nếu có sự thông đồng với ngƣời không phải là thù địch của nƣớc mình
thì không thể khép vào tội này mà chỉ có thể liệt vào hạng tội “ phá hoại việc
quốc phòng”.
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Ở trong nƣớc, nếu có cuộc khởi loạn, không do một nƣớc thù địch cầm
đầu, những công dân nào mang khí giới chống lại Chính phủ không thể kể là
quân địch đƣợc vì chỉ là những ngƣời phiến loạn mà thôi và những quân nhân
nào thông đồng với quân phiến loạn sẽ phải coi nhƣ những đồng lõa của họ cho
không phải những ngƣời thông với quân địch.
- Sự thông đồng đó phải có hại cho việc quốc phòng: Thí dụ: Do thám cho
giặc, giúp giặc len lỏi vào hàng ngũ để phá hoại. Tuyên truyền cho binh sỹ chạy
sang hàng ngũ giặc, theo giặc đánh lại nƣớc mình…
- Nếu chỉ là tự tiện giao thiệp với giặc, không có lịnh của trên mà không
có hại gì đến việc quốc phòng thì không thể khép vào tội thông với quân địch
đƣợc mà chỉ có thể khép vào tội kháng lịnh cấp trên vì đã tự tiện làm mọt việc
mà một quân nhân không đƣợc phép làm nếu không có lịnh trên.
Đoạn 2: Hình phạt: Theo điều thứ 7L của Sắc Lịnh 163 ngày 23-8-1946
thì tội này phải phạt tử hình. Ngoài ra, tòa có thể truyền tịch thâu 1 phần hay tất
cả gia sản của phạm nhân.
Chƣơng thứ ba:
MỘT VÀI QUY TẮC ÁP DỤNG CHUNG CHO CÁC TỘI NHÀ
BINH VÀ TỘI THƢỜNG
Trong hai chƣơng trên đây, ta thấy những điều quy định của Quân luật
riêng cho mỗi tội nhà binh. Nhƣng ngoài một tội còn có những trƣờng hợp liên
quan chung đến cả các tội nhƣ trƣờng hợp tái phạm đồng lõa, giảm tội…Nhƣng
trƣờng hợp này đã đƣợc chỉ định rành rẽ trong Hình luật thƣờng mà ta lại không
thấy quân luật nói tới. Vậy những trƣờng hợp đó có thể áp dụng cho các quân
nhân đƣợc không?.
Trƣớc hết, nếu quân nhân phạm một tội thƣờng không phải tội nhà binh
và bị trừng trị theo hình luật thƣờng nhƣ: trộm cƣớp, hiếp dâm… thì lẽ dĩ nhiên
là phải áp dụng những trƣờng hợp ấy vì đã đƣợc quy định rành rẽ trong Hình
luật thƣờng.
Đối với các tội nhà binh, mặc dầu quân luật không nói rõ, nhƣng thiết
tƣởng cũng phải áp dụng những trƣờng hợp chung ấy. Quân luật chỉ là một thứ
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HÌnh luật phụ thuộc của hình luật thƣơng nên những quy tắc có những tánh cách
chung cho các tội phảm phải đƣợc áp dụng cho hết các thứ tội, tội nàh binh cũng
nhƣ tội thƣờng. Trừ khi nào có một đạo luật chỉ định không áp dụng những quy
tắc chung ấy cho một thứ tội nào thì mới không áp dụng mà thôi. Quân luật
không nói rõ ràng những quy tắc chung ấy không áp dụng cho các tội nhà binh
thì lẽ dĩ nhiên là những quy tắ chung ấy phải đƣợc áp dụng cho các tội này.
Ta sẽ xem xét sau đây một vài quy tắc áp dụng chung cho các thứ tội nhƣ:
-

Sự mƣu tính phạm tội.

-

Trƣờng hợp tội chồng chất ( cumul d’infractions)

-

Tái phạm

-

Đồng lõa ( Complicite).

-

Trƣờng hợp giảm tội, thƣờng gọi trƣờng hợp giảm khinh (
cirsonstances attentes)

-

Án treo ( sursis).
MỤC I: MƢU TÍNH PHẠM TỘI (Tentative punissable).
Đoạn I: Giải thích: Một ngƣời phạm tội gì thì lẽ dĩ nhiên là phải làm một
hành động, một cử chỉ trái với luật lệ, nghĩa là ý định của ngƣời đó là phạt lộ ra
bằng một việc làm. Thí dụ: kẻ phạm tội ăn cắp là khi nào đã tự tiện thò tay vào
túi ngƣời khác để lấy tiền. Nếu kẻ đó chỉ mới nói hắn sẽ ăn cắp của ngƣời kia
nhƣ chừa làm một cử chỉ gì để thực hành ý định đó thì không thể khép hẳn vào
tội ăn cắp đƣợc.
Nhƣng khi phạm nhân đã quyết định làm việc phạm pháp rồi đã mƣu tính
thi hành quyết định đó nghĩa là không khởi sự bằng một cử chỉ gì nhƣng không
có kết quả vì một lẽ gì khác, trƣờng hợp này có kể là phạm tội không?. Thí dụ:
một kẻ ăn cắp đã thò tay vào túi áo ngƣời khác để lấy tiền nhƣng có ngƣời ta
trông thấy, phải rút tay về, không lấy đƣợc gì cả. Trƣờng hợp này, Hình luật
thƣờng gọi là mƣu tính phạm tội ( tentative punissable) và cũng phạt nhƣ đã
phạm tội rồi.
Theo điều thứ hai của Bộ Hình Luật hiện hành ở Nam Bộ thì sự mƣu tính
phạm tội chỉ có thể coi là tội phạm khi có những điều kiện sau đây:
370

- Điều kiện thứ nhứt: Sự mƣu tính phạm tội đã phát lộ bằng một khởi sự (
commencement d’execution) tức là bằng một dấu hiệu một cử chỉ gì tỏ rằng
phạm nhân đã bắt đầu thi hành ý định phạm pháp của hắn. Thí dụ: đã lén vào
nhà ngƣời ta để ăn trộm, đã giơ súng định bắn ngƣời thù….
Điều kiện thứ nhì: Kẻ mƣu tính phạm tội đã không thi hành đƣợc ý định
phạm pháp vì một cớ ngoài ý muốn của hắn (circonstance independence de
savolonte). Thí dụ: đã lén vào nhà nhƣng không ăn trộm đƣợc vì ngƣời ta trông
thấy dơ súng lên bắn nhƣng không nỡ…. Vậy nếu phạm nhân sau khi đã khỏi dù
làm một việc phạm pháp nhƣng rồi lại hối hận, tự ý bỏ việc đó không làm nữa
thì không gọi là phạm pháp đƣợc.
Đoạn 2: Cách trừng phạt: Theo điều thứ 2 và thú 3 của Bộ Hình Luật áp
dụng hiện thời ở Nam Bộ thì:
- Đối với hết các tội đại hình (crime), sự mƣu tính phạm tội nào cũng bị
phạt nhƣ những tội đó. Tội đại hình là những tội mà hình luật phạt nặng hơn
phạt tù ( nhƣ cầm cố, khổ sai, tử hình).
- Đối với các tội tiểu hình (delit) hay vi cảnh (contravention de simple
police) thì sự mƣu tính phạm tội nào chỉ bị phạt nhƣ những tội ấy khi nào có luật
định. Trong những tội tiểu hình nói trong quyển luật này chỉ có sự mƣu tính
phạm những tội kể dƣới đây mới phạt nhƣ những tội đó:
+ Trộm cắp ( Điều thứ 401 Bộ Hình Luật)
+ Lừa đảo ( Điều thứ 405 Bộ Hình Luật)
+ Bội tín ( Điều thứ 408 Bộ Hình Luật)
+ Biển thủ để tịch biên (Điều thứ 400 Bộ Hình Luật)
+ Tống tiền ( Điều thứ 400 Bộ Hình Luật)
+ Lạm thu ( Điều thứ 174 Bộ Hình Luật)
+ Hối lộ ( Điều thứ 179 Bộ Hình Luật)
Đối với các tội nhà binh nói trong quân luật hiện hành ta cũng phải áp
dụng quy tắc trên đây. Vậy đối với các tội đại hình ( bị phạt khổ sai hay tử hình
thì sự mƣu tính phạm tội phải phạt nhƣ những tội mà phạm nhân định làm).
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Đối với các tội tiểu hình (bị phạt tù) thì hiện giờ không có điều luật riêng
nào định phạt sự mƣu tính. Nhƣng đó chỉ là sự sơ sót của việc quy định luật lệ
buổi đầu. Nếu cần phải trừng trị những sự mƣu tính vài tội tiểu hình nói trong
quân luật nhƣ mƣu tính bán quần áo, súng đạn, mƣu tính đào ngũ, mƣu tính
tuyên truyền để chia rẽ bộ đội… Tòa án có thể coi sự mƣu tính phạm những tội
đó nhƣ những tội tƣơng tự đó và vẫn có thể trừng phạt đƣợc vì quân luạt có cho
phép tòa án trừng phạt các tội tƣơng tự với những tội quy định trong quân luật.
MỤC II: TRƢỜNG HỢP TỘI CHỒNG CHẤT
Đoạn I: Giải thích: Có khi một quân nhân phạm phải nhiều tội rồi nhà
chức trách mới biết và đem truy tố về các bang ấy tội một lúc, do trƣờng hợp tội
chồng chất ( cumul d’ infractions). Thí dụ: một quân nhân sau khi đã phạm tội
lạm quyền uy hiếp nhân dân viên khác của Chánh phủ lại p hạm thêm tội phá
hủy võ khí.
Đoạn II: Cách trừng phạt: Theo một nguyên tắc của Hình luật hiện hành,
nếu có trƣờng hợp tội chồng chất thì không có sự chồng chất hình phạt, phạm
nhân thì bị trừng trị bằng một hình phạt nặng hơn hết trong những hình phạt áp
dụng cho các tội của hắn ( regie du cumul des peines).
Trong thí dụ trên, phạm nhân bị truy tố một lần về hai tội:
- Tội lạm quyền uy hiếp nhân viên khác của Chính phru có thể bị phạt từ
1 tháng đến 3 năm tù.
- Tội tự phá hủy võ khí có thể bị phạt từ 5 năm đến 15 năm khổ sai.
- Theo quy tắc không chồng chất hình phạt nói trên thì mặc dầu phạm
phải hai tội, phạm nhân chỉ có thể bị phạt đến 15 năm khổ sai là nhiều nhất.
- Xin nhớ là theo hình luật thƣờng, quy tắc này không áp dụng cho tội vi
cảnh. Nhƣng thƣờng tội quy định trong quân luật cố tình cách của những tội vi
cảnh, vậy khi phạm nhân phạm nhiều thƣờng tội, mỗi thƣờng tội bị phạt bằng
một hình phạt riêng.
Đoạn I: Giải thích
- Khi một phạm nhân bị can án một hay nhiều lần rồi mà còn phạm tới
một lần nữa thì gọi là tái phạm.
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Ngƣời can án nói trên là những ngƣời đã bị một Tòa án của nƣớc Việt
Nam đã lên án một lần hay nhiều lần, không cần tính đến những án đó các Tòa
án ngoại quốc xử phạt nhƣ các Tòa án Pháp chẳng hạn. Về những án của các
Tòa án Việt Nam hồi Pháp thuộc (thƣờng gọi là Tòa Nam an ở Bắc và ở Trung),
hiện giờ chúng ta không biết có Sắc Lịnh nào của Chính phủ nói rằng những án
ấy còn hiệu quả gì không. Theo đúng pháp lý, những Tòa án đó không thể coi là
tòa án ngoại quốc đƣợc. Vậy những bản án của các Tòa án ấy phải còn có hiệu
lực về phƣơng diện tái phạm. Những cách tổ chức của Tòa án do cách xử án của
bọn vua quan hồi Pháp thuộc không biểu dƣơng đƣợc một nền công lý đúng đắn,
vì chỉ tuân theo mệnh lệnh của bọn thực dân ngoại quốc hoặc vì nạn hối lộ mục
nát. Vì vậy, theo tinh thần cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, ta có thể không
cần biết đến những án của các Tòa án Nam Triều trong các tội tái phạm.
- Chỉ có thể kể là tái phạm khi p hạm nhân đã phạm nhiều tội cùng một
loại nhƣ cũng một loại tội nhà binh hay cùng một loại tội thƣờng. Thí dụ, một
quân nhân đã bị phạt về tội ăn cƣớp. Sau lại, phạm tội đào ngũ, không thể gọi là
kẻ tái phạm đƣợc. Ngay trong các tội cùng một loại, cũng còn phải có sự phân
biệt giữa các tội nặng hay nhẹ về phƣơng diện tái phạm nhƣ ta sẽ biết sau đây.
Đoạn 2: Cách trừng phạt kẻ tái phạm: Theo lệ thƣờng thì tái phạm bao
giờ cũng phạt nặng hơn kẻ mỗi bị can lần đầu. Nhƣng không phải kẻ can án
phạm lần sau bất cứ tội gì cũng kể là tái phạm đƣợc.
Hình luật thƣờng có phân biệt ba thứ tội nặng nhẹ khác nhau:
- Tội vi cảnh: bị phạt từ 1 ngày đến 5 ngày tù và phạt vạ từ 0.50 đến 30
đồng.
- Tội tiểu hình: bị phạt tù từ 6 ngày đến 5 năm và phạt vạ trên 30 đồng.
- Tội đại hình: bị phạt cầm cố, khổ sai hay tử hình.
Quân luật Việt Nam cũng phân biệt hai thứ tội khác nhau:
-

Thƣờng tội: bị phạt phê bình đến khai trừ (cùng một tính cách với các
tội vi cảnh của Hình luật thƣờng).

-

Trọng tội: chia ra làm hai bực:
+ Tội tiểu hình: bị phạt tù từ 1 tháng đến 10 năm
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+ Tội đại hình: bị phạt khổ sai và tử hình. Vì các tội chia ra từng bậc nhƣ
vậy nên Hình luật chia ra 4 trƣờng hợp tái phạm sau đây:


Đã can án đại hình lại tái phạm một tội đại hình.



Đã can án đại hình lại tái phạm một tội tiểu hình.



Đã can án tiểu hình lại tái phạm một tội tiểu hình.



Đã can án vi cảnh lại tái phạm một tội vi cảnh.
Ta sẽ xem xét cách tăng tội trong những trƣờng hợp tái phạm đó.
- Đã can án đại hình lại tái phạm một tội đại hình: Theo điều thứ 56 của
Bộ hình luật hiện hành ở Nam Bộ thì nếu kẻ nào đã bị phạt về một tội đại hình
mà sua lại phạm một tội đại hình khác thì phải phạt nhƣ sau:
+ Nếu tội sau Hình luật phạt cầm cố thì phải tăng lên khổ sai hữu hạn (từ
5 năm đến 20 năm).
+ Nếu tội sau bị Hình luật phạt khổ sai hữu hạn thì phải gấp đôi hình phạt
này(nghĩa là từ 20 năm đến 40 năm khổ sai).
+ Nếu tội sau bị Hình luật phạt khổ sai chung thân mà tội trƣớc cũng đã bị
phạt khổ sai chung thân thì tăng lên tử hình. Vậy nếu tội trƣớc chỉ bị phạt khổ
sai hữu hạn, tội sau bị hình luật hạt khổ sai chung thân thì không thể tăng lên tử
hình đƣợc. Nên nhớ rằng trong trƣờng hợp tái phạm này không có điều kiện thời
gian nên không cần biết tội sau cách tội trƣớc là bao nhiêu lâu. Vậy trong một
đời ngƣời, nếu phạm hai tội đại hình vẫn phải kể là tái phạm. Thêm nữa, tội sau
không cần phải giống tội trƣớc nghĩa là hai tội không phải cùng là tội ăn cƣớp
hay cùng là tội giết ngƣời.
- Đã can án đại hình lại tái phạm một tội tiểu hình: Theo điều thứ 57 của
Bộ Hình Luật hiện hành ở Nam Bộ thì kẻ nào đã phạm tội đại hình mà trong 5
năm, sau khi mãn hạn hạt trƣớc lại phạm một tội tiểu hình, bị phạt tù thì phải
tăng hình phạt tù này lên mức tối đa của hình phạt ấy tới hai lần mức đó. Thí dụ:
một kẻ đã bị phạt về tội ăn cƣớp (đại hình) lại phạm tội ăn trộm(có thể phạt từ
một năm đến 5 năm tù) thì sẽ coi là tái phạm và bị phạt từ 5 đến 10 năm tù).
Chú ý: cần phải có hai điều kiện này:
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+ Tội sau đã phạm phải trong thời hạn 5 năm sau khi mãn hạn hình phạt
trƣớc. Nếu quá thời hạn 5 năm nay mới phạm tội sau thì không có trƣờng hợp tái
phạm.
+ Tội sau phải là một tội mà hình luật phạt tù, nếu là tội mà hình luật chỉ
phạt vạ thì khong có trƣờng hợp tàng tội.
+ Đã can án tiểu hình lại tái phạm 1 tội tiểu hình: theo điều thứ 58 của Bộ
Hình luật hiện hành ở Nam Bộ thì kẻ nào giống tội trƣớc thì phải phạt nhƣ sau:
* Nếu tội trƣớc bị phạt trên một anwm tù thì tội sau bị phạt từ mục tội dạ
của tội này tới hai lần mức đó. Thí dụ: một kẻ cắp trƣớc đã bị phạt 2 năm tù sau
lại phạm tội ăn cƣớp đáng lẽ bị phạt từ 1 năm đến 5 năm tù thì sẽ bị phạt từ 5
năm đến 10 năm tù.
* Nếu tội trƣớc bị phạt dƣới 1 năm tù thì tội sau bị phạt ít nhất là gấp đôi
hình phạt trƣớc nhiều nhất là gấ đôi mức tội của hình phạt sau. Thí dụ: một kẻ
cắp trƣớc bị can án 3 tháng tù sau lại phạm tội ăn cắp thì sẽ bị phạt ít nhất là 6
tháng nhiều nhất là 10 năm tù.
* Nếu tội trƣớc bị phạt dƣới 1 năm tù thì tội sau bị phạt ít nhất là gấp đôi
hình phạt trƣớc, nhiều nhất là gấp đôi mức tội của hình phạt sau. Thí dụ: một kẻ
cắp trƣớc bị can án 3 tháng tù sau lại phạm tội ăn cắp thì sẽ bị phạt ít nhất là 6
tháng nhiều nhất là 10 năm tù.
Chú ý: Cần phải có 3 điều kiện sau này:
- Tội sau phạm phải trong thời hạn 5 năm kể từ ngày mãn hạn tù về tội
trƣớc.
- Tội sau phải là 1 tội mà Hình luật phạt tù chứ không chỉ có phạt vạ.
- Tội sau phải là tội mà Hình luật phạt tù chứ không chỉ có phạt vạ.
- Tội trƣớc và tội sau phải là tội giống nhau. Thí dụ: Tội trƣớc là tội hành
hung thì tội sau cũng phải là tội hành hung mới có trƣờng hợp tái phạm. Tuy
vậy, Hình luật cũng kể là tội giống nhau, một vài tội ăn cắp, lừa đảo
(escroquerie), bội tín ( abus de confiance) và oa trừ đồ gian (recel).
- Để phạm tội vi cảnh lại tái phạm 1 tội vi cảnh. Theo những điều 474,
478,482 và 483 của Bộ Hình Luật hiện hành ở Nam Bộ thì kẻ nào một tòa án
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phạt về một tội vi cảnh mà trong 12 tháng sau lại bị truy tố trƣớc tòa án đó về
một tội vi cảnh khác thì sẽ bị phạt tù từ 3 ngày đến 5 ngày.
Chú ý: cần phải có những điều kiện:
+ Tội trƣớc cách tội sau 12 tháng.
+ Tội trƣớc và tội sau cũng bị truy tố trƣớc 1 tòa án.
- Cách tăng tội vi cảnh này không thể áp dụng trong quân luật đƣợc vì
những hình phạt các thƣờng tội nhà binh không giống với hình phạt của các tội
vi cảnh. Ta chỉ nên theo cách này về phƣơng diện tinh thần nghĩa là nếu trong
một năm mà một quân nhân phạm tới 2 thƣờng tội thì hình phạt của tội sau phải
là phạt giam từ 3 ngày trở lên.
MỤC IV: TÕNG PHẠM HAY ĐỒNG LÕA ( Complicite)
Đoạn I: Giải thích: tòng phạm ( hay đồng lõa) là ngƣời tuy không chính
mình làm một việc phạm pháp nhƣng đã cố ý làm cho một ngƣời khác (tức là
chánh phạm) làm một việc phi pháp.
Theo điều thứ 60 của Bộ Hình Luật thì tội tòng phạm phải có 3 điều kiện
này:
+ Phải có một tội phạm chánh.
+ Phải đã làm một hành vi tỏ ra là tòng phạm ( những hành vi này đã
đƣợc chỉ định rõ ràng).
+ Phải có sự cố ý.
-

Điều thứ nhứt: Phải có một tội phạm chánh (fait principal punissable).
+ Khi nói đến tòng phạm là dĩ diên là phải có việc phi pháp xảy ra do một
kẻ khác đã làm, kẻ tòng phạm chỉ là ngƣời phụ để làm cho viêc phi pháp kia
thực hiện đƣợc mà thôi.
+ Vậy, khi việc phi pháp kia không phải là một tội nữa thì kẻ tòng phạm
không có tội nữa. Thí dụ: khi tội đó đã đƣợc đại xá thì lẽ dĩ nhiên là chánh phạm
và tòng phạm đến đƣợc tha nên nhớ rằng Hình Luật chỉ nói đến điều kiện phải
có một tội phạm chánh chứ không nói đến phải có một phạm nhân chánh (hay
chánh phạm) vì vậy, dù chánh phạm không bị gắt hay là chết thì tòng phạm vẫn
bị trừng trị.
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- Điều kiện thứ 2: Kẻ tòng phạm đã làm một trong những hành vi sau đây:
+ Xúi giục chánh phạm hay chỉ vẻ cho chánh phạm làm việc phi pháp
bằng những cách này: hoặc cho vật gì hoặc hứa hẹn gì hoặc hăm dọa, lạm dụng
uy quyền hoặc dùng mƣu kẻ quy quyền hay manh lợi gian trá ( dons, promesses.
Abus do d’ autorite ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables).
+ Giúp võ khí, dụng cụ hay tất cả những vật gì khác để thi hành việc phi
pháp.
+ Giúp đỡ cho chánh phạm để sửa soạn hoặc là cho đáng hoặc làm cho
xong việc phi pháp. Thí dụ:
* Mài con dao cho kẻ giết ngƣời tức là gipus đỡ kẻ chánh phạm để sửa
soạn việc phi pháp.
* Rủ nạn nhơn đến quãng đƣờng vắng cho chánh phạm giết tức là giúp
đỡ chánh phạm để làm xong việc phi pháp.
* Chứa chấp những kẻ cƣớp hay dấu hiệu chúng để khỏi bị bắt.
- Điều kiện thứ ba: Kẻ tòng phạm phải có sự cố ý giúp chánh phạm thi
hành việc phi pháp. Nếu chỉ vì vô tình mà giúp đỡ thì không có tội. Thí dụ: cho
ngƣời bạn mƣợn khẩu súng để săn thịt nhƣng ngƣời này đã dùng súng đó bắn
chết ngƣời, kẻ cho mƣợn không thể gọi là tòng phạm của kẻ giết ngƣời đƣợc.
Đoạn 2: Cách trừng phạt kẻ tòng phạm: Theo điều thứ 39 của Bộ Hình
Luật thì kẻ tòng phạm cũng bị phạt nhƣ chánh phạm nếu không có luật nào định
khác.
MỤC V: TRƢỜNG HỢP GIẢM TỘI
( Criconstancess attenuantes)
Đoạn I: Giải thích: Trƣờng hợp giảm tội hay trƣờng hợp giảm khinh là
những trƣờng hợp mà Tòa án có thể giảm bớt hình phạt cho phạm nhơn đƣợc.
Hình Luật không chỉ định là trƣờng hợp nào nên Tòa đƣợc trọn quyền
xem xét và định liệu tùy theo tƣ cách hay hoàn cảnh của phạm nhân. Thí dụ:
Phạm nhân là ngƣời dốt nát thiếu huấn luyện hoặc có gia đình đông con hoặc
biết hối lỗi hoặc đã có nhiều công trạng với Tổ quốc…
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Trƣờng hợp này áp dụng cho từng phạm nhân chứ không phải cho từng
tội phạm. Vì vậy, trong một tội phạm có nhiều phạm nhân, Tòa án có thể cho
ngƣời này đƣợc hƣởng trƣờng hợp giảm tội mà không cho ngƣời khác tùy theo
hoàn cảnh của từng ngƣời.
Đoạn 2: Cách giảm tội: Khi Tòa án quyết định có trƣờng hợp giảm tội thì
phạm nhơn đƣợc giảm hình phạt nhƣ thế nào?
Theo điều thứ 463 của Bộ Hình Luật thì cách giảm tội phải theo mục sau
đây:
- Nếu tội bị luật phạt tử hình thì sẽ hạ xuống khổ sai chung thân, hay khổ
sai hữu hạn (từ 5 đến 20 năm).
- Nếu tội bị luật phạt khổ sai chung thân thì sẽ hạ xuống khổ sai hữu hạn
hay cầm cố.
- Nếu tội bị luật phạt khổ sai hữu hạn thì sẽ hạ xuống cầm cố hay phạt tù
từ 2 năm đến 5 năm và phạt vạ từ 30 đồng đến 500 đồng.
- Nếu tội bị luật phạt cầm cố thì sẽ hạ xuống phạt tù từ 1 năm đến 5 năm
và phạt vạ từ 30 đồng đến 500 đồng.
- Nếu tội bị luật phạt tù hay phạt vạ thì sẽ có thể hạ hạn tù xuống dƣới 6
ngày và số tiền vạ xuống dƣới 30 đồng và cũng có thể thay phạt từ bằng phạt vạ
nhƣng không đƣợc dƣới 30 đồng. Cách giữa tội bởi có trƣờng hợp giảm khinh
nói trên là một quy tắc phải áp dụng chung cho hết các loại tội trừ khi có luật lệ
nào định khác đi thì mới không áp dụng mà thôi.
MỤC VI: ÁN TREO ( Sursis a l’execution de la peine)
Điều thứ 11 của Sắc lịnh của Chánh Phủ Trung ƣơng số 163 ngày 23-81946 ấn định việc lập Tòa án Binh lâm thời Hà Nội nói:
“ Khi phạt tù, Tòa có thể cho tội nhân hƣởng án treo nếu có lý do khoan
hồng. Bản án xử treo sẽ tạm đình chƣa thi hành. Nếu trong 5 năm bắt đầu từ
ngày tuyên án, bị can không bị một Tòa án binh phạt một lần nữa về một việc
mới, bản án đã tuyển sẽ coi nhƣ không có, nếu trong 5 năm ấy, phạm nhân bị kết
an thêm một lần nữa trƣớc một toàn án binh thì bản án treo sẽ mang thi hành.
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Sắc Lịnh số 19/ SL ngày 16-7-47 tổ chức các Tòa án Binh Khu cũng áp
dụng án treo cho các tội nhân bị truy tố trƣớc Tòa án này.
Ta cần giải thích rõ ràng những quan điểm sau đây: trong trƣờng hợp nào
phạm nhân đƣợc hƣởng án treo? Thế nào gọi là án treo?
Đoạn 1: Trong trƣờng hợp nào phạm nhân đƣợc hƣởng án treo? Phạm
nhân chỉ có thể đƣợc hƣởng án treo khi có hai điều kiện sau đây:
- Chỉ khi nào phạm nhân bị phạt tù thì mới có án treo. Vậy các án treo chỉ
áp dụng cho các hình phạt tiểu hình mà thôi. Khi có hình phạt khổ sai và tử hình,
các quân nhân không đƣợc hƣởng án treo.
- Nếu có lý do khoan hồng thì phạm nhơn mới đƣợc hƣởng án treo.
Những Sắc Lịnh trên đây không chỉ định rành rẽ những lý do nào gọi là lý do
khoan hồng vì vậy Tòa án đƣợc toàn quyền thẩm xét. Thí dụ lý do khoan hồng
là: phạm nhân chƣa can án lần nào hãy còn ít tuổi, biết hối hận,c ó nhiều công
trạng…
Đoạn 2: Thế nào gọi là án treo?. Án treo tức là bản án phải tạm đình chƣa
thi hành để cho phạm nhân có thì giờ sửa đổi mình để trở nên một ngƣời tốt. Án
đó chỉ đem thi hành khi nào phạm nhân không chịu sửa mình và còn đi vào vòng
tội lỗi nữa mà thôi. Khi đƣợc hƣởng án treo, phạm nhân đƣợc hƣởng những
quyền gì?
- Trƣớc hết phạm nhân phải đƣợc thả ngay ra khỏi nhà giam nếu y bị tạm
giam trong khi đòi ra Tòa.
- Trong hạn 5 năm kể từ ngày tuyên án, nếu phạm nhân không bị Tòa án
binh (xin nhờ Tóa án binh chớ không p hải Tòa án thƣờng) phạt một lần nữa về
một tội mới thì án trƣớc sẽ coi nhƣ không có. Nhƣng nếu trong 5 năm đó, phạm
nhân bị Tòa án binh kết án một lần nữa thì án trƣớc phải đƣợc thi hành.
Chú ý: Trong khi tuyên bố án treo, Tòa án cần phải cho ophamj nhân biết
thế nào gọi là án treo và nhất là chắc cho hắn biết phải giữ mình đừng phạm tội
trong 5 năm thì án đó sẽ đƣợc xóa bỏ nếu không thi án đó sẽ đem thi hành cùng
với án sau.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 172, tờ 1 - 44.
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Mật điện của UBKCHC Nam Bộ gửi tới Hội đồng quốc phòng tối cao
về nhiệm vụ, kế hoạch công tác ở Nam Bộ năm 1950.
MẬT ĐIỆN
Số…../ MD- CT
UBKCHC NAM BỘ
Kính gởi: Hội đồng Quốc phòng tối cao
NHIỆM VỤ CHIẾN LƢỢC CỦA NAM BỘ NĂM 1950
- Cùng với toàn quốc đánh đổ đế quốc Pháp ra khỏi Nam Bộ và cùng với
Cao Miên đánh Pháp ra khỏi Đông Dƣơng để hoàn thành Cách mạng Việt Nam.
- Đánh đổ các đế quốc khác đang dùng Nam Bộ và Cao Miên chống Việt
Nam, chống Cách mạng Đông Nam Á Châu và Cách mạng dân chủ thế giới.
Muốn hoàn thành những nhiệm vụ chiến lƣợc vĩ đại ấy chúng ta phải
quyết tâm và nỗ lực thi hành những chủ trƣơng sau đây:
1. Về Chánh trị
- Củng cố thêm sâu rộng Mặt trận dân tộc trên cơ sở công nông trong
hàng ngũ Dân chủ và Hòa bình thế giới. Củng cố hàng ngũ công nông để tăng
cƣờng mặt trận dân tộc và sức đoàn kết toàn dân. Tiến mạnh trên đƣờng dân chủ
mới.
- Tiếp tục chống Pháp, tích cực chống sự can thiệp trực tiếp và gián tiếp
của các đế quốc và nhứt là đế quốc Mỹ.
- Tranh đấu chống tƣ tƣởn lƣng chừng, thân Mỹ hay sợ Mỹ trong toàn thể
nhân dân hoặc con đƣờng thứ ba nhứt là trong một số tƣ sản địa chủ và ton giáo
và không đẻ cho tƣ tƣởng ấy lọt vào trong giới công nông.
- Thống nhứt chắc cho các đoàn thể trong mặt trận dân tộc kháng chiến
của toàn quốc, Các đoàn thẻ phải nhận rõ lập trƣờn chân chính của mình trong
Việt Nam, trong Đông Dƣơng và trong thế giới và tích cực chống lại gián điệp.
- Cậy tinh thần thiên của toàn dân đối với nhân dân Trung Hoa, Liên Xô
và các nƣớc dân chru mới, thành lập hội Hoa Việt thân thiện, Miền Việt thân
thiện.
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- Động viên mạnh mẽ nhân lực, vật lực, tai lực để chuyển sang Tổng phản
công.
- Cậy một phong trào chính phòng mạnh mẽ.
2. Về chính quyền.
- Kiến thiết chính quyền dân chủ nhân dân ở toàn Nam Bộ có công nông
thôn tham gia nhiều hơn trƣớc. Mở rộng dân chủ và đề cao cho che đỡ tập trung
chính quyền.
- Phát triển chính quyền trong vùng bị tạm chiếm ngay trong lòng đich.
Đập tan ngụy quyền địa phƣơng và Trung ƣơng của Bảo Đại.
- Thực hiện Tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực có kể hoạch để tiến
theo một nhọ với Trung Bắc và cho đến khi toàn thắng.
- Phòng gian tích cực trong các cơ quan chánh quyền.
- Giáo dục nhân viên vụ giáo dục công dân trong các đoàn thể.
3. Về Quân sự
- Phải tiến kịp giai đoạn chuyển sang Tổng phản công để phối hợp với
chiến trƣờng của toàn quốc, của toàn Đông Dƣơng, đặc biệt giúp đỡ cho Cao
Miên và cục Nam Trung Bộ.
- Muốn thực hiện nhiệm vụ ấy:
+ Phải phát động mạnh mẽ du kích chiến tranh, tăng cƣờng lục quân để
tiện vận động chiếm.
+ Tăng gia hoạt động về địch, ngụy vận.
+ Mở rộng chiến dịch phá hoại ở Nam Bộ và Cao Miên dự trữ của Pháp.
+ Kiện toàn một đội quân trù bị hùng mạnh.
4.Về Kinh tế, Tài chánh, Văn hóa, Xã hội
- Kế hoạch kinh tế phải sát với nhu cầu chuẩn bị tổng phản công.
- Chánh sách tài chánh phải hợp với nhu cầu chuẩn bị tổng phản công.
- Cải thiện sinh hoạt, nâng cao đời sống của nhân dân nhứ là quần chúng
cần lao.
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- Cắp đặt cho dân cày nghèo, thực hiện kinh tế nhân dân, phƣơng châm
căn bản cho một nền kinh tế tự túc bảo đảm sức kháng chiến của toàn dân, bảo
đảm cho một nền tài chánh và tiền tệ vững chắc và dồi dào.
- Phát triển nền giáo dục và văn hóa nhân dân ở các từng lớp nhứt là công
nông.
- Văn bia nhằm vào sự phát huy phong trào tích cực chuyển mạnh sang
tổng phản công.
- Thi đua thực hiện cần, kiệm, liêm, chánh.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA ĐỊCH
A. ÂM MƢU QUÂN SỰ
- Củng cố ráo riết S/C, tăng cƣờng hoạt động ở trong và xung quanh châu
thành, thóng nhứt các lực lƣợng quân sự, chính trị lại.
- Củng cố các đô thị quan trọn: Vĩnh Long, Mỹ Tho, Cần Thơ, Tân An,
Cap, Biên Hòa, Long Xuyên ( theo thứ tự quan trọng từ trên xuống).
- Củng cố giao thông và phong tỏa ráo riết giao thông ta, cắt đứt liên lạc
tiếp tế, vận tải giữa Nam Bộ với các Khu và giữa các Khu với nhau. Phong tỏa
Nam Bộ với Trung ƣơng và Nam Bộ với Miền.
Củng cố:
- Đƣờng I6, I3, I, T bis.
- Kinh chở gạo, sông Cửu Long, Sông Xoài ráp, sông Long Tàu, sông
Vàm Cỏ.
- Cắt đứt giao thông ta với miền.
- Kiểm soát mất biên.
- Mở đƣờng giao thông thêm: Mở thêm đƣờng khu 7; mở thêm đƣờng
thủy Cà Mau- Phùng Kiếp ( Khu 9); Mở thêm đƣờng Sa đéc Lập võ, Long
Xuyên, đƣờng Trà Vinh, Sóc Trăng.
- Tăng cƣờng Miền nhất là Đông Nam, cắt đứt liên lạc Miền Việt và Nam
Bộ với Tây Nguyên ( có nghị quyết riêng về Miền).
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- Tổ chức các binh đoàn tập trung hơn với những phƣơng tiện mới để càn
quét cho có hiệu lực hơn, để đối phó với những bộ đội chủ lực của ta.
- Đánh mạnh vào các vùng quân giới, cả vùng căn cứ của ta.
- Tiến sâu vào nội địa của ta, phá dự trữ mạnh mẽ hơn và làm hoang mang
dân chúng (Khu 7 chung quanh châu thành S/C, vùng Đức Hòa, Khu 8 Cao
Lành, Bánh Tét, Khu 9 quanh Cần Thơ).
- Dùng quốc dân đảng Trung Hoa bổ sung, tăng cƣờng quân số và bắt dân
ở vùng chiếm đóng đi lính ( chú trọng dự trữ công giáo).
- thay đổi hệ thống phòng ngự đơn bắt, cải tiến chiến thuật ( phi cơ, Hòa
hảo).
B. ÂM MƢU CHÍNH TRỊ
- Tăng gia việc gây uy tín cho bù nhìn để lôi kéo quần chúng nhƣng
không cho thực quyền vì sợ Nga và Mỹ.
- Chia rẽ công giáo và các tôn giáo khác với kháng chiến.
- Tăng gia vận động lôi kéo tƣ sản, địa chủ lƣng chừng.
- Phần tuyên truyền cuộc chuẩn bị tổng phản công của chúng ta bằng mọi
hình thức.
- Tuyên truyền cho Mỹ.
- Tuyên truyền cho Liên hiệp Pháp, nêu khẩu hiệu độc lập nhƣng dính liền
với Liên hiệp Pháp.
- Chủ trƣơng tuyên truyền giảm uy tín Chánh phủ.
- Tuyên truyền chống Cộng, chống Liên Xô.
C. ÂM MƢU KINH TẾ
- Phá hoại kinh tế ta.
- Chiếm đóng giành thời gian.
- Chiếm đóng thêm giành lại dự trữ kinh tế của ta.
KẾ HOẠCH SẮP TỚI CỦA TA
Chủ trƣơng của ta là nhằm vào sự phá tan các âm mƣu của địch:
-

Phá tan âm mƣu của địch lấy Nam Bộ làm căn cứ.
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- Liên kết, phối hợp chặt chẽ Nam Bộ, Cao Miên và Miền Nam Trung Bộ,
định chắc liền với chiến trƣờng toàn quốc.
Nam Bộ phải tiesn lên kịp toàn quốc. Nếu ngoài Bắc Tỏng hản công thì
trong Nam cũng phải gần đến trình độ đó. Chiến trƣờng Việt Nam khác Trung
Hoa, ta hẹp, cuộc tổng phản công của chúng ta có nghĩa là toàn thể mặc dầu nó
bất đồng ở các nơi. Đƣợc nhƣ vậy thì Nam Bộ không còn là căn cứ của giặc.
Nếu tận dụng đƣợc đầy đủ tinh thần của chiến sỹ và nhân dân:
-

Dùng đƣợc các phong trào đợt khởi của Nam Bộ.

-

Phối hợp đƣợc phong trào trong thành ngoại thành.
Chúng ta sẽ làm đƣợc.
KẾ HOẠCH CỦA TA
Tiếp tục thi hành triệt để các nhiệm vụ quân sự đã đề ra trong hội nghị
quân sự 9-49 mà các Khu hiện nay đang thi hành hoặc chƣa ráo riết hay mới bắt
đầu thi hành. Ngoài ra chúng ta đề ra mấy nhiệm vụ cụ thể sau này:
VỀ QUÂN SỰ

A.

TẬP TRUNG BINH LỰC MẠN TRÊN CHIẾN TRƢỜNG

I.
CHÍNH
a.

Tập trung binh lực
Địch sẽ trở lại với những tiểu đoàn chủ lực rút hẳn khỏi địa phƣơng (bây
giờ các tiểu đoàn lƣu động còn có nhiệm vụ địa phƣơng) để điều động đƣợc mau
lẹ. Không tập trung thành từng Trung đoàn chủ lực hay thành đơn vị lớn hơn vì
phƣơng tiện giao thông vận tải khó vì tập trung của nó khó vì triện cho nhiệm vụ
của từng vùng.
Lúc cần tấn công ta, mức tập trung cao nhất của chúng là lực lƣợng bằng
hai trung đoàn nhƣng phần lớn là ngụy binh.
Thêm vào bộ binh chung có thủy xá, phi cơ nhƣng thu này tập trung
mạnh nhứt của Pháp hiện nay cũng chỉ ịp ham mặt trận của một tiểu đoàn là
cùng thôi.
Ngoài ra còn có tàu, vedette, xả láng.
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TA, hiện tính tập trung cao nhất đến 5 tiểu đoàn và vẫn có thể tập trung
nhiều hơn nữa, tập tủng đƣợc 2 trung đoàn (với chất lƣợng hiện tại) kể cả địa
phƣơng quân và chủ lực quân ta mới hơn hẳn địch.
b.

Hƣớng chính hiện nay
Hƣớng chính hiện nay là nơi nào giặc yếu nhứt nơi nào quan hệ nhất
(nhƣng hai cái đối chọi nhau, thƣờng nơi yếu nhất thì khoogn quan hệ, nơi quan
hệ giặc không yếu vì nó bố trí đề phòng). Giai đonạ này là giai đoạn bồi bổ thức
lực. Chiến trƣờng hải nhằm bởi bộ thƣc lực ( bây giời chƣa phải là giải quyết
vấn đề mấu chốt).
ĐƢỜNG CHÍNH HIỆN NAY Ở NAM BỘ
Chiến trƣờng chính là Khu 8 (nhứt là hai nơi dính liền với khu 7 và 9)
Khu 7: Vòng cảnh quật từ đƣờng số I ( đến Xuân Lộc) vòng qua Tân
Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng. Tràng Bàng.
Khu 8: Mỹ Tho, Tân An và Sa Đéc.
Khu 9: Bảy Núi, Sóc Trăng, Cà Mau.
Miền: Kendal và Reyveng ở Đông Nam
2.Phối hợp chiến trƣờng chặt chẽ ở Nam Bọ, Nam Bộ với Miền, Nam Trung Bộ
với toàn quốc.
NAM BỘ
Có hai cách phối hợp một mặt trận, một chiến trƣờng chung để thực hiện
một nhiệm vụ gì. Dựa nhau hoặc nhiệm vụ khác nhau để tƣơng trợ lẫn nhau. Có
nhiều hình thức phối hợp:

-

Cùng một lúc làm một nhiệm vụ.

-

Cùng một lúc lời nói mọt nhiệm vụ.

-

Phối hợp trong một thời gian nào, không đều.

-

Phối hợp bằng những hình thức khác không phải là mở những chiến
dịch (thí dụ nghi binh).
VỚI MIỀN
Biên giới phải phối hợp về một chính trị, kinh tế, quân sự (sẽ có kế hoạch
tỉ mỉ nếu nhiệm vụ các nơi).
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VỚI TÂY NGUYÊN NAM TRUNG BỘ
Tây Nguyên không che cả Miền Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Cao Miên.
Vũ trang tuyên truyền gây cơ sở vũng chắc cực Nam, phối hợp để gây cơ sở
quần chúng, kinh tế, cùng 81-82 phá mối địch (khu 7 Bà Rịa, 81-82 cana), đặt sự
kiên lạc mật thiết giữ khu 5 và Nam Bộ (từ nay sẽ định) khi nào phối hợp cùng
cục Nam, Liên trung 81-82 chịu sự chỉ huy của Bộ Tƣ Lịnh Khu 7 khi đó, Khu
ủy 7 chỉ huy về mặt đang trong phạm vi chiến trƣờng.
VỚI TOÀN QUỐC (nói riêng Nam Bộ)
-

Kìm chết tiêu diệt một phần lực lƣợng của địch.

-

Phối hợp với tình hình Bắc Trung.

-

Cố gắng làm thế nào để cuối năm ngoái kia chuyển sang tổng phản
công ta cũng chuyển sang đƣợc.

-

Chú trọng báo cáo để có thể lãnh đạo cho sát.

3.

Phá tan khối Cao Đài Hòa Hảo, các chiến khu quốc gia.
- Vừa rồi nhìn chung có sự biến chuyển trong tinh thần khối ngụy cần
phải hoạt động nhiều, về chính trị nhiều hơn.
- Về vùng Hỏa Hảo: đặt ra nhƣ là một chiến lƣợc phải tổ chức, nghiên cứu
theo dõi (tuyên truyền, vận động, tác chiến).
- Về Cao Đài: cũng nhƣ vùng Hòa Hảo.
Khu quốc gia: phá tan âm mƣu đặt của giặc Bà Rịa, Long Thành (khu 7),
Sa Đéc (Cao Lãnh), khu 8, Cà Mau (khu 9), Bến Tre (An Hòa), Đại Ngãi.
Đặt nhiệm vụ thƣờng xuyên phá khu quốc gia cho các khu (củng cố công
an, bộ đội địa phƣơng, cả đoàn thể teo rõi tình hìh), có quỹ riêng chồng phòng
trên lập ngụy quyền cho cns bộ chuyên lo.

4.

Đánh mạnh những vùng dự trữ kinh tế.
Đánh phá những vùng kinh tế chính ở Nam Bộ: cao su ( Miền Đông); lúa
gạo ( Miền Trung, Miền Tây), đánh phá những vùng kinh tế ở Miền, trâu bò, hồ
tiêu, đánh đƣờng tiếp tế và phƣơng tiện tiếp tế, đánh phá dự trữ ở thành.
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Năm nay kế hoạch sản xuât và ngoại thƣơng của Nam Bộ rất quan trọng.
Ta phải đánh phá vùng kinh tế của nó để bảo đảm kế hoạch kinh tế của ta (quân
sự hoạt động khả thi nắm đƣợc dần và hƣớng dẫn theo kế hoạch kinh tế của ta).
NHIỆM VỤ TỪNG KHU
Khu 7:
Các vùng cao su ( Xuân Lộc, Thuận Lợi, Hoàn Quan, Dầu Tiếng, Bà Rịa,
Tây Ninh).
Nhận rút ngƣời: phá hoại máy móc, đánh phá đƣờng tiếp tế, Mƣời ở Bà
Rịa, lúa ở Cần Đuốc, Cần Giuộc, Đƣờng ở Hiệp Hòa, chú ý bao vây chân tiếp tế
từ vùng độc lập và thành S/ C.
Khu S/C: máy móc, kho tàng, phƣơng tiện giao thông.
Khu 8: Vùng lúa gạo: Gò Công, Bến Tre; vùng ngƣời Hòa Hảo, Ân Hóa
(nhân lực và vùng tiêu thụ).
Khu 9: vùng lúa gạo Sóc Trăng, Cần Thơ, nhân công Long Xuyên, Trí
Tân, Vùng Miền (Thanh trì, Phong Vũ, Vĩnh Châu), Bờ biển ở Phú Quốc.
Cao Miên:
Trâu bò

Kempongthem

Hồ tiêu

Kompot

Cao su

Mimot

Cá

Bien ho
Củng cố giao thông tiếp tế của ta, đánh phá giao thông tiếp tế của địch.

5.

Củng cố các đƣờng cũ:
Củng cố: mở thêm: Từ 8 sang 9; từ 8 sang 7; đƣờng xuyên Cao Miên;
đƣờng khu 7 và ra Miền Nam Trung Bộ, sang Xiêm qua Miền.
Đánh phá: đƣờng bộ: đƣờng số 16; đƣờng số 13 và đƣờng xe lửa Lộc
Ninh; đƣờng số 14; đƣờng số 15 và đƣờng xe lửa Phan Thiết; đƣờng số 20;
đƣớng số 1 Nam Vang; Lò Cây san.
Đƣờng thủy: Sông Long tàu; Kinh chở gạo; sông Cửu Long; sông Xôi
ráp; sông Càm Cỏ; kinh Xanh ta, phá tan mƣu mô mở thêm đƣờng của giặc ở
các Khu.
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6.

Đánh mạnh Miền ( có nghị quyết riêng).

7.

Đánh mạnh Sài Gòn và các đô thị lớn:

-

Đặt lại thành khu đặt biệt Sài Gòn, Chợ Lớn.

-

Phải có một bộ đội bác chung quanh thanh thỉnh thoảng đánh thóc vào,
bộ đội nay có tác dụng kiềm chế rất đủ.
Các Biệt, đồng đội ở chung quanh thanh giao hạn chế Ban chỉ huy ở

Thành.
8.

Vấn để quân giới:

a.

Nguyên liệu, kỹ thuật cán bộ chƣơng trình sản xuất.

-

Quy cho quân giới trƣớc hết.

-

Đào tạo cán bộ chuyên môn, mở trƣờng học ngay ở xƣởng nhƣ ở
trƣờng Bách Nghệ.

-

Đặt lại vấn đề kỹ thuật, tổ chức Hội đồng kỹ thuật quốc phòng.

-

Chƣơng trình quân giới cho chủ lực và quân giới cho địa phƣơng quân
dân quân.

-

Phát triển thâm bịnh công xƣởng dân quân.

-

Tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ thêm.

-

Lựa một số các đồng chí tỉnh ủy và tiểu đoàn kha đƣa ra lãnh đạo các
Binh công xƣởng.

-

Chủ trƣơng kiểm tra quân giới ( Nghị quyết quân giới tháng 8- 49).

-

Sử dụng phân phối cho hợp lý giải quyết vấn đề có máy không có
ngƣời, có ngƣời không có máy, điều hòa nhân công và khí cụ.

b.

Phòng gian:

-

Chủ trƣơng phòng gian trong các Binh công xƣởng.

-

Những nơi có nội gián, ngăn ra từng lớp tìm cho ra.

-

Bảo vệ binh công xƣởng.

-

Củng cố Ủy ban công xƣởng.

-

Chú ý về tổ chức công đoàn (hiện nay binh công xƣởng vấn để công
đòan còn ít để ý)
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Củng cố đảng trong binh công xƣởng, vấn đề Đảng là vấn đề quyết

-

định ở binh công xƣởng.
-

Nâng cao đời sống công nhân.

9.

Xây dựng 3 thứ quân
CHỦ LỰC:
Khu 8: Tổ chức 2 trung đoàn chủ lực ( công, thông thời, xuyên, sang, tâm).
Khu 7: - Trung đoàn chủ lực ( Xử, Việt, Hồng)
Tiểu đoàn chủ lực ở Bà Rịa, nếu có thể thành lập thêm tiểu đoàn chủ

-

lực ở Đức Hòa- Đồng Thành.
Khu 9: trung đoàn chủ lực (phối hợp với trung đoàn chủ lực Nam Bộ). Nếu có
thể điều động bộ đội các nơi bộ đội các khu thành lập tiểu đoàn chủ lực ở Long
Châu hậu.
BỘ ĐỘI ĐỊA PHƢƠNG & DÂN QUÂN
(Xem nghị quyết phát triển du kích chiến tranh).
10.

Kiện toàn các cơ quan chỉ đạo

-

Thống nhứt khu S/C và Khu 7.

-

Đặc thành Sài Gòn thành một khu đặc biệt.

-

Bộ Tƣ Lịnh khu 9, Bộ Tƣ Lịnh khu 9 do Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ trực tiếp
chỉ huy (giải tán khu ủy, hợp lý hóa và sự chỉ huy trực tiếp của xứ ủy).
Xếp đặt lại cán bộ (nghị quyết riêng).

-

CĂN CỨ ĐỊA

II.

Các Khu phải hết sức kiện toàn và củng cố căn địa. Nam Bộ sẽ giúp đỡ về
mặt tài chánh.
PHẦN CHÁNH TRỊ

B.

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÁNH TRỊ TRONG BỘ ĐỘI
1. Phổ biến phƣơng châm chiến lƣợc chiến thuật (những tài liệu nhƣ tiến
mạnh sang giai đoạn mới, tích cực cầm cự chuẩn bị Tổng phản công, chuyển
mạnh sang Tổng phản công, phƣơng châm quân sự năm 1950, huấn lịnh và
phƣơng châm quân sự năm 1950 ở Nam Bộ, nghị quyết hội nghị quân sự lần thứ
2).
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2. Bảo đảm xây dựng 3 thứ quân.
3. Đào tạo cán bộ cho dù nhu cầu xa rộng sau này.
4. Tăng cƣờng giáo dục chánh trị để rèn luyện cho toàn thể quân đội hiểu
rõ nhiệm vụ mới, hiểu rõ đƣờng lối chung của dân tộc, hiểu rõ những lý luận
cách mạng căn bản, rèn luyện cho họ có những tinh thần tác phong của một quân
đội nhân dân cách mạng đang tiến tới chánh quy nhanh chóng.
5. Đề cao lý suất và dân chủ.
6. Bảo đảm quyền lợi của binh sỹ: quyền ƣu tiên ruộng đất, biết đại gia
đình chiến sỹ, đề cao danh dự bộ đội, định cấp bức cho binh sỹ, tăng gia giúp đỡ
thƣơng binh, bệnh binh.
7. Khuyếch trƣơng yếu tố tinh thần: giác ngộ thêm bộ đọi, gây tình tƣơng
chiến thắng, cấp dƣỡng du dƣỡng đầy đủ cho bộ đôi, đoàn kết quân dân, đoàn
kết trên dƣới, giữ vững quyền chủ động cho bộ đội.
8. Tăng gia công tác địch vận.
9. Tích cực phòng gian bằng cách: giữ bí mật, cƣơng quyết đối phso với
gián điệp địch, dứt khoát với tình nghĩ, tìm hiểu tƣ tƣởng cán bộ, giáo dục kỷ
luật cách mạng, đoàn kết nội bộ, kiểm tra cán bộ, kiểm tra lại trách nhiệm, giáo
dục phòng gian và phổ biến kinh nghiệm tài liệu phong gian.
10. Dân vận nhằm vào cách địch: bảo đảm sự nhứt trị giữa quân và dân,
động viên vật lực để phụng sự chiến tranh, bảo đảm sự phối hợp khác chẽ quân
nhân chánh trong việc chuẩn bị chiến trƣờng, giải phóng các vùng tạm bị chiếm,
xây dựng bộ đội địa phƣơng và du kích, phát triển nhân dân chiến tranh.
11. Công tác Tổng động viên: Tổng động viên vật lực bằng cách tham gia
sẵn sàng tham gia việc chia ruộng đất, tổng động viên nhân lực bằng cách sanh
hoạt chặt chẽ với thanh niên, với nông dân, tuyên truyền đầu quân, tăng gia hoạt
động chiến đấu nhứt là trong vùng bị tạm chiếm đè nặng vào tinh thần cách
mạng dân chúng:
- Trang bị, cấp dƣỡng.
- Bảo đảm việc rèn can chính quân.
- Tổng kết phổ biến kinh nghiệm
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- Tuyên truyền quốc tế.
CÔNG TÁC CHÁNH TRỊ ĐỐI VỚI MIỀN
1. Coi ngƣời Miền ở đất Việt nhƣ ngƣời Việt
2. Củng cố các tổ chức quần chúng Miền lấy tên thống nhứt là hồi ủng hộ
Issarack.
3. Thống nhứt công tác Miền vẫn ở các tỉnh, liên lạc chặt chẽ với phong
trào cách mạng giải phóng ở Cao Miên để gây thêm tin tƣởng cho đồng bào
Miền.
4. Ở những địa phƣơng có đông ngƣời Miên, đem thêm ngƣời Miên vào
chánh quyền, mở những lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ chánh quyền trong
giới ngƣời Miên.
5. Bài trừ triệt để thái độ hống hách, hiếp đắp ngƣời Miên.
6. Nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào Miên bằng cách thi hành việc
tạm cấp đặt của Pháp và Việt gian, giảm tô, giảm tức, vạn động xóa bỏ cây cao
su, cho họ chuộc lại những ruộng đất của ông bà họ đã cầm cố và đã quá hạn
chuộc, cải thiện che đỡ ở đó.
7. Giúp điều kiện và phƣơng tiện cho họ khai thác ruộng rẫy trong vùng
độc lập nuôi tằm dệt vải.
8. Giải quyết việc tiếp tế và tiêu thụ những sản phẩm cho họ.
9. Phát triển bình dân học vụ, nâng cao ý thức vệ sinh và phổ biến âm
nhạc cải cách.
10. Tổ chức ngƣời Miên vào dân quân, đào tạo cán bọ chỉ huy bộ đội dân
quân du kích và dân quân tự về trong ngƣời Miên, đƣa cán bộ Miên tham gia xã
đội bộ dân quân.
11. Tăng cƣờng công tác địch ngụy vận.
ĐỐI VỚI QUỐC DÂN THIỂU SỐ KHU 7
1. Đơn Giản các tổ chức quần chúng cho thích hợp với moi giống thiểu
số. Dùng hình thức Hội Liên Việt và Hội Mê chiến sỹ.
2. Đánh đổ tƣ tƣởng và thai độ khinh rẻ ngƣời thiểu số trong cán bộ và
đồng bào thiểu số thay nâng cao uy tín của Hồ Chủ Tịch.
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3. Chống âm mƣu chia rẽ của địch, vạch những thủ đoạn gian ác của địch
cho đồng bào thiểu số thấy, nâng cao uy tín của Hồ Chủ Tịch.
4. Đƣa những ngƣời có uy tín ở mỗi sóc lâm trƣờng đọc và hai hoặc sóc
tổ chức thành ủy ban gồm các giới thiểu số trong những vùng gồm toàn ngƣời
thiểu số. Kế bên ngoài các Ủy ban thiểu số phải có một cán bộ ngƣời Việt để
làm cố vấn, giúp ý kiến và đơn độc công việc. Đơn giản hoa bộ máy chánh
quyền thiểu số Ủy ban chỉ gồm có một Chủ tịch và 2 ủy viên. Chủ tịch đơn độc
công việc cải trí chung, sản xuất và giữ tiền, 1 ủy viên lo việc phòng gian và một
ủy viên lo việc dân quân. Ban Tƣ pháp xã do 3 ngƣời hợp lại, Chủ tịch làm chủ
tọa.
5. Cải thiện đời sống cho đồng bào thiểu số: tiếp tế muối, gạo, vải, tăng
gia sản xuất, tổ chức tiêu thụ các đồ làm sẵn của đồng bào thiểu số sản xuát để
tránh nạn con buôn chuyên môn bóc lột.
6. Phát động Dân quân và Dân quân du kích bằng cách tổ chức một số
đồng bào thiểu số võ trang bằng ná đi chung với du kích của ta để nâng cao tinh
thần chiến đấu của họ và giao cho họ ý thức chống Pháp để bảo vệ Soc.
7. Đào tạo cán bộ thiểu số vẫn kiện toàn quốc phòng Ban thiểu số.
TẠM CẤP RUỘNG ĐẤT CỦA PHÁP VÀ VIỆT GIAN CHO DÂN CÀY
NGHÈO.
Thi hành sắc lịnh và nghị định của Trung ƣơng với những ddieedf nói rõ
nhƣ sau:
1. Đất có thể tạm cấp: viên lan và những loại đát trong các cao su của
Pháp vì Việt gian xen lẫn với ruộng vƣờn, hoặc cấy trồng quả xấu.
2. Những ngƣời đƣợc tạm cấp đặt đƣợc kể theo thứ tự nhƣ sau:
- Tá điền và công nhân nông nghiệp theo từ trƣớc đến nay (nghĩa là ngày
trƣớc kháng chiến khi còn có mặt chủ điền) vẫn làm ăn trong đồn điền hay trại.
Những ta điền Huế kiểu cũng đƣợc tạm cấp. Trong số tá điền công nhân này,
nếu có những ngƣời là thƣơng binh hay gia đình thƣơng binh, tử sỹ, vệ quốc
đoàn, dân quân du kích, quốc vệ đội, công an xung phong liên lạc lƣu động, thì
những ngƣời này theo thứ tự trƣớc sau đƣợc quyền ƣu tiên tạm cấp).
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- Những bần cố nông đã di cƣ tự động đến khai khản, tăng gia sản xuất
trong đồn điền hay ấp trại ( trong thời gian kháng chiến khi ngƣời chủ đồn điền
đã vắng mặt). Nếu trong số này mà có những ngƣời thƣơng binh, gia đình
thƣơng binh, tử sỹ, vệ quốc quân, dân quân du kích, quốc vệ đội, công an xung
phong, liên lạc lƣu động, gia đình nghèo của những ngƣời này cũng đƣợc quyền
ƣu tiên tạm cấp nhƣ đã nói trên.
- Thƣơng binh, gia đình thƣơng binh, tử sy, vệ quốc quân, dân quân du
kích, quốc vệ đội, công an xung phong, liên lạc lƣu động, gia đình nghèo của
những ngƣời này.
- Những bần cố nông, công nhân nông nghiệp khác ở các địa phƣơng lân
cận đồn điền hay ấp trại.
- Công nhân trở về thôn quê cũng đƣợc coi nhƣ bần nông và đƣợc tạm cấp
đất.
- Tá điền khá giả (trung nông nhƣng không có đất) có thể đƣợc tạm cấp
đất sau khi dân cày nghèo đƣợc thỏa mãn.
3. Diện tích ruộng đất có thể tạm cấp hco một gia đình sổ tính theo số
nhân khẩu những ngƣời trong gia đình từ 15 tuổi trở lên, không là ngƣời trong
gia đình vợ và con của ngƣời nong phu. Đối với những ngƣời con từ 14 tuổi trở
xuống và cha nó già hay tàn tật, tình cờ ththe cấp thêm cho một số đất để gia
đình làm ăn đủ sống (tính theo khẩu phần già lƣu mỗi năm).
4. Trong trƣờng hợp cấp đất vƣờn: các thƣơng binh, những gia đình chiến
sỹ ở tại địa phƣơng đƣợc quyền ƣu tiên đối với các hạng ngƣời khác.
5. Những ngƣời đƣợc tạm cấp ruộng đất trên đây có quyền đƣợc cày cấy,
trồng trọt, hƣởng hoa lợi trong một thời gian năm năm và liên tục.
6. Thêm vào thành phần Hội đồng Tam cấp đất tỉnh:
- Đại diện thanh niên tỉnh
- Đại diện phụ nữ tỉnh
Hai đại diện này là hội viên của hội đồng tam cấp đặt nhƣng không có
quyền biểu quyết.
7.

Đặt Hội đồng Tam cấp đặt xã nhƣ sau đây:
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-

Chủ tịch UBKCHC/HC xã : Chủ tịch

-

Đại diện Canh nông xã

: Hội viên

-

Đại diện Nông hội xã

: Hội viên

-

Đại diện ban Nông đoàn

: 3-5 Hội viên

-

Đại diện Nông hội xã

-

Đại diện Hội đồng nhân dân : 1 hội viên

-

Liên Việt sẽ làm cố vấn cho Hội đồng Tam cấp. Ngoại thành phần quy

: 1 hội viên

định trên có thể thêm vào để giúp ý kiến cho Hội đồng:
- 1 đại diện những ngƣời dân cày mới sẽ đƣợc tạm cấp đất ruộng, 1 đại
diện ta diễn cứ hiện ở đồn điền hay ấp trại mà đất ruộng nơi ấy đƣợc dùng để
tạm cấp. Hai đại diện này không có quyền biểu quyết. Ban nông đoàn. Ban nông
đoàn ở xã do dân cày nghèo trong xã tổ hợp (dân cày nghèo đây có đoàna thể ở
đoàn thể nông dân, thanh niên hay phụ nữ). Ban nông đoàn mời xã bạn ra từ 3
đén 5 đại diện sung vào Hội đồng tạm cấp đất xã.
8. Nghị định 66/ND ngày 9/3/49 vẫn tồng tại do áp dụng cho gia đình
chiến sỹ nghèo ở những tỉnh chỉ có đất quóc gia mà thiếu đất tịch thâu của Pháp
và Việt gian.
TỔ CHỨC CHÁNH QUYỀN TRONG VÙNG TẠM CHIẾM
( Thành phố thị xã và các xã bị tạm chiếm)
A. NHẬN XÉT BỘ MÁY CHÁNH QUYỀN CỦA ĐỊCH VÀ CỦA TA
Ở thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn và các tỉnh lỵ địch đã đạt đƣợc bộ máy cái
trị bù nhì và đang củng cố. Ở các huyện lỵ và các xã bị tạm chiếm, chung cũng
đã đƣợc bộ máy cai trị (chủ quân, cai tổng, hội tế, những con yếu).
Nói chung, bộ máy của địch rất ảnh hƣởng trong dân chúng vùng tạm
chiếm và không ảnh hƣởng gì trong vùng độc lập.
Còn ta, ở các vùng nói trên, bộ máy chánh quyền đã thiết lập nhƣng chƣa
đầy đủ.
Ta chỉ đạt đƣợc cơ sở có chính quyền trong một số tỉnh lỵ, huyện lỵ mà
thôi. Trên 100 xã Cao Đài và Hòa Hảo ta chƣa có cơ sở chánh quyền và trong
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một số xã khác Ủy ban Kháng chiến Hành chánh xã phải ly hƣơng vì sự càn
quét của địch.
Cơ sở chính quyền của ta ở các nơi nói trên thực sự chƣa đƣợc vững chắc
vì lẽ:
Chƣa có cơ sở quần chúng hoặc đã có cơ sở quần chúng nhƣng còn

yếu.
-

Tổ chức UBKCHC chƣa đồng đều, không khoa học (có nơi chƣa tổ
chức đƣợc UBKCHC, có nơi tổ chức rồi nhƣng không thống nhứt, chỉ tùy theo
sự sáng kiến mới).

-

Phần lớn bộ máy KCHC chỉ có hình thức nhƣng chƣa thực tế hoạt
động (sự hoạt động chƣa đem lại kết quả nhiều).

C.

TỔ CHỨC CHÁNH QUYỀN TRONG VÙNG TẠM BỊ CHIẾM
Nhiệm vụ của ta năm nay là cố gắng lập bộ máy chánh quyền ở các nơi
mà chƣa có và củng cố, kiện toàn những nơi nào đã có rồi nhƣng chƣa vững.
Dƣới đây, là nguyên tắc tổ chức trong vùng bị tạm chiếm. Các địa phƣơng sẽ
dựa theo đó và tùy điều kiện cụ thể ở địa phƣơng mà tổ chức.
I. ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH THỊ XÃ (tỉnh lỵ và
huyện lỵ)
Ở mỗi tỉnh đều có Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã và các huyện lỵ
quan trọng cũng có thể có Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã. Bộ máy Ủy
ban Kháng chiến Hành chánh thị xã cần phải đơn giản và nhẹ nhàng, thích hợp
với hoàn cảnh ở thị xã.
Sở ủy viên cần thiết cho sự hoạt động là 5 ngƣời. Các Ủy viên Ủy ban
Kháng chiến Hành chánh thị xã phải đƣợc chọn trong những ngƣời có uy tín,
năng lực và trung kiên, đƣợc Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ bổ nhằm
dò theo đề nghị của tỉnh.
a. Thành phần của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã
- Ban thƣờng vụ: Chủ tịch; phó chủ tich; thƣ ký
- Ủy viên quân sự
- Ủy viên (thƣờng).
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Phụ chú: Sở nay vì thế ít hơn tùy hoàn cảnh và tùy sự cần thiết công tác ở
địa phƣơng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã.

c.

Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã làm việc trực tiếp với UBKCHC
tỉnh. Trong trƣờng hợp đặc biệt, sự liên lạc khó khăn, Ủy ban Kháng chiến Hành
chánh có thể ủy quyền cho Ủy ban Kháng chiến Hành chánh huyện lãnh đạo Ủy
ban Kháng chiến Hành chánh thị xã ở huyện lỵ (các thị xã ở tỉnh lỵ phải luôn
luôn làm việc trực tiếp với Ủy ban Kháng chiến Hành chánh tỉnh).
Quyền hạn và nhiệm vụ Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã huyện lỵ
cũng nhƣ Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã (Nghị định 82/ HD- NB), nói
chung Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã đều là cấp thi hành cũng nhƣ xã.
2. Các ngành chuyên môn của thị xã:
Chỉ nên tổ chức các ngành cần thiết sau đây: Công an, Dân quân, thông
tin với nhân viên cần thiết để giúp việc.
3.Sự phân công trong Ủy ban Kháng chiến Hành chánh thị xã.
Tùy hoàn cảnh ở mỗi địa phƣơng, các Ủy viên phản công cho hợp lý, Ủy
ban Kháng chiến Hành chánh thị xã phải đảm nhận việc giao thông liên lạc với
tài chánh.
Chỗ nào quan trọng cần đặt trƣờng cơ quan tài chánh Ủy ban kháng chiến
hành chánh thị xã có thể có một số nhân viên giúp việc tùy sự cần thiết cho công
việc.
4.

Ho của các thị xã:
Thị xã ở tỉnh lỵ có thể chia ra nhiều họ tùy theo vị trí của thị xã. Thị xã ở
huyện lỵ không cần chia ra nhiều họ. Mỗi hộ có một trƣởng họ với một số nhân
viên giúp việc nếu cần thiết.
Quyền hạn và nhiệm vụ của trƣởng họ cũng nhƣ trƣởng ấp (trƣởng họ có
thể đƣợc Ủy ban nhiệm thâu thuế).
Các họ trƣởng phái ở trai trong họ dễ hoạt động.
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Phụ thêm: ở các thị xã của đô thị lớn có thể có Ủy ban Kháng chiến Hành
chánh khu (nếu thị xã có nhiều xã hợp lại nhƣng Ủy ban Kháng chiến Hành
chánh khu phải đơn giản (3 ngƣời).
CÁC XÃ BỊ TẠM CHIẾM

III.

Có thị xã bị tạm chiếm:
Xã đó Pháp chiếm đóng ta không có cơ sở quần chúng nhƣng dân

-

chúng còn hƣớng về kháng chiến.
Xã trong vùng Cao Đài, Hỏa Hảo dƣới sự kiểm soát của ngụy quyền,

-

ta chƣa có cơ sở nào cả.
Xã có Ủy ban Kháng chiến Hành chánh những ly thôn, có quần chúng,

-

dân chúng hƣớng về với kháng chiến.
Trong hai xã trền cần phải có một tổ chức chính quyền thích hợp cho nên
chỉ nên đặt một Dân quân chánh (có thể đặt một Ban quân dân ở ngoài xã để cho
dân chúng ở vùng ấy hƣớng về ta).
Trong xã thứ ba có thể giữ tổ chức UBKCHC nhƣng phải thật đơn giản.
Số ủy viên có thể 3 hay 5 để liên lạc với các tổ chức còn nằm trong xã có làm
việc.
1. Ban Quân Dân Chánh.
Ban Quân Dân Chánh có những cán bộ ly hƣơng hoặc là những cán bộ
nằm trong xã biết rõ tình hình trong xã.
Nhiệm vụ của Ban Dân Quân Chánh là gây uy tín cho Chnash phủ vận
động tổ chức quần chúng trừ gian, giúp đỡ dân chúng, thông tin… để gây lại cơ
sở.
Đặc biệt trong vùng Cao Đài và Hòa Hảo khi chƣa có cơ sở vùng không
nên lấy thuế.
D.

LỀ LỐI LÀM VIỆC
1. Phải phối hợp quân dân chánh trong chƣơng trình hoạt động gây cơ sở
và tổ chức …(điều này phải đƣợc chú trọng).
2. Phải thống nhứt lãnh đạo.
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3. Các tổ chức trong vùng bị tạm chiếm phải hết sức đơn giản và nhẹ
nhàng.
4. Các cán bộ phải đƣợc đào tạo và huấn luyện về mọi mặt công tác (nhứt
nguyên hòa cán bộ).
5. Phải triệt để áp dụng nguyên tắc cứu ly và dựa theo tình thế thích hợp.
6. Tránh làm việc bằng giấy tờ nhiều (khong phải là biên bản hội nghị nếu
không cần thiết).
7. Thi hành chỉ thị phải nghiên cứu ly và dụa theo tình thế cho thích hợp.
8. Đặt nhiều đƣờng liên lạc từ chân và đơn giản.
9. Trong hoàn cảnh hiện tại, những tổ chức trong Thành không cần liên
lạc với nhau mà phải liên lạc thẳng với cơ quan lãnh đạo đề tránh sự lờ vờ.
10. Thành phố hay thị xã có các bộ phận võ trang (CAXP, DQ,TTXP,
Ban Công tác…) hoạt động quân sự phải thảo luận trƣớc với UBKCHC thành
phố hay thị xã.
11. Các bộ phận võ trang ở nơi khác đến hoạt động (nhƣ biết đồng đội)
cũng phải thảo luận với UBKCHC thành hay thị xã).
12. Ở trong thành hay thị xã nên có Bản án luật nhẹn nhàng ở tại chỗ đó
in cho đƣợc mau lẹ (tùy điều kiện ở mỗi nơi).
13. Ít nhất phải có một Ủy iveen hay một đại diện UBKCHC nằm ngay
trong vùng địch để giải quyết các vấn đề tại chỗ cho đƣợc mau lẹ.
14. Phải tổ chức những ngƣời dự bị (giữ bí mật) để thay thế những ngƣời
bị bắt hay khi cơ sở lo vo).
15. Đặc biệt ở các thị xã nên có những cuộc hội họp giữa thị xã và các xã
lân cận để sự hành động đƣợc thống nhứt.
16. Đặc biệt, ở các Ủy ban Kháng chiến Hành chánh xã ly hƣơng, nếu
trong một thời gian ngắn, không thể trở về đƣợc nên chọn những cán bộ còn
nằm ở trong thay thế.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 42, tờ1 - 12 .
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Mật điện số 17/1/MDCT ngày 25.3. 1950 của UBKCHC Nam Bộ gửi
Hội đồng Quốc phòng tối cao báo cáo tình hình Nam Bộ từ 1.1 đến
20.3.1950.
MẬT ĐIỆN
SỐ 171/ MĐCT ngày 25/3- UBKCHC Nam Bộ gởi HĐQCTC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH NAM BỘ
Từ 1/1/50 đến 20/3/1950
Trong 3 tháng nay, giặc Pháp nhằm 3 mục tiêu:
- Gây cho Bảo Đai có một vị trí chính trị, những bịp hẹp vị trí cai trị, quân
sự và kinh tế.
- Tập trung một lực lƣợng quân sự mạnh để chống tổng phản công của ta
và tiêu diệt chủ lực của ta ở Nam Bộ.
- Cắt đứt Trung Bắc Bộ với nam Bộ, Nam Bộ với Cao Miên.
TÌNH HÌNH QUÂN SỰ
Để đạt 3 mục tiêu ấy, về mặt quân sự, Pháp đƣơng dùng những chiến
thuật:
- Tiếp tục mở ngụy quân (CG, HH, CĐ) bằng cách cƣỡng bách.
- Lập quân đội quốc gia bù nhìn và đem ngụy quân ấy thay thế cho quân
đội Pháp ở các vùng công giáo.
- Tập trung quân đội Pháp thành những bộ đội chủ lực mạnh để mong tiêu
diệt chủ lực ta (Tuy vậy binh Pháp hiện nay phân tán mọi nơi nhiều nhứt có một
tiểu đoàn) và phá dự trữ ở ta.
- Tăng quân ở các vùng 3 frontieres và biên giới Miên- Việt.
- Tăng gia mặt trận gián điệp nhứt là ở khu 9.
- Tiếp tục đem viện binh qua nhƣng rất lẻ tẻ.
- Tuyên truyền âm ỉ những cuộc thảo điện của không quân và hải quân
Mỹ.
- Đóng thêm đồn ở những vùng chúng bị đánh nặng và những vùng kinh
tế và giao thông của ta.
Khu 7:
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Từ tháng 1/50 đến nay chúng chỉ lo cùng có nội bộ và mở những cuộc
hành binh lẻ trẻ trong vùng bị tạm chiếm để cùng có các đƣờng giao thông chiến
lƣợc.
Khu Sài Gòn- Chợ Lớn: Để mở rộng phạm vi phòng thủ châu thành Sài
Gòn- Chợ Lớn, địch mở những cuộc càn quét mạnh vào vùng đất liên Nhà Bè,
Gò Vấp, Hóc Môn (Gia Định), Trung Huyên, Đức Hòa (Chợ Lớn). trong trân
ruộng ở xã Lý Nhơn huyện Nhà Bè, địch tiêu diệt mố số lớn cơ quan ở tỉnh Gò
Công (27/1/50).
Ở Chợ Lớn, địch mở những cuộc càn quét vào Vƣờn Thơm, khu chiến
đấu của tỉnh, kiểm soát đƣờng giao thông Sài Gòn- Mỹ Tho và Chợ Lớn- Đức
Hòa để kiểm soát những vùng phì nhiêu và đƣờng giao thông chánh của huyện
Trung huyện và Đức Hòa. Chúng lại càn quét hai bền bờ sông Vàm Cỏ Đông và
kiểm soát đƣờng thủy Sài Gòn- Tây Ninh và cắt đứt iên lạc ta giữa Khu 7 và
Khu 8.
Khu 8: ở Khu 8, ngoài những cuộc hành binh lẻ tẻ và liên tiếp ở các vùng
bị uy hiếp (Mỹ Tho tháng 1/50 có 62 trận, Vĩnh Long 28 trận) giặc mở 4 cuộc
ruộng lớn sau 4 chiến dịch Cầu Ke, Cầu Ngang, Bình Trung, Cao Lãnh.
1. Hành binh ở huyện Cầu Ngang: Dễ gây ảnh hƣởng sau cuộc hành binh
của ta ngày 18,19,20/1, ngày 29/1 giặc dùng thụy, lúc không quân bộ xã Long
toàn voi 7 xã lớn, 13 jeep lội nƣớc, 1 tàu chiến, 52 jeep, 4 phi cơ. Ngày 30-/1
chúng bị ta chặn đánh chìm 1 tàu và hƣ 2 jeep.
2. Hành binh ở Cần Long: ngày 26 và 27/12/49 địch huy động một lực
lƣợng mạnh mẽ tấn công vào huyện Cần Long trên các xã Tanan, Huyên Hôi và
An Trƣờng. Chúng đốt trên 100 nhà, phá hoại triệt để kinh tế ta, thiệt hại trên
106 ngàn đồng. Cuộc càn quét này có tính chất trân tình tình thân quân sỹ, làm
hoang mang dân chúng ở thành ra khu độc lập.
Theo đó, mặt trận đó thăm lại tăng gia hoạt động ở Trà Vinh, Tiểu Cần.
Cầu Kế, câm nhất không cho những ngƣời lạ mặt vào vùng tạm chiếm.
3. Hành binh ở Châu Thành và Cai Lay (Mỹ Tho): sau chiến dịch Binh
trung giặc mở một cuộc càn quét liên tiếp trong 3 ngày với một lực lƣợng 6 phi
400

cơ, 200 camions, 90 xe lội nƣớc, 20 tàu, 5000 lính (trong số này có 200 lính Anh
mặc đồ trắng) tấn công khu 111 huyện Châu Thành và khu 11 huyện Cai Lay.
Mục đích của cuộc hành binh này là tiêu diệt các bộ phận võ trang của ta và gây
lại ảnh hƣởng sau chiến dịch Binh Trung.
4. Hành binh ở Cao Lãnh: ngày 20/2 giặc dùng thủy lực không quân
khủng bố xã Mỹ Tho, Mỹ Quí, Mỹ Thanh, Mỹ Hới huyện Cao Lãnh. Xe jeep và
máy bay hoạt động ráo riết trong hai ngày 20 và 21/2. Vì không gặp sự chống trả
nào của ta nên giặc tự do đốt phá: 759 nhà bị đốt, 226 trâu bò bị giết, 23050 giá
lúa bị thiêu hủy. Hành binh Mộc Hòa (Tanan) giặc dùng thủy lực không quân
ruộng vùng Mộc Hòa (Tanan) ngày... chƣa biết rõ thiệt hại. Đi đối với các cuộc
càn quét trên, phi cơ địch lại hoạt động khắp nơi: ngày 27 và 28/1, 5 phi cơ có
sẵn giặc bắn phá các xã Thanh Phù, Tanan, An Ngãi ( Trà Vinh), ngày 5/1/50
phi cơ có sẵn giặc bắn phá giặc theo kinh Nguyễn Văn Tiếp, Thiên Hộ, bỏ bom
ở Hàm Võ, nhà thơ Thiên Hộ. Đây là lần đầu tiên giặc dùng 11 phi cơ bắn phá
Đồng Tháp Mƣời. Ngày 30/1, 3 phi cơ thay phiên nhau bắn phá suốt ngày xã
Thành Thới (Bến Tre).
Khu 9: khu 9, trong 3 tháng nay không có cuộc hành binh nào đáng kể.
Gần đây, Pháp có dùng phi cơ bắn phá một ít địa điểm vùng Sóc Trăng và Rạch
Giá.
HOẠT ĐỘNG CỦA TA
Khu 7: Bắt đầu từ 25/1, quân ta mở chiến dịch trên đƣờn số 14 và 7, từ
Bến Cát đến Dầu Tiếng. Ngày 25/1, hội 17 giờ rƣỡi, ta tiêu diệt 3 xã địch phía
Nam Dầu Tiếng 11 cây số, phá hủy 1 đại bác 24, thiêu hủy 2 thiết giáp và 1
camion, tiêu diệt hết địch trên xe thứ 2 FM, 4 TLT, 15 súng trƣờng và một số
đạn. Doàn xe đi sau định quay về Bencat, chiếc thiết giáp dẫn đầu vừa tiến khỏi
đon Rạch băp trung địa lơi. Đại bác trên xe bị phá hủy. Đoàn xe tiếp viện ở bến
Cát lớn bị ta chặn đứng cách huyện lỵ Bến Cát 2 cây số, ta phá hủy 4 camions,
45 địch bị giết. Tiếp theo đó ta rƣớc bọn tuần tiễu của giặc cách đòn Rạch bắp
500 thƣớc, giết chết 2 tên. Đêm đó, ta phá sập Cầu Nôm, cầu Giao Ba, phá hƣ
cầu Bến Cát và cầu Ông Cơ. Ngày 26/1, địch ở Rạch Kiên ra khỏi đồn bị ta chặn
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đnáh chết 1 Pháp, bị thƣơng 2 Mên gian. Ngày 27/1, ta làm chủ tình hình trên
đƣờng 14 và 7. Ngày 28/1/50, địch huy động lực lƣợng hai tỉnh Gia Định và Thủ
Dầu Một có phi cơ yểm hộ, 12 giờ trƣa, bị ta chặn đánh ở xã Thành Tuyên (Bến
Cát), bắt 1 Algerian, thứ 2 FM, 2 tit, hiện nay địch đang chờ tiếp viện.
Khu Sài Gòn- Chợ Lớn: ở Sài Gòn- Chợ Lớn, quyết tử quân ta hoạt động
mạnh: lựu đạn nó nhiều nơi trong thành phố giết chết nhiều Pháp và Việt gian.
Ngày 6/1, chặn đánh 1 halftrac trên đƣờng Mạc Ma hon, 9/1 đang hãng xe
Camion ở đƣờng Renault, thiêu hủy 300 vỏ xe hơi, 30000 vó xe ngựa. Ngày
24/1, ta thiêu hủy 4 chai cao su ở thƣơng cảng Sài Gòn, thiệt hại trên 17 triệu
đồng. Đêm 11/2 ta hoạt động mạnh ở Thủ Thiêm. Đồn Thủ Thiêm bị tấn công.
Nhiều dân mortiers 81 rơi vào trung tâm Sài Gòn, đồng thơi cầm tù ta đặt mìn
phá hủy Cầu bông (Dakao).
Khu 8: Sau chiến dịch Cầu Kê ( 7 đến 24/12) và chiến dịch Binh trủng ta
lại mở chiến dịch Cao Lãnh (26/1-30/1) ta hạ 24 bốt, bắn cháy 1 phi cơ, chìm 1
tàu, bị thƣơng 1 tàu, thủ 63 mut, 4 súng lục, 3 súng bắn hỏa châu, giải tán nhiều
hội tế, mở rộng khu giải phóng, giải thoát trên 5000 đan sơ và chiến dịch Câu
ngàn (18/1-21/1), thủ 190 súng trƣờng, bắt 80 tù binh, 1 đồn, 5 lô cốt bị hạ, giải
phóng 280 cây số vƣơng gồm các xã Hiệp hòa, Nhi Trƣờng, Đồn Châu, La
Bằng.
Khu 9: ngày 3/2 chủ lực 126-128 bao vây đồn Ba Hơn. Canô và ghe tiếp
tế chạy đến bị ta đánh chìm. Ta thu nhiều quân dụng. Ngày 10 và 11/2 phi cơ
oanh tạc chung quanh đồn. hiện nay đồn bị thiếu nƣớc và lƣơng thực. Ta tiếp tục
bao vây.
TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ
Tình hình chính trị ở Nam Bộ biến chuyển do mấy yếu tố chính:
-

Những thắng lợi ngoại giao và quân sự lớn lao của nƣớc ta.

-

Vị trí mới của nƣớc ta trong khối dân chủ mới và trong mặt trận chống
đế quốc chủ nghĩa

-

Sự gắng gƣợng của Pháp và sự viện trợ phản động của Mỹ- Anh.

-

Mâu thuần giữa Pháp và Mỹ, bù nhìn thân Mỹ và Pháp.
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1. Dân chúng vùng Sài Gòn- Chợ Lớn và các đô thị:
Một số rất ít trong giới tƣ sản trí thức lo sợ cuộc chiến tranh ác liệt giữa
Nga Mỹ sẽ diễn ở đất ta. Trái lại, đa số nhân dân thấy rõ ta có một chính phủ
hẳn hoi và đã đƣợc hai cƣờng quốc Liên Xô và Trung Hoa mà họ cảm phục
công nhận, làm cho họ vô cùng phấn khởi. Quần chúng tham gia chính trị nhiều
nơi. Cuộc biểu tình chống Mỹ Pháp và bù nhìn ngày 19/3 chứng tỏ tinh thần
tranh đấu của đồng bào ở thành. Đặc biệt giới trí thức công chức đã tham gia
tranh đấu hăng hái và cƣơng quyết hơn trƣớc.
2.

Tình hình các tôn giáo:
a. Công giáo: Giám mục Ngô Đình Thức và một số linh mục khác tuyên
truyền cho các linh tọa thánh Vatican, khuyên tín đồ dung công tác vơi Cộng
sản, bớt phần kháng chiến. Đồng bào công giáo kém phần kháng chiến nhứt là ở
Miền Tây.
Để đối phó, chúng ta chủ trƣơng:

-

Không gây ra tâm lý là công giáo chống ta.

-

Tránh mƣu mô khuyến khích của Pháp, mỹ để chia rẽ giữa ta và công
giáo.

-

Nếu cao thành tích kháng chiến của những ngƣời công giáo kháng
chiến, của đồng bào công giáo.

-

Cắt đứt sự liên lạc giữa công giáo xã hội và đồng bào công giáo.

-

Theo dõi những ngƣời phản tuyên truyền kháng chiến, cƣơng quyết
trừng trị những ngƣời âm mƣu phản kháng chiến.

-

Đặt bàn vận động công giáo ở các tỉnh.
b. Cao Đài: Bọn lãnh tụ Tây Ninh ngã về phe Mỹ nhiều nhƣng bị Pháp
kềm chế, nhiều cuộc xung đột với Pháp đang diễn ra.
Tòa thánh Tây Ninh, thiếu tƣớng Thanh bị mƣu sát hụt, đại tá Phƣơng
thay Thanh ô chức tham mƣu trƣởng. Tín dồ và binh sỹ đang phẫn uất Pháp.
Cấp chỉ hy lo sự (sẽ báo cáo rõ thêm). Ở Chợ Lớn và Mỹ Tho, trong vòng hai
tháng, Pháp bao vây và tƣớc khí giới lịnh Cao Đài ở Đức Hòa, bàn nhau với Cao
Đài ở Chợ Gạo ( đã báo cáo rõ chi tiết). Tuy có những mâu thuẫn về quyền lợi
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trong việc bàn lựa giữa hai sắc lịnh nhƣng đây cũng là dịp Pháp dằn mặt bọn
lính mà chúng không nắm đƣợc hoàn toàn.
Đa số do Cao Đài biết Chính phủ ta sẽ thắng lợi và ý thức chống cộng
cũng mạnh mẽ.
c. Hòa Hảo: năm Lua đã hoàn toàn thân binh hòa và không đƣợc quần
chúng tín nhiệm. Ba Cụt và Hải Ngoại miễn cƣỡng theo Pháp. Nguyên giặc Ngô
có ảnh hƣởng nhiều nhất trong quần chúng Dân xã, chủ tƣởng chia đất ở cù lao
Ông Chƣơng, muốn lập khu quốc gia, rất sợ bị thân binh hòa hoặc bị đƣa đi Bắc
Bộ. Vì tranh giành quần chúng, mâu thuẫn giữa Nguyên giặc Ngô và Nam Lục,
Ba Cụt, Hải ngoại càng sâu sát. Trong vòng tháng 1 và tháng 2/150, nhiều cuộc
đổ máu đã diễn ra giữa bộ đội Nam Lua và bộ đội Nguyên giặc Ngô. Pháp giúp
Nam Lua đánh Ngô, để đón Ngô vào lôi bị và phải đầu hàng Pháp. Ngày 16/3/50
Ngo đã lăm le quị Bảo Đại ở Sài Gòn. Hiện thời ta cũng vẫn đƣơng giữ mối liên
lạc với Ngo. Quần chúng Hòa Hảo đã có ít nhiều xu hƣớng theo kháng chiến.
Chủ trƣơng của ta là vẫn tìm cách lôi kéo Ngo và dân chúng Hòa Hảo bằng
cách:
- Tích cực vận động ngo, giúp Ngo lƣơng thực và quân sự cho Ngo đánh
Pháp và Nam Luc.
- Khi Ngo theo ta, cho giữ nguyên bộ đội, chức tƣớc và là một đơn vị của
quân đội quốc gia Việt nam.
- Chính quyền nhân dân địa phƣơng vùng Hòa Hảo do địa phƣơng cuwr ra
dƣới hệ thống toàn quốc.
3. Dân chúng vùng độc lập:
Nói chung dân chúng chƣa hiểu sâu sắc những thắng lợi ngoại giao nên
chƣa phấn khởi mạnh mẽ.
4.Chính phủ bù nhìn:
Vì mâu thuẫn giữa Mỹ và PHáp, bọn bù nhìn thân Mỹ nhƣ Bảo Đại,
Nguyễn Phan Long0, một mặt mặc kết vào pháp, một mặt đƣơng tìm cách vùng
vẫy (xem diễn văn Bảo Đại), Nguyễn Phan Long, Pignon), việc đặt hội đồng tƣ
vấn kinh tế ly tại và hội đồng nam Việt là một sự giành quyền lợi giữa bọn thực
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dân Pháp và Việt gian thân Pháp với bọn bù nhìn thân Mỹ, giữa bù nhìn địa
phƣơng với bù nhìn TW.
Thêm nữa, đa số bù nhìn chỉ lo làm tiền để gởi sang Pháp. Chúng không
chút tin tƣởng vào ngày mai.
Đối với bù nhìn, ta chủ trƣơng:
-

Lợi dụng cho hết mâu thuẫn giữa bọn thân Mỹ và thân Pháp.

-

Lợi dụng việc buôn bán đầu cơ của bù nhìn để giải quyết số lúa ứ
đọng.

-

Gây phong trào quần chúng đòi tự do ngôn luận, thả tù chính trị, chóng
tra tấn, tố các những vụ ám sát của PHáp, tự do tổ chức.

-

Xúi dục bọn thân Mỹ đòi quyền với Pháp để lo độc lập bánh về

-

Đánh đổ lập trƣờng Bảo Đại- Hồ Chí Minh.

-

Cán bộ thành tiếp tục gặp Pignon để làm cho nó có hy vọng hòa hoãn
với ta và sinh ngập ngừng đối với Mỹ.

5.

Hoạt động của Mỹ:
Mỹ hoạt động mạnh hơn trƣớc, ngoài những cuộc thăm viếng điều tra của
bọn Jessup, phái đoàn Griffin và Guillon, nhƣng cuộc thao dien không quân và
hải quan, chúng đƣơng bí mật tạo cơ sở quần chúng trong vùng bị chiếm cũng
nhƣ vùng độc lập. Chúng mua chuộc quần chúng bằng những quyền lợi kinh tế.
Tuy vậy, chúng cũng chẳng có ảnh hƣởng gì lớn lao. Quần chúng Sài Gòn- Chợ
Lớn cũng đã mạnh mẽ đả đảo chúng trong cuộc biểu tình 19/3 nhƣng Mỹ càng
xen vào thì càng mâu thuẫn với Pháp. Đề nghị Trung ƣơng thừa dịp lúc Mỹ
Pháp đang có nhau nhờ lực lƣợng dân chủ thế giới giúp đỡ thiết thực và mau lẹ
để đánh mạnh.
TÌNH HÌNH KINH TẾ
TIẾP TẾ MIỀN ĐÔNG
Việc tiếp tế Miền Đông đã giải quyết bằng 3 cách:

-

Tăng gia sản xuất tự túc tại chỗ.

-

Đợi lúa ở Miền Trung, Miền Tây lên Đồng Tháp Mƣời và Miền Đông.
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Bán lúa ở Miền Trung và Miền Tây gởi tiền Đông Dƣơng ngân hàng

-

lên Miền Đông.
1. Tăng gia sản xuất ở Miền Đông:
Đã giúp một số vốn cho các tỉnh và Khu 7, thành lập một ban kinh tế tự
túc Miền Đông với thành phần quân dân chánh. Công việc đƣơng tiến hành ( đã
ứng trƣớc cho Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hòa, Gia Định, mỗi tỉnh một triệu
đồng, nay tăng thêm cho mỗi tỉnh năm trăm ngàn đồng và Bà Rịa một triệu
đồng.\
2. Đổi lúa Miền Tây và Miền trung lên Miền Đông:
Tình hình khó khăn thêm. Đƣờng Cần Thơ và Sa Đéc ngã ở Mou vừa bị
bờ tác. Giặc chặn nghẹt ở Huyền Lai vùng. Đƣờng vẫn tại Đồng Tháp Mƣời qua
Gia Định và Tây Ninh cũng bị giặc kiểm soát chặt chẽ. Một trở ngại khác là hiện
thời giá lúa ở Đồng Tháp Mƣời chỉ có 15 đồng một giá, rẻ gần bằng giá lúa Bến
Tre Vĩnh Long có 12 đồng một giá, 1 giá lúa Bến Tre Vĩnh Long trở về Đồng
Tháp Mƣời tính cả tổn phí lên đến 22 đồng một giá, ngƣời bán phải lo vốn, vì
vậy dân chúng không cho bán. Đã ứng trƣớc hai triệu đồng, và làm giao kéo với
dân chúng Bến Tre Vĩnh Long Trà Vinh cho lúa về bán giá cao hơn giá Đồng
Tháp Mƣời. Một mặt khác đƣơng tiếp tục:
- Huy động thật động dân quân ở Chợ Lớn Gia Định dƣới sự điều khiển
của khu và tỉnh đội bộ về vận tải gạo một tháng vài ký.
- Cổ động tất cả đơn vị dân quân và vệ quốc đoàn các cán bộ qua đƣờng
nhân mang đùm từ trên bên này đƣờng sang bên kia đƣờng, từ 2 đến 10 kilos
trong những bao để mang.
- Làm nhiều bánh kiểu lƣơng khô ở Khu 9 đem ra các chợ nhỏ, chợ lớn ở
khu 9 và bƣớc họ phải đem bên ở các chợ khu 8,7.
- Cho phép vùng Cần Đuốc, Cần Giuộc ( vùng Cao Đài do Pháp tạm kiểm
soát) trồng thêm lúa, nuôi vịt tàu để bán lấy tiền xanh tiếp tế Miền Đông.
3. Giải quyết ứ đọng ở Miền Tây:
Hội nghị ngày 27/1/50 đã đặt những kế hoạch này:
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- Lập một ban lúa gạo chung cho 4 tỉnh Miền Tây, 4 tỉnh sẽ đƣa đại biểu
vào ban ấy. Ban này sẽ chọn địa điểm thuận tiện cho công việc.
- UBKCHC Nam Bộ ủy nhiệm cho các tỉnh tuy tình hình đại phƣơng mà
bớt số thuế để có thể bán lúa đƣợc.
- Các chủ tịch tỉnh sẽ ra mắt lịnh khong áp dụng những quy định cấm
những ngƣời dƣới 35 tuổi ra vùng bị tạm chiếm đối với những ngƣời chuyên
môn đi ghe lúa.
- Các chủ tịch tỉnh sẽ ra mắt lịnh không áp dụng những quy định cấm
những ngƣời dƣới 35 tuổi ra vùng bị tạm chiếm đối với những ngƣời chuyên
môn đi ghe lúa.
- Phát triển tiểu công nghệ the pham.
- Phát triển chăn nuôi để tiêu thụ bớt lúa.
- Giúp đỡ gia đình chiến sỹ, nơi nào có đủ điều kiện sẽ cấp cho gia đình
chiến sỹ nghèo mỗi tháng hai giá lúa cho mọi nhân khẩu. Số lúa trợ cấp sẽ lãnh
sáu tháng một lần.
- Chắn tề, cứu tế dân nghèo: sau khi giải quyết bằng mỗi phƣơng pháp
khác, nếu còn đủ một số lúa, tỉnh sẽ mở một cuộc chặn tế rộng giúp không cho
những ngƣời thật nghèo.
- Giúp đồng bào Miền cũng nhƣ đồng bào Việt.
- Giúp đồng bào Long Châu Hậu, Hạ Tiền, do hai tỉnh Bạc Liêu, Rạch
Giá đảm nhận. Dùng lúa làm công tác dân vaatnj, ngụy vận và dùng vào việc
chia đất.
- Giúp đỡ dân quân ở các nơi mới GTLL trong các vùng thiếu ăn.
- Làm dễ dàng việc buôn bán trong vùng độc lập trong sự cấp giấy phép
chở chuyển mua bán.
- Trong hai xã giáp ranh hai tỉnh với nhau, với giấy phép của cấp xã dân
chúng có thể mua sản phẩm và hàng hóa trong xã kế cận, khỏi phải xin phép
kinh tế tỉnh hoặc huyện.
- Trong các xã khác trong vùng độc lập, xin phép lƣu thông đi mua hàng
trong tỉnh khác phải có giấy phép của cấp huyện cho những khi đến chợ mua đồ,
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xa có thể cho phép mua rồi báo cáo cho tỉnh, không buộc ngƣời mua phải đến
xin phép mua nơi ty kinh tế.
- Đối với những ngƣời đi bán trong tỉnh khác, giấy hỏi thôn đo cấp xã ký
tên có giá trị.
- Hạn chế sản xuất:
+ Hạn chế sản xuất lúa ở Khu 9 trong những vùng địch kiểm soát, và ở
toàn khu 9.
+ Chuyển hƣớng sản xuất các sản phẩm khác và tìm cách tiêu thụ.
+ Đối với phƣơng tiện sinh sản: nhân công, trâu bò, dụng cụ ở vùng bị
chiếm vào khu giải phóng.
- Hiện thức: Giặc có nhu cầu mới là tiếp tế tàn quân dân đảng, tiếp tế S/C,
Miền Đông và Miền Trung Bắc Bộ, quân nhu Pháp có giặc kéo với hàng buôn
Pháp và Huế kiểu mua 12 ngàn tấn gạo.
Nhà buôn Pháp: Muốn xa càng vận tải và mua lúa mau và nhiều.
Nhà binh Pháp: Biết tại hại oi đồng gây cho ta nên triệt đề phong tỏa vận
tải, cam mua lua hoặc kiểm soát gắt gao, khép các gh vào một lối ra thành de để
kiểm soát. Trừ khi nào nhà binh cần nhƣ 2 dao kéo nói trên thì tổ chức convoi có
hệ tông đàng hoàng.
Việc lợi dụng lúa cũ còn ứ đọng nhiều ở các chánh tại Miền Tây và lúa
mới có ở Chợ Lớn, Tanan và Miền Trung với Miền Tây nên cũng chỉ lo mua và
vận tải số lúa tƣơng đối ta không kiểm soát đƣợc và thu thuế học.
Muốn bán lúa: Thị trƣờng Cần Thơ hầu nhƣ duy nhứt và tƣơng đối thành
hơn. Sóc Trăng bàn đƣợc chút ít thôi. Các ghe Rạch Giá, Bạc Liêu ứng dụng lên
Cần Thơ, không có một sự thỏa hiệp trƣớc giữa các tỉnh. Giặc chặn nghệt, ghe
ơi đong, giá bạn sụt rất tai hại vì cung rất nhiều mà cầu ít hoặc làm cho khó lợi
dụng. Trƣớc hết bán đồ thảo nhiều ngƣời lo lắng hoặc phá sản.
Hiện giờ, số lúa nghẹ dọc đƣờng Cần Thơ thị trƣờng ở món tất đã giải
quyết ( do 100.000 giá) Cần Thwo đã tìm cách cho lúa huyện châu thành qua
Vĩnh Long đƣợc vài chuyến sông nguy hiểm và đối với số oi dong 120.000 giá ở
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tại địaphƣơng chỉ cho bọn roi đƣợc 3000 giá. Đăng tao thị trƣờng chung hiệp
Cái Răng và thỏa hiệp hiệu kiệu bàn ngang đồn điền Co do Xa no.
Sóc Trăng lần lƣợc bán đƣợc một ít đồ 30000 giá hàng tháng và có hy
vọng giải quyết đƣợc oi đọng.
Rạch Giá và Bạc Liêu còn trong tình trạng tìm thị trƣờng trong tỉnh và
ngoại tỉnh và chƣa có hy vọng chi cả.
Một số lúa tiếp tế nội thƣơng đỡ đần chung cho đi đƣợc từ Rạch Giá và
Bạc Liêu qua Long Châu Hậu, Hà Tiên nhƣng không đáng kể đối với số oi đồng
của Rạch Giá, Bạc Liêu
TÌNH HÌNH TÀI CHÁNH TRONG HAI THÁNG ĐẦU NĂM 1950
1. Thầu xuất:
Số xuất tỏng năm 1949: 19 triệu mỗi tháng.
Đầu năm 1950: 23 triệu
Đáng lẽ mỗi tháng ta thiếu 4 triệu nhƣng ta thiếu 11 triệu, nguyên do: đầu
só thuế thầu đã tăng lên từ 150.000.000 (1948 lên tới 209 triệu (1949), ta đã
không thầu đƣợc một phần dự thầu vè thực bản lúa và tiểu ban lúa quốc gia và
không bán đƣợc công phiếu kháng chiến. Dẫu sao số thuế của ta khong thể lên
theo kịp số dự chi của quấn sự cho nên phải chờ bạc mới.
Hiện giờ mỗi tháng ở Miền Tây phải xuất 2.500.000 vì số thâu về Nam
Bộ có 800.000 mã số phải xuất là 3 triệu.
Ở Khu 7 và khu S/C: 5 triệu bạc mới
S/C, Tây Ninh cần đƣợc giúp 700.000 bạc mới chƣa kể vài tỉnh khác.
Giấy 5 $: Đến 8/1/50 in đƣợc 39.046.660 đồng đã phát cho các khu và
nhiều tỉnh để:
-

Trang trải chi phí.

-

Đổi bạc Đông Dƣơng

-

Để kinh tế tự túc.
Giấy 20$: Đến cuối tháng 2/50 số ngân khố Nam Bộ có đóng sổ đƣợc
12.800.000 đang cho phát hành.
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Giấy 1$: Gia Định sản xuất mỗi tháng 500.000 $; Mỹ Tho sản xuất mỗi
tháng 200.000 $, sẽ cho phát hành trong vòng tháng 3/50 ở các tỉnh Miền Đông
và Miền Trung.
3. Giấy bạc giả: tại Long Xuyên, tận Đặng Văn Dân, tu Trƣờng Tiến Sơn
tổ chức chặn thƣơng buon để đổi giấy bạc Việt Nam giá 100$ lấy giấy cent
xanh, với giá 2 tờ giấy Việt Nam giả lấy 1 tờ giấy xanh. Đã có chỉ thị cho các
tinh tăng cƣờng việc kiểm soat sự đếm giấy bạc Việt Nam từ khu nô lệ ra khu
giải phóng đồng thời nhắc các tỉnh không nên công bố việc có giấy bạc giả, chỉ
phải điều tra mật, phải cẩn thận đề ngừa sự ngờ vực của dân chúng đối với giấy
bạc Việt Nam.
4. Giấy bạc xanh: Chƣa kể nhu cầu bạc xanh của hành chánh, quân sự đổi
10 triệu giấy Đông Dƣơng tháng mà trong mấy tháng nay ta không thâu đƣợc
trên một triệu kể cả Khu 8 và Khu 9. Ngoài nhu cầu quân sự còn phải có giấy
Đông Dƣơng cho Miền Đông để phát triển kinh tế tự túc mà ta không cấp đủ. Đã
đặt những kế hoạch sau này:
- Cho phép Miền Tây, Miền Trung bàn thêm nhiều món hàng vào thành
nhƣng không bàn những món hàng mà giặc có thể xuất cảng ra ngoại quốc hay
dùng vào quân sự và phải lan lan thành lập HỢp tác xã để giữ độc quyền ngoại
thƣơng.
- Hạn chế mua đồ ở vùng tạm chiếm (họ hào đạn chung ở Miền Đông)
đánh tiến Đông Dƣơng chờ quan sát.
- Đem giấy bạc Việt Nam mời lấy tiền Đông Dƣơng.
- Kiểm soát chặt chẽ số giấy bạc xanh thu đƣợc và thống nhứt việc phân
phối cho quân sự và hành chánh.
- Hạ thuế nhập thi để khuyến khích ban đó không bị cấm vào thành.
- Gây phong trào tiết kiệm trong dân chúng trong việc mƣu đồ thành (cho
mua thuốc uống, mua sà bông đánh răng, hạn chế mua vải).
- Củng cố việc kiểm soát ngoại thƣơng và cải tiến các kế hoạch đổi bạc
xanh của các thƣơng nhân.
- Triệt để phá hoại dự trữ lúa gạo của địch.
410

- Chống cƣớp lúa.
- Tự túc Miền Đông và cho chuyển tiếp tế Miền Đông.
Hiện thời số giấy bạc Đông Dƣơng thiếu hụt, mỗi tỉnh Miền Tây hàng
tháng thâu vào không quá vài ba chục ngàn đồng. Hy vọng sẽ gỡ rối đƣợc một
phần nào với kết quả của những kế hoạch kể trên với sự bầu lựa mới của Miền
Trung.
5. Giấy bạc mất giá: Tình hình tiền tệ Thủ Dầu Một Biên Hòa tệ hơn cả.
Giấy bạc Việt Nam nhiều nơi không có giá trị vì ở đây giáo dịch với thành dễ
quá, không cƣơng quyết trong chính sách tự túc và tiền tệ quốc gia.
Khu 7 gặp tình trạng là mua đồ tiếp tế bằng đƣờng độc lập cũng phải trả
bằng giấy bạc xanh mà giá mặt gấp ba bốn lần giá mua ở thị xã. Giấy bạc đỏ và
Việt Nam ở các tỉnh khác Khu 7 và Miền Trung mất giá từ 20% đến 30%.
6. Phiếu tiếp tế: Phiếu tiếp tế bị lạm phát ở Tây Ninh đã hoàn toàn mất
giá. Giải quyết tình trạng ấy, chúng tôi đã định: thu hồi phiếu tiếp tế ở đó bằng
cách lạc quyền cho quỹ thƣơng binh và thâu thuế bằng phiếu tiếp tế.
Đề phòng nạ lạm phát ở các tỉnh khác, chúng tôi cũng đã:
- Qui định lại số dự trữ: đặt một mục tơi đã phiếu tiếp tế cho mọi gia đình.
Qua số ấy phải đem đổi bạc 100$ đeo hay Việt Nam.
- Qui định lại việc sử dụng: chỉ dùng phiếu tiếp tế để trao đổi những món
hàng lặt vặt, những việc buôn bán lớn phải dùng giấy bạc 100$.
- Việc in phiếu tiếp tế phải đƣợc săn sóc chu đáo hơn và có đóng số đầy
đủ.
- Lâu lâu thu hồi phiếu tiếp tế bằng cách đổi bạc Việt Nam le.
CHỦ TRƢƠNG VÀ KẾ HOẠCH VĂN HÓA NHÂN DÂN.
- Văn hóa phải gây đƣợc một phong trào quần chúng để biến đổi con
ngƣời phong kiến, nô lệ, cá nhân, ích kỷ thành con ngƣời dân chủ, độc lập, tự
tin, dân tộc, xã hội.
- Phát huy phong trào chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công, sức
tiền thi dua ái quốc, thúc đẩy tinh thần quyết chiến quyết thắng.
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- Đứng trên lập trƣờng dân tộc lấy công nông làm trụ cột trong mặt trận
dân chủ và hòa bình thế giới do Liên Xô lãnh đạo.
- Nùng soi thêm sức chiến đấu của đòng bào trong vùng bị tạm chiếm
chóng lại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bù nhìn.
- Nâng cao trình độ văn hóa của công nông để họ tham gia chính quyền
nhiều hơn nữa.
- Cải thiện văn hóa của đồng bào Cao Đài, Dân Xã…
- Đả đảo nền văn hóa ngu dân, ích kỷ và trụy lạc của thực dân Pháp và đế
quốc Mỹ, nêu cao văn hóa tiến bộ dân chủ mới.
- Đoàn văn nghệ phát động sôi nổi phong trào dân ca, kịch, ca vũ, để làm
cho nhân dân vừa tích cực kháng chiến, vừa vui tƣơi tin tƣởng.
- Hƣởng công tác vẫn sát với sự hoạt động ngành khác, giúp đỡ các
ngành, khác tăng cƣờng hiệu lực và thực hiện đầy đủ công tác ho.
- Sƣu tầm sự liên lạc để soạn cuốn lịch sử kháng chiến Nam Bộ.
CHỦ TRƢƠNG VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÂN DÂN
- Mục đích nền giáo dục nhân dân cũng giống nhƣ mục đích giáo hóa
nhân dân.
- Đặc biệt trong giai đoạn này, chú trọng dạy cho nhân dân hiểu mấy điều
căn vặn:
+ Quyền lợi công dân (dân chủ, chính quyền…)
+ Sinh sản làm ăn (kế hoạch phƣơng pháp kỷ luật KTCN).
+ Vệ sinh và công tác xã hội.
+ Lịch sử và địa dƣ Việt Nam.
-

Phối hợp quân dân chính trong việc phát huy giáo dục nhân dân.
- Gây phong trào nhân dân ở xã dùng ra lập học điện, học viên để thêm
phần tài chánh, phƣơng tiện hoạt động cho giáo dục chính quy và binh đạn.

-

Thành lập hội đồng giáo dục Nam Bộ.

-

Thành lập ban giáo dục nhân dân xã với thành phần QDC.

-

Phát triển những tổ chức đỡ đầu giáo dục.
CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỌI NGÀNH GIÁO DỤC
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1. Tiểu học chính quy:
- Chú trọng nâng cao chất lƣợng của nên tiểu học: cải biên phƣơng pháp
dạy, nêu cao trình độ văn hóa của các giáo viên.
- Các tỉnh mở lớp liên tiếp cán bộ tiểu học chính quy.
- Nhà giáo dục mở trƣờng sƣ phạm tiểu học, đào tạo cán bộ lớp nhì lớp
nhứt.
- Xuất bản lẽ lang, đều đặng học báo tiểu học chính quy lần lƣợt soạn và
xuất bản các sách giáo khoa tiểu học.
- Mở rộng bộ máy kiểm soát bộ máy giáo dục bằng cách nhờ các đoàn thể
kháng chiến giúp ty và nhà chính đến tƣ tƣởng và phƣơng pháp các giáo viên
tiểu học.
2. Trung học chính quy:
- Mở thêm một trƣờng trung học để đào tạo cán bộ, cung cấp KC.
- Tạo cho đƣợc một ban huấn luyện dạy hai lớp đầu tiên.
- Giáo dục trung học phải đƣợc thời cuộc hóa, kháng chiến hóa, dân chủ
hóa, quân sự hoát hơn nữa.
- Công tác với các ngành chuyên môn nhƣ, y tế. tƣ pháp, canh nông để
mở những trƣờng quân y sỹ, luật khoa, canh nông…
- Đƣa một số học sinh trung học ra công tác các cơ quan và bộ đội.
3. Giáo dục binh đạn:
- Phối hợp QDC để tích cực bài trừ giặc dốt, mỗi tỉnh tập trung năng lực
để thanh toán nạn dốt trong một huyện rồi sang huyện khác.
- Mở những lớp tiểu học bình dân để nâng cao trình độ văn hóa của công
nông.
- Mở thêm hai lớp trung học bình dân ở Nam Bộ.
- Nhà giáo dục đảm nhận tổ chức việc học hỏi hàm thụ nhà và ty soạn
những sách phổ thông cho đồng bào học.
CHỈNH ĐỐN TỔ CHỨC TƢ PHÁP
-

Giàn đi hỏa tòa đè nhị cấp theo nguyên tắc sau đây:
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+ Tòa án sẽ có một thành phần duy nhứt để xử luôn việc ho, việc tiểu
hình, việc đại hình nghĩa là khi xử việc họ củng cố phụ tham nhân dân, một
tham phan chuyên môn xu một mình khó sát với thực tế.
+ Đề nghị với trung ƣơng cho phu tham nhân có quyền biểu quyết.
+ Tòa đề nhị cấp có thẩm quyền về hình và họ sẽ có thành phần nhƣ sau:


Chánh án…………. …………………..Chủ tọa



Phu tham nhân dân…………………….Đông xứ



Biên Ly………………………………...Công tố viên



Luc sƣ…………………………………. But luc



Do tham………………………………..Điều tra viên
Nếu quân hạt của tào án không quan trọng, ông chánh án sẽ kiêm nhiệm
do thám.
- Giao cho UBKCHC huyện đảm nhận xét xử và không lập tòa án sơ cấp
vì thiếu nhân viên.
+ Nơi quyền cho UBKCHC huyện xử ve họ đến mức tối đa 20.000$.
+ Noi quyền cho ban tƣ pháp huyện xét xử tới hình đến 3 tháng tƣ ( Sở tƣ
pháp sẽ lựa chọn những loại tội p hạm nào nên giao cho tƣ pháp huyện).
TỔNG ĐỘNG VIÊN
Thi hành chỉ thị của Phó thủ tƣớng với những nhận định riêng về Nam Bộ
nhƣ sau:
- Cuộc tổng động viên nhằm việc động viên tinh thần cán bộ trƣớc rồi
tổng động viên tinh thần quần chúng sau.
- Cuộc tổng động viên quần chúng phải làm tùy theo vùng độc lập, vùng
tạm bị chiếm, vùng chiến lƣợc và từng thời gian một mà có kế hoạch cụ thể. Thí
dụ: tổng động viên nhằm lúc hiện thời chƣa phải là đừa ngƣời vào bộ đội mà vào
dân quân để phát động du kích chiến tranh, tổng động viên nhân lực ở vùng S/C
là thúc đẩy họ biểu tình đòi hỏi, tranh đáu, tạo nhƣng ô du kích, tổng động viên
nhân lực trong vùng ta chƣa kiểm soát là động viên họ tự vệ dùng để cho giặc
cƣớp của họ. Cuộc tổng động viên vật lực là động viên nhân dân tăng gia sanh
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sản, động viên ý thức tiết kiệm, tẩy chay, phá hoại kinh tế đich, động viên
ngƣời ta giúp vật liệu kháng chiến, tổng động viên tài lực là động vien nhân dân
không dùng đồng bào Pháp và bảo vệ đồng bào Việt Nam, động vien nhân dân
đóp góp quân phi để tránh lạm phát.
- Tổng động viên về 3 phƣơng diện: tổng động viên chính là làm cho quần
chúng chín mùi tƣ tƣởng chính trị, làm cho quàn chúng giác ngộ và làm cho
chính trị địch phải thất bại. Tổng động viên về thể chất là làm cho sức chiến đấu
mạnh lên, biểu stinfh rồi biểu tình thi oai, góp tiền, góp ngƣời. Tổng động viên
chuyên môn là nêu cao kỹ thuật kinh tế, canh nông, giao thông liên lạc, quân sự.
- Bắt đầu hai tuyên truyền rõ ý thức tổng động viên rồi tùy theo kế hoạch
quân sự mà đặt kế hoạch tổng động viên.
BIỆN PHÁP PHÕNG GIAN VÀ PHẢN GIÁN
Phần xây dựng: Nam Bộ là nơi có nhiều tôn giáo phức tạp và có nhiều xu
hƣớng chánh trị không đƣợc đồng đều. Địch đã lợi dụng nhiều trình tragn ấy vê
mặt do tham chiến, hiện nay với sự sự can thiệp của do thám Mỹ, chúng ta cần
phải thận trọng hơn nữa:
- Tích cực thực hiện chánh quyền dân chủ nhân dân để nhân dân tích cực
tham gia vào việc phòng gian.
- Tích cực cải thiện đời sống vật chất của đồng bào Cao Đài, Hòa Hảo
công giáo và Miền Đông. Đồng thời cố đánh tan tất cả thành kiến của họ đối với
chánh quyền ta, đặc biệt là, công an phải sửa đổi lề lối làm việc, sửa chữa những
sự sai lầm của mình.
- Tích cực tăng gia đoàn kết nội bộ.
- Tích cực vận động trong các đoàn thể chánh trị và tôn giáo kháng chiến
để củng cố lập trƣờng kháng chiến cho đƣợc vững chắc thêm hơn trƣớc.
- Tích cực tăng gia sanh hoạt chánh trị nêu cao tinh thần chỉ trích trong
các cơ quan chánh phủ để xây dựng cho nhân viên các cấp một lý tƣởng chánh
trị dân chủ mơi, gây tin tƣởng nơi thắng lợi của kháng chiến Việt Nam và mặt
trận dân chủ thế giới.
- Cán bộ và dân chúng triệt để áp dụng nguyên tắc bí mật.
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- Theo giới kiêm thao công tác cán bộ
1. Phòng gian trong các đoàn thể: mỗi đoàn viên đều có trách nhiệm
phòng gian về các Ban Chấp hành có trách nhiệm quan trọng. Mỗi đoàn thể
chánh trị tôn giáo phải có một tổ chức phòng gian trong nội bộ. Sự tuyển chọn
nhân viên của Ban Chấp hành cũng nhƣ sự chấp nhận những đoàn viên ở thành
vào đoàn thể của mình phải đƣợc đúng với quy định của chánh phủ.
2. Phòng gian trong các cơ quan Chánh phủ: Mỗi nhận viên Chánh phủ
phải có trách nhiệm phòng gian và trƣởng cơ quan chịu trách nhiệm qua trong.
- Công an phải chú ý vào sự phòng gian trong ngành giao thông liên lạc.
Công an nghiên cứu cách thức chuyển giao thông liên lạc- Công an nghiên cứu
cách thức chuyển giao thợ tu quan hệ để bảo đảm sự bí mật và tránh việc mất
mát. Chú ý tới các cơ quan VTD và mật mã.
- Công an phải nghiên cứu tổ chức và sanh hoạt của những cơ quan chánh
để tìm những khuyết điểm mà địch có thể lợi dụng đƣợc.
- Ta phải biết rõ lý lịch của nhân viên, đặc biệt đối với những ngƣời hồ cƣ
nhân nghị định 4/ NV và lúc sao nay. Phải biết rõ sự hoạt động và sự giao thiệp
của họ với vùng tạm chiếm.
- Kỷ luật đối với nhân viên
- Sự giao thiệp của nhân viên đối với bên ngoài phải đƣợc hạn chế, phải
đƣợc kiểm soát chặt chẽ. Ngoài sự kiểm duyệt thơ từ, trƣởng cơ quan và công an
phải biết sự giao thiệp của họ với bên ngoài, ở trong vùng độc lập cũng nhƣ với
gia đình của họ ở vùng tạm chiếm.
- Tuyệt đối cần nhân viên gởi và nhận thơ tay ngoài đƣờng giao thông liên
lạc của chánh phủ (biện pháp này cũng áp dụng với đoàn thể).
- Thơ từ gởi ra vùng tạm chiếm phải đi nang sự kiểm duyệt của trƣởng ty
liên lạc của Chánh phủ (biện pháp này cũng áp dụng với đoàn thể).
- Sự kết hợp nhân viên mới, ở vùng độc lập phải có ý kiến của công an và
đặc biệt đối với ngƣời ở thành vào, phải có sự thỏa thuận công an.
- Tuyệt đối không đƣợc tiếp rƣớc nhân viên liên lạc thành tạo cơ quan của
mình, phải có một phòng thƣờng trực ở xã căn cứ để tiếp họ và tuyệt đối cấm
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nhat họ không đƣợc giao thiệp với nhân viên trong cơ quan, ngoài sự kiểm soát
của trƣởng cơ quan. Nhân viên liên lạc thành phải khai báo với trƣởng cơ quan
và công an nhƣng sự giao thiệp và hoạt động của họ ở thành. Chỉ dùng liên lạc
thành trong một thời gian ngắn thôi và phải luôn thay đổi liên lạc thành, phải đặc
biệt thận trọng với liên lạc viên phụ nữ.
- Ngành kinh tế phải xúc tiến việc thành lập ban tiếp liệu chung cho cơ
quan chánh phủ và đoàn thể (ngƣng biện pháp này cũng phải áp dụng cho nhân
viên của các cơ quan đoàn thể).
3. Phòng gian trong dân chúng:
- Nhon viên của Chánh phủ phải tham gia vào việc phòng gian chung
quanh vùng cơ quan.
- Các đoàn thể nên giới thiệu với công an những đoàn viên hăng hái để
cho công an huấn luyện về phòng gian và sẽ tích cực tham gia vào sự phòng
gian cƣ trú hoặc hoạt động của mình, gây ý thức phòng gian mạnh mẽ trong dân
chúng, tích cực thực hiện bộ máy phòng gian nhân dân.
- Công an phải kiểm soát Huế kiểu đặc beietj là Huế thƣờng giữa hai vùng
ban hoa văn sẽ giúp và tham gia vào công tác này.
- Kiểm soát gắt gao hơn trƣớc và hạn chế sự qua lại giữa hai vùng.
4. Về mặt tƣ tƣởng:
- Đánh tan những tƣ tƣởng thân Pháp, sợ Mỹ, tƣ tƣởng thỏa hiệp và con
đƣờng thứ ba và chống cộng sản.
- Cầm nhắc sự thâm nhập vào vùng giải phóng những sách vở báo chí
tuyên truyền chánh trị, văn hóa phản động Mỹ.
- Các cơ quan chánh phủ và đoàn thể phải tôn trọng kỷ luật trong việc
mua và đọc báo chí thanh của UBKCHC Nam Bộ.
5. Bảo vệ cơ quan và cán bộ lãnh đạo: Ngaofi sự bộ phận do công an phụ
trách những biện pháp tối thiểu dƣới đây cần phải đƣợc thi hành:
- Các cơ quan phải lƣu động thƣơng.
- Phải giữ bí mật: nhân viên phải biết giữ bí mật cho cơ quan mình, nhân
viên nên lấy giấy chứng nhận của địa phƣơng, cơ quan cao cấp phải lấy bí danh.
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- Nhân viên văn phòng phải tổ chức canh gác lúc ban đêm.
- Tích cực vận động dân chúng trong vùng.
- Phải chú ý trật tự và an ninh trong những cuộc lễ, hội nghị
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 42, tờ13 - 23 .

Mật điện số 206 /MDCT của Chủ tịch UBKCHC Nam Bộ gửi Thủ
tƣớng báo cáo chung niên tình hình Nam Bộ năm 1950.
MẬT ĐIỆN SỐ 206 MDCT
Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ
Gởi: Thủ tƣớng
Phúc mật điện số : 20666/VYP 3
BÁO CÁO CHUNG NIÊN TÌNH HÌNH NAM BỘ 1950
A. TÌNH HÌNH CỦA PHÁP
Năm nay, địch cố gắng nhiều để phá kế hoạch chuẩn bị chuyển mạnh sang
tổng phản công của ta và tăng cƣờng lực lƣợng của chúng. Để phá kế hoạch
chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công của ta, chúng phá du kích chiến
tranh của ta, phá tinh thần cách mạng của dân ta, tăng gia hoạt động gián điệp,
phá dự trữ kinh tế, tài chánh của ta, ta vẫn phải tiếp tế của ta, đánh phá chủ lực
của ta.
Để tăng cƣờng lực lƣợng chung, chúng ráo riết tổ chức ngụy quân, chủ
lực, hoạt động mạnh trong công giáo, lôi kéo ngụy dân, tăng gia sản xuất, bảo vệ
giao thông tiếp tế, nắm vững căn cứ Cao Miên. Nhƣng Mỹ càng ngày trực tiếp
vào vấn đề Việt Nam, càng làm Pháp thêm bối rối. Một mặt phải đánh ta, một
mặt phải ngừa Mỹ, chúng phải nắm chặt lấy chánh phủ ù nhìn, lấy lực lƣợng võ
trang, phá những cơ sở thân mỹ để khỏi bị Mỹ loại ra khỏi Đông Dƣơng.
TÌNH HÌNH QUÂN SỰ
Chánh sách quân sự của Pháp nhằm vào việc tổ chức ngụy quân, tăng
cƣờng chủ lực, đóng thêm đồn bốt, phá du kích, chiến tranh của ta, phá chủ lực
của ta, hoạt động mạnh ở chiến trƣờng chíh, giữ vững căn cứ Cao Miên.
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1. Tổ chức ngụy quân:
- Pháp thân binh hơn bộ đội Cao Đài- Dân xã để tách khỏi ảnh hƣơng của
bọn lãnh tụ tôn giáo có tƣ tƣởng thân Mỹ. Trong nhứt lịnh ngày 3-4-1.1950,
Trần Quang Vinh tuyên bố: Quân đội Cao Đài nhậ vào quân đội quốc gia bù
nhìn. Các tên chỉ huy bộ đội dân xã nhƣ Hai Ngoán, Nguyễn Giác Ngộ, Ba Cụt
cũng lần lƣợt đầu Pháp. Mặc dầu bọn Nguyễn Giác Ngộ một phần nào thân Mỹ
nhƣng bọn phong nhì đã nắm chặt đƣợc bộ đội Dân xã.
- Chúng lại ráo riết tổ chức (Unites mobiles de défến chretientes) trong
hàng ngũ thành niên công giáo. Hiện thời đội binh này hung hăng và nguy hiểm
nhứt trong các sắc ngụy quân.
- Chúng đƣa ngụy quân tôn giáo nào về vùng đông quân chung thuộc tôn
giáo ấy để nắm quần chúng địa phƣơng. Chúng cũng gởi 3000 quân Cao Đài ra
Bắc.
- Hiện thời trƣớc yêu sách của bù nhìn và áp lực của Mỹ, chung đƣờng tổ
chúc quân đội quốc gia bù nhìn. Những tổ chức này tiến chậm vì Pháp sợ Mỹ sẽ
cƣớp mất lợi khí này.
2. Lợi dụng tàn quân quốc dân Đảng:
Chúng tập trung 14 ngàn. QĐ ở Phú Quốc để bổ sung quân lực của chúng.
Những kế hoạch này thất bại, bọn tàn quân QĐ tơ nhiều thái độ chóng Pháp,
việc tiếp tế rất khó khăn cho Pháp.
3. Tăng cƣờng chủ lực:
Chúng đã đƣa ngụy quân thay lịnh Âu Phi ở nhiều nơi để tập trung bọn
này trong những chủ lực lớn. Hiện chúng có bốn ba taillons de marche ở Khu 8
và 1 bataillons de marche o Chí hòa.
4. Bảo vệ đô thị:
Chúng ráo riết củng cố Sài Gòn- Chợ Lớn bằng tăng gia mật thám ở nội
thành và đóng bốt ở vùng phụ cận. Hoạt động mật thám của chúng làm cho các
cơ sở của ta bị một phen điều dùng: những ta đã bình tĩnh đối phó lại. Chúng
đóng thêm nhiều bốt ở các huyện phụ cận Sài Gòn- Chợ Lớn nhƣ Đức Hòa,
Trung Huyện, Cần Đuốc, Cần Giuộc, Gò Vấp, Hóc Môn, Lại Thiều.
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5. Đóng thêm đồn bốt:
Chúng đóng thêm đồn hay bốt nhỏ dọc theo các đƣờng giao thông chiến
lƣợc thủy và bộ, các vùng Miên, thiểu số hay tôn giáo các vùng kinh tế phì nhiêu
và các vùng phụ cận các đô thị.
Số đồn ở

Tăng từ (1949)

Lên (1950)

Biên Hòa

55

112

Thủ Dầu Một

209

302

Tây Ninh

79

166

Gia Định

287

306

Chợ Lớn

80

216

Tây An

106

148

Mỹ Tho

270

322

Gò Công

180

207

Bến Tre

324

658

Vĩnh Long

200

209

Sa Đéc

216

252

Trà Vinh

186

251

Long Châu Tiền

64

153

Cần Thơ

195

284

Rạch Giá

75

112

Sóc Trăng

180

283

Bạc Liêu

65

110

Các vùng bị đóng đồn nhiều nhứt hiện thời là Lai thiêu (Thủ Dầu Một),
Gò Vấp, Hóc Môn ( Gia Định), Đức Hòa, Trung Huyện, Cần Đuốc, Cần Giuộc
(Chợ Lớn), Thủ Thừa, Huyện Châu Thành ( Tân An), Gò Công, Chợ Gạo ( Mỹ
Tho), An Hòa, Ba Tri, Bến Tre, Tiểu Cần (Trà Vinh), Lai Vùng ( Sa Đéc).
6. Phá du kích chiến tranh của ta:
Ở thành Sài Gòn- Chợ Lớn, chúng tăng gia hoạt động do thám để phá các
cơ sở quần chúng và du kích của ta. Ở các vùng chiến lƣợc chúng đóng thêm
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đồn bốt để phá du kích chiến tranh của ta. Ở Khu 9, chúng làm hủ hóa dân ta
bằng cách ủng họ nạn buôn lậu bằng những quyền lợi kinh tế. Đặc biệt ở Khu 7,
chúng bắt đầu áp dụng chiến thuật du kích để chống phá ta. Những hoạt động
của địch đã làm chậm một phần sự thái động du kích chiến tranh của ta.
7. Phá chủ lực của ta:
Chúng phá chủ lục ta bằng cách phá du kích chiến tranh của ta bằng cách
đánh phá vào các vùng quân giới( cuộc hành quân vào Rung Sặt, vào Sông Bé,
vào Đồng Tháp Mƣời) và bằng cáh chân dánh các bộ đội chủ lực ta ở Khu 8 sau
các chiến dịch ( chiến dịch Bến Tre, chiến dịch Cầu ngan…) những kế hoạch
này không đem lại kết quả.
8. Hoạt động mạnh ở chiến trƣờng chính:
Ngoài việc đóng đồn đã kể trên mà số lớn cũng tăng nhiều nhứt ở Khu 8,
địch hoạt động mạnh ở Khu 8 nhiều nhứt: Ở Khu 7, năm nay tƣơng đối địch
hoạt động yếu hơn. Chúng chú trọng nhứt là việc củng cố Sài Gòn- Chợ Lớn và
vùng phụ cận bằng tăng cƣờng do thám và các cuộc hành quân canh sát.
Các cuộc hành quân năm nay cũng không đƣợc thƣởng nhƣ trƣớc. Lúc
đầu năm chúng có những cuộc hành quân vào Rung Sat, Sông Bé để phá hoại
quân giới của ta và Thủ Dầu Một, Gia Định, Chợ Lớn để phá hoại kinh tế ta.
Những lúc sau này, các cuộc hành quân cũng thƣa lần. Mỗi lần muốn tấn công
vào nội địa ta, nó phải tập trung quân lực lâu và đnáh vào một cách hấp tấp, sợ
sệt. Từ lúc mở chiến dịch Bến Cát, ta nắm lại một phần chủ động, giặc lo do và
bị cầm chân.
Trái lại, Khu 8 năm nay là chiến trƣờng mà địch hoạt động ráo riết hơn cả.
Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh là nơi Pháp tập trung nhiều quân lực
hơn hết. Sáu tháng đầu năm chúng chú ý càn quét vùng Đồng Tháp Mƣời. Nửa
năm cuối, chúng hoạt động mạnh ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, trong lúc ấy
húng hoạt động thông xuyên ở các vùng khác. Ngoài những cuộc càn quyét bằng
thủy lực, không quân, chúng lại tăng gia hoạt động bằn phi cơ ở vùng Đồng
Tháp Mƣời. Các cuộc hành quân của chúng nhằm mục đích phá hoại kinh tế ta,
phá hoại giao thong ta và phá hoại cơ sở chánh trị của ta. Mặc dầu ta đã cố gắng
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nhiều để dành quyền chủ động, những giặc còn mạnh hơn ta, còn nhiều khả
năng hơn ta và chủ động hơn ta.
Ở Khu 9, giặc chú trọng bảo vệ các châu thành Cần Thơ, Rạch Giá, Bạc
Liêu bằng cách tăng gia bộ phòng. Tháng 6 năm 1950, giặc mở một cuộc hành
quân vào Long Mỹ, Hồng Dân, Gò Qua ở những không thâu đƣợc nhiều kết quả.
Lúc sau này, giặc chỉ có những cuốc ruộng lẻ tẻ xung quanh các châu thành vào
những cuộc hoạt động liên tiếp bằng phi cơ nhứt là trên kinh chắc bàng.
9. Căn cứ Cao Miên:
Cao Miên, địch ra sức tăng cƣờng binh lực ở khắp nơi. Chúng đóng thêm
bốt làm đầy hành lang, cắt đôi Đông Nam và Tây Nam Miên, tăng gia quân số ở
biên giới Miên Việt, cất thêm phi trƣờng Paillin ở Battambang, mở hải cảng
Resan, tăng gia ruộng bộ ở Miên với mục đích phá phong trào cách mạng ở
Miên và triệt đƣờng tiếp liệu của ta từ ngoài qua Miên về Nam Bộ.
10. Địch lân lân quyền chủ động:
Từ đầu năm 1950 đến tháng 3, địch có phần chủ động ta hoạt động yếu.
Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4. 1950, địch mất quyền chủ động vì sự hoạt
động liên tiếp của ta. Từ tháng 4 đến tháng 8, trong lúc quân đội ta còn nghỉ
ngơi và biên chế lại, địch hoạt động mạnh. Nhƣng từ cuối tháng 9 đến nay, quân
đội ta lại hoạt động mạnh ( chiến dịch Bến Cát ở Khu 7, chiến dịch Trà Vinh ở
Khu 8, chiến dịch Long Châu Hậu ở Khu 9).
11. Nhƣợc điểm quan trọng của địch là nội bộ chia rẽ và tinh thần bạc
nhƣợc:
Những mâu thuẫn giữa bọn lính Cao Đài, Dân Xã, Công giáo và lính Pháp
càng ngày càng tăng. Nhiều vụ đổ máu đã xảy ra giữa Cao Đài và Pháp ở Chợ
Gạo, Đức Hòa, giữa Dân Xã và Pháp ở Châu Đốc, Long Xuyên, giữa Dân Xã và
Dân Xã ( Ba Cụt, Hải Ngoan, Nguyễn Giác Ngộ, Nam Lúa), giữa Công giáo và
Cao Đài ( Bến Tre). Tinh thần binh lính ngụy nói chung thêm sa sút.
II. TÌNH HÌNH CHÁNH TRỊ
Về mặt chánh trị, năm nay, Pháp và Mỹ giành nhau để nắm Chánh Phủ bù
nhìn, quân đội bù nhìn, lấy các đảng phái phản động, đặc biệt hoạt động trong
422

giới Công giáo, một mặt khác cố phá sự đoàn kết chiến đấu của dân ta bằng
chánh sách gián điệp, bằng cách lập thêm tổ chức chánh trị và tôn giáo phản
động bằng tuyên truyền xuyên tạc chánh sách Chánh phủ ta.
1. Mỹ xen mạnh vào vấn đề Việt Nam:
a. Chánh sách của Mỹ:
Mỹ luôn lập lại chánh sách nhứt đối với Pháp ở Đông Dƣơng nhƣng Mỹ
khác Nhựt ở chỗ không có sẵn quân đội ở đây. Chúng dùng quân đội Pháp đánh
ta nhƣng càng ngày càng lấn Pháp để một ngày kia hất chân Pháp. Chúng lo gây
cơ sở quần chúng bằng cách làm lân lân những tôn giáo và đảng phái phản động.
Chúng ủng hộ việc xây dựng quân đội quốc gia bù nhìn để ngày kia nắm quân
đội này.
b. Hoạt động của Mỹ:
- Về chánh trị: Tiếp xúc thƣờng với Bảo Đại và Hƣu dƣa, các giáo sỹ
Resdemptoristes lôi kéo công giáo. Lần lân nắm bọng Ngô Đình Thức, Ngô
Đình Diệm (Công giáo), Phạm Công Tác (Cao Đài), Nguyễn Giác Ngộ (Dân
xã)… Phòng đọc sách có 1 số tài liệu công khai chống Cộng. Ban thông tin theo
luận điệu bao Phục Hƣng. Buổi phát thanh bằng Tiếng Việt của Tiếng nói Hoa
Kỳ đƣợc các đài Sài Gòn, Đà Lạt, Hà Nội, Huế chuyển lại. Tổ chức cơ quan do
thám: OSS o chambre commerce chung với hãng film cineema Magamach, cơ
quan tìm xác chết phi công Mỹ ở Continental và cơ quan Mỹ- Nhựt ở đƣờng
Grimaud. Bác sỹ Trần Đình Đệ đƣợc cấp qua Mỹ thăm các bịnh viện, đem bán
nhiều sách và film chống bọn phản động. Chớp bóng và cho mƣợn film chơp
bóng không lấy tiền.
- Về xã hội: giúp một ít thuốc men, cố ý dùng hình thức này để xen vào
các hội tƣơng tế ở thành.
- Về kinh tế: Chƣa có gì rõ rệt ngoài tin đồn mua hàng charner. Bành
trƣớng kinh tế Mỹ ở Sài Gòn chƣa thực hiện 1 cách rõ rệt nhƣ ở Bangkok.
c. Sự viện trợ của Mỹ:
- Viện trợ quân sự cho Pháp và bù nhìn: cho đến ngày 19 tháng 10, theo
kế hoạch P.A.M đã đƣa sang đổ 70 máy bay các loại, 85 tanks, 800 vo
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amphibies, 560 Bazooka, 125.002 fusils, 440 mitrailleuses, 20 canons, 105,
2500 FM, 3700colt. Có tin sẽ gọi thêm máy bay và trọng pháo.
- Viện trợ kinh tế, xã hội. Chƣa có bao nhiêu và có tánh cách tuyên truyền
hơn.
d. Sự mâu thuẫn Mỹ- Pháp:
Mỹ muốn giành Đông Dƣơng của Pháp nhƣng Mỹ chƣa có cơ sở quần
chúng và lực lƣợng võ trang ở đây. Pháp sợ Mỹ nhƣng lai Mỹ. Mỹ càng trực tiếp
vào Việt Nam, mâu thuẫn ấy càng ngày càng thêm sâu sắc, mặc dầu có lúc tạm
hòa hoãn trƣớc những thắng lợi vẻ vang của ta.
Mỹ đã chánh thức cải chánh lập trƣờng Pháp về vấn đề viện trợ. Heath đã
tuyên bố viện trợ quân sự cho bù nhìn khoi qua tay Pháp. Mỹ ủng hộ bọn Ngô
Đình Thực, Ngô Đình Diệm.
Mỹ cƣớp ảnh hƣởng văn hóa của Pháp. Pháp cố nắm vững lấy độc quyền
quân sự. Nhƣng Mỹ đƣơng đốc thúc Pháp lập quân đội quốc gia bù nhìn để nắm
lấy. Nhƣng mâu thuẫn ấy ảnh hƣởng sâu sắc đến nội bộ bọn phản động.
2. Pháp cƣơng quyết nắm lấy Chánh Phủ bù nhìn:
Chúng đƣa bọn Việt gian trƣởng thành nhứt của chúng vào bộ máy chính
quyền bù nhìn nhƣ Nguyễn Văn Tâm. Chúng đƣa hai tay lối hai bên cạnh Bảo
Đại: Nguyễn Dệ, đồng lý văn phòng và Chevence Bertin, cố vấn quân sự để nắm
lấy Bảo Đại. Bọn Chánh phủ bù nhìn thẳng tay chống kháng chiến và đàn áp
bọn thân Mỹ. Nguyễn Phan Long, Ngô Đình Diệm và bè lũ, hiện thời tam lép
vế, đƣờng hoạt động ngấm ngầm ở trong nƣớc và vận động ở Mỹ và Vatican.
Trƣớc thất bại Cao-Bắc- Lạng, Pháp bổ rơi bù nhìn ở hội nghị Pau. Nhƣng sau
cuộc thất bại ấy, chúng lại cho Trần Văn Hữu tuyên bố không hài lòng về hội
nghị ấy để nâng uy tín của Hữu. Những bọn bù nhìn thần Mỹ (báo cho du Việt
Nam) lại lợi dụng lời tuyên bố của Hữu, Albert Sarraut buộc lòng phải đính
chánh lại, làm rối mắt của bọn Hữu và Bảo Đại.
3. Pháp- Mỹ giành nhau năm Công giáo:
Mỹ năm đƣợc Ngô Đình Thúc, Ngô Đình Diệm và 1 số quần chúng, phân
giáo vài trách vụ quan trọng của công giáo truyền đƣợc Dong Ly VF của Bảo
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Đại, Nguyễn Hữu, Lƣơng Giám Đốc, Sở Thông tin. Nhƣng Pháp vẫn nắm đƣợc
nhiều Bà Phƣớc, Thầy Giòng, một phần lớn Đảng xã hội công giáo và bộ đội
công giáo. Bọn Công giáo thân Mỹ yêu thế hơn bọn than Pháp, đƣơng hoạt động
ngấm ngầm nhƣng ráo riết. Họa động của Mỹ- Pháp làm lung lay nhiều trong
hàng giáo sỹ Việt Nam, ít ảnh hƣởng trong giới tín đồ nghèo khổ.
4. Mỹ lân lân nắm những lãnh tụ tôn giáo phản động và gây cơ sở quần
chúng, Pháp cho mật thám xen vào phá ảnh hƣởng Mỹ và nắm chặt lấy lực
lƣợng vũ trang.
Ngô Đình Thức và Ngô Đình Diệm bay qua Mỹ tuyên bố chống Cộng làm
chánh giới Mỹ hài lòng. Phạm Công Tác (Cao Đài), Lƣơng Ngọc Tƣờng,
Nguyễn Giác Ngộ (Dân Xã) cổ động cho Ngô Đình Diệm. Bọn lãnh tụ ấy cố
gắng thống nhứt trong các tôn giáo phản động để làm hậu thuẫn cho một Chánh
phủ bù nhìn thân Mỹ. Pháp không chịu lép. Hoạt động của Pháp trong giới phản
động nhằm mấy điểm:
a. Kềm chế hoạt động của bọn lãnh tụ thân Mỹ, bóp chết những cơ sở thân
Mỹ trong quần chúng phản động.
b. Nắm chặt các lực lƣợng vũ trang. Chúng cho bọn giặc thạo xuống Long
Xuyên nắm lấy lực lƣợng Dân xã của Ngô đồng thời chúng nắm chặt Nam Lúa,
hải Ngoạn, Ba Cụt. Chúng đƣa Leson Leroy nắm chặt đạo binh Thiến chúa giáo.
Chúng mua chuộc Trần Quang Vinh để giữ lấy đạo binh Cao Đài. Gần đây,
chúng lại tách Bay Viên ra khỏi quân đội Bình Xuyên để Bay Viên làm chánh
khách và đƣa Phong nhì nắm lấy quân đội Bình Xuyên. Hiện thời, Pháp vẫn còn
nắm ƣu thế hơn Mỹ về mặt chánh trị.
5. Pháp tăng gia hoạt động gián điệp:
Pháp tăng gia hoạt động gián điệp.
Tân Việt Hùng, Đại Việt đã len vào cuộc thành ủy Việt Minh Sài GònChợ Lớn vừa bị khám phá. Nhiều tên lợi hại khác chen vào các cơ quan QDC ở
Gò Công, Sa Đéc, Cần Thơ, Bạc Liêu. Tuy vậy, các ổ nội gián dần dần đểu bị
khám phá và không gây thiệt hại nhiều.
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6. Pháp lập thêm nhiều tổ chức chánh trị hoặc tôn giáo phản động nhƣ Hội
Tăng ni chánh lý Việt Nam, Liên đoàn Lao động công giáo quốc tế, Việt Nam
Phục Quốc Hội, Liên đoàn Thanh niên Việt, Hội thân chiến sỹ, Đảng Dân chủ
tiến bộ, phong trào giải phóng Việt Nam, Quốc gia Duy tâm dân chủ hội, Liên
Hoa Phật học hội, Tập đoàn của chiến sỹ Việt Nam, Hội Hùng Tâm cốt để lôi
kéo những phần tử tôn giáo và hai lực lƣợng thanh niên và công nhân ở thành.
Các hội mới này cũng nhƣ các tổ chức cũ không có ảnh hƣởng gì nhiều. Duy chỉ
có Đảng Đại Việt và Tn Bảo quốc đoàn vừa hoạt động chánh trị vừa làm mạt
thám cho Pháp và cho Mỹ là nguy hiểm hơn cả. Bọn này đã chen vào trong
nhiều tổ chức phản động và xen cả trong những tổ chức kháng chiến của ta.
7. Pháp khuếch trƣơng công tác tuyên truyền:
Chúng chủ trƣơng xuyên tạc lịnh Tổng động viên, chánh sách kinh tế tài
chánh, chánh sách ruộng đất, lịnh chuẩn bị chuyển mạnh sang Tổng phản công,
chủ trƣơng thống nhứt Thanh niên dân chủ vào Thanh niên cứu quốc của ta để
chia rẽ nhân dân ta. Chúng gây trong giới thƣơng binh, gia đình tu sỹ lòng bất
mãn đối với Chánh phủ. Chúng tuyên truyền mạnh mẽ sự viện trợ của mỹ, để
lung lay những phần tử lƣng chừng. Sự tuyên truyền xuyên tạc ấy, phối hợp với
sự khủng bố tàn bạo làm cho 1500 Hòa Hảo, một số Công Giáo, với Cao Đài,
Cao Miên, Huê kiều chạy ra vùng giặc.
Nói chung, về mặt chánh trị, Pháp cố gắng hơn, cƣơng quyết hơn, nhƣng
một phần bọn phản quốc đã lâ lân về mỹ. Mỗi mâu thuẫn Mỹ- Pháp vạch mặt nạ
bọn Việt Gian. Chúng vẫn không có chút uy tín gì trong dân chúng.
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ ĐỊCH
Chánh sách kinh tế của địch là tăng gia sản xuất để giảm bớt sự thua lỗ về
ngoại thƣơng và phá sản xuất, tiếp tế, thƣơng mại và tiền tệ của ta.
1. Sản xuất của giặc có tăng thêm:
a. Cao su: Diện tích cao mủ trong năm nay là 26.180 mẫu (trong tổng số
104.000 mẫu) rải rác các tỉnh: Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gia Định, Tây
Ninh. Lợi dụng thêm đƣợc 2700 tàn quân Quốc Dân Đảng tổng số nhân công
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đồn điện lên 22600 ngƣời. So với năm rồi, diện tích cao mủ của địch tăng 4,5%
và sức sản xuất cao su tăng 2%.
b. Mía đƣờng: Hãng đƣờng Hiệp Hòa khai thác đƣợc 320 mẫu mía. Sản
xuất phòng độ 3.200 tấn mía. Nhân công phần nhiều là Cao Đài phản động.
Chúng lại cho Huê kiều vào vùng ban kiểm soát mua thêm đƣợc độ 3.700 tấn.
c. Lâm sản: Một nguồn lợi khác của giặc là gỗ và cát ở Khu 7. Ở Biên
Hòa, hãng BIF, mỗi tháng sản xuất 10.000 thuốc khối củi và 3000 khối cầy, hơn
mức sản xuất của chính năm trƣớc, mức sản xuất của ta sụt xuống.
d. Ruộng lúa: Các đồn điền ở Hậu Giang nhƣ đồn điền Cờ Dơ, Emerry và
Gressier ở Cần Thơ, đồn điền jourdan và Labasthe ở Sóc Trăng đã cày cấy đƣợc
2114 mẫu trong số 58.000 mẫu.
Ở Tây Ninh, bọn Cao Đài phản động cày thêm 200 ha ruộng, 600 mẫu
mía. Ở Gia Định, Bà Rìa và Chợ Lớn cấy thê 1525 mãu. Ngƣời Miền, vùng bị
tạm chiếm ở Sóc Trăng cày đƣợc 5000 mẫu lúa. Ở Cần Thơ, bọn ngụy binh làm
chung quanh các bớt đƣợc chung 600 mẫu.
Ngoài ra địch còn kiểm soát và sử dụng đƣợc độ 35 triệu giá lúa do dân ta
sản xuất trong vùng bị tạm chiếm. Trong tổng số 70 triệu sản xuất ở Nam Bộ.
e. Tiểu công nghệ: Không tiến lên nhiều.
2. Địch vận còn nắm chủ động trong việc phân phối:
Mặc dầu nhiều lúc ta phá hoại các đoàn vận tải địch nhất là trên đƣờng bộ
những việc tiếp tế vận tải hiện thời còn là một ƣu thế của địch. Địch nắm vài
chru động trong việc phân phối.
3. Nền ngoại thƣơng của chúng suy sụp:
Trong 6 tháng đầu năm 1950, chúng nhập cảng 241 ngàn tấn hàng trị giá
1727 triệu đồng mà chỉ xuất cảng có 179 ngàn tấn trị giá 615 triệu đồng (6 tháng
đầu năm 1949, nhập cảng 229 ngàn tấn trị giá 1627 triệu, xuất cảng 223.000 tấn
trị giá 613 triệu). Cuối năm nay địch có thể bị lỗ 2 ngàn triệu đồng.
4. Giá sinh hoạt ở vùng tạm chiếm:
Giá sanh hoạt ở các thành thị (trừ Sài Gòn- Chợ Lớn) thấp hơn ở vùng ta.
Đó là một ƣu thế tạm thời của giặc và thâu hụt đƣợc một số đồng bào ở vùng ta.
427

5. Năm nay, giặc tấn công ta mạnh về mặt kinh tế:
a. Chúng ủng hộ nạn buôn lậu. Bọn Việt Gian thông đồng với con buôn
gây phong trào buôn lạu rất mạnh ở các tỉnh Khu 9 và 1 phần ở Miền Trung.
Nạn buôn lậu này đã phá rồi phần kế hoạch kinh tế tài chánh của ta.
b. Chúng từng nhiều giấy bạc giả: Chúng đã phát hành nhiều bạc giả liêu
Trung ƣơn và giấy 5 đồng kiểu Nam Bộ và tung một số khá lớn (có thể đến hàng
chục triệu) vào khu giải phóng. Nạn giấy bạc giả của chúng đã giúp chúng nuôi
đƣợc một phần bọn Việt gian phá giá đồng bạc của ta làm tăng giá sanh hoạt
trong vùng ta và làm rồi cho công quỹ của ta.
Nói chung về mặt kinh tế, Pháp vẫn cố gắng sản xuất từ cung nhƣng vẫn
xa mức cần dùng, đòn cân thƣơng mại đánh dấu một sự lô la nặng nề.
IV: TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Về mặt văn hóa. Địch đeo đuổi chánh sách văn hóa đầu độc.
Để mua chuộc đồng bào, chúng mở thêm nhiều trƣờng học trong vùng
tạm chiếm. Để thanh niên xao lãng kháng chiến, chúng gây phong trào đi Pháp.
Để đầu độc than niên, chúng bán nhiều sách báo, chớp ảnh trụy lạc, chúng ủn hộ
phong trào cờ bạc (nạn đề 40 con, Kim Chung và hút thuốc dolossal). Chánh
sách độc ác này đã làm cho một số công chức và lao động ở thành sa vào vòng
trụy lạc.
V. KẾT LUẬN VÀ TÌNH HÌNH ĐỊCH
Năm nay, địch cố gắng nhiều và gây nhiều khó khăn cho ta. Sự viện trợ
của Mỹ còn tổ chức đƣợc ngụy quân, pháp còn giữ ƣu thế về quân số, co giai, vũ
khí, căn cứ chiến lƣợc. Nhƣng nôi bộ địch càng ngày càng chia rẽ, tinh thần địch
thêm bạc nhƣợc và địch không còn giữ vững quyền chủ động.
Về mặt chánh trị, mâu thuẫn Mỹ- pháp làm cho nội bộ của Mỹ- pháp và
các thứ bù nhìn các thêm chia rẽ và càng bị lột mặt nạ trƣớc dân chúng.
Về kinh tế, tuy mục sản xuất có tăng thêm nhƣng trong tƣơng quan lực
lƣợng hiện tại chũng đã đến mục cao nhứt và sự lơ là về ngoại thƣơng đánh dấu
một sự lũn bại trong nền kinh tế của giặc.
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Tóm lại, những gắng gƣợng của Pháp đem đến một phần kết quả nhƣng
những khuyết điểm căn bản của chúng, những ƣu điểm căn bản và những tiến bộ
của ta đƣa chúng lân lan đến bƣớc suy nhƣợc.
B. TÌNH HÌNH CỦA TA
Năm nay, bƣớc vào năm thứ tƣ của giai đoạn cầm cự, Nam Bộ đeo đuổi
mấy nhiệm vụ chính:
1. Phá tan âm mƣu của Thực dân Pháp, Việt gian và can thiệp Mỹ.
2. Xây dựng ba thứ quân.
3. Củng cố và phát triển mặt trận dân tộc thống nhứt
4. Xây dựng chánh quyền nhân dân
5. Phát triển nền kinh tế, văn hóa kháng chiến dựa trên cơ sở nhân dân
6. Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị Tổng phản công để kịp thời với toàn
quốc chuyển mạnh sang Tổng phản công.
I. TÌNH HÌNH QUÂN SỰ
I. Xây dựng ba thứ quân, tập trung binh lực vào chiến trƣờng chính ( Khu
8).
Để xây dựng ba thứ quân, Hội nghị Quân sự tháng 4 năm 1950 đã đình bộ
các Trung đoàn địa phƣơng, thành lập các Trung đoàn chủ lực, củng cố các tỉnh
đội bộ, gây dựng bộ đội địa phƣơng, phát triển dân quân.
a. Xây dựng chủ lực: Kết quả hiện tại:
Khu 7 có 1 Trung đoàn và 1 tiểu đoàn chủ lực. Khu 8 có 2 Trung đoàn
chủ lực. Khu 9 có 1 Trung đoàn chủ lực. Các bộ đội chủ lực tinh thần rất cao.
Đó là một ƣu điểm tuyệt đối của ta. Nhƣng thiếu vũ khí lớn, thiếu dan đƣợc Bộ
đội Khu 7, khu 8 có tiến bộ về mặt chiến thuật và kỹ thuật. Bộ đội khu 9 còn
kém hơn nhƣng bộ đội Khu 7 chƣa giải quyết xong việc cấp đƣờng. Kỷ luật có
tiến bộ hơn, dân chủ càng ngày càng rộng rãi. Những công tác chánh trị trong bộ
đội còn lỏng lẻo và bộ đội chủ lực chƣa thực tế tham gia phát triển du kích chiến
tranh.
b. Xây dựng bộ đội địa phƣơng:
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Các Khu cũng đã xây dựng bộ đội địa phƣơng bằng cách phân tán một
phần vệ quốc đoàn và tập trung một phần du kích. Những việc xây dựng chậm
trễ. Trong 31 huyện của Khu 8, 7 huyện có từ 1 đến 2 Trung độ bộ đội địa
phƣơng. 16 huyện có 1 đại đội độc lập trong mỗi huyện. Các Khu khác chƣa báo
cáo. Các bộ đội địa phƣơng còn nặng về ý thức chánh quy, chƣa thật sát với
chánh quyền địa phƣơng và chƣa bắt liên lạc mật thiết với du kích địa phƣơng.
c. Phát triển dân quân:
Để phát triển dân quân, phát triển du kích chiến tranh, ta đã đƣa những
cán bộ quân sự và chánh trị có năng lực củng cố các tỉnh đội bộ, huyện đội bộ.
Các xã độ bộ chƣa đƣợc chấn chỉnh nhiều. Đến cuối tháng 6 năm 1950, số dân
quân tự vệ toàn Nam Bộ gồm 290.655 nam, 57.209 nữ, 16.759 lao công, 39.971
thiếu nhi, 8.818 lão bà, 246 thiếu nữ, dân quân du kích gồm 8.243 nam, 570 nữ.
Ngoài ra đã tổ chức đƣợc 3.928 dân quân bí mật, 373 dân quân nội ứng.
Nói chung, số dân quân không phát triển thêm nhiều. Sanh hoạt chánh trị
và quân sự vẫn còn kém, kỹ thuật kém. Du kích xã còn thoát ly sanh sẵn. Đó là
một trợ lực cho việc phát triển du kích.
Trong việc xây dựng 3 thứ quân, phát động du kích chiến tranh, cán bộ
của ta còn nhẹ về du kích chiến tranh và nặng về chủ lực. Quan điểm nhân dân
chiến tranh chƣa thấm nhuần. nam Bộ và Khu chƣa nắm chặt các tỉnh. Các tỉnh,
huyện chƣa lãnh đạo sát các xã. Việc QDC lãnh đạo dân quân đƣợc đề ra nhƣng
chƣa đƣợc tích cực thi hành. Vì vậy, việc phát động du kích chiến tranh tuy có
tiến nhƣng còn chậm.
2. Kiện toàn các cơ quan chỉ đạo
Để thuyên chuyển cán bộ để kiện toàn Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ và các Khu.
Việc sử dụng cán bộ đƣợc hợp lý hơn.
3. Phát triển quân giới:
Đã tổ chức một phần phong quân giới Nam Bộ ở Khu 9 đã đặt cơ sở cho
quân giới ở Miên. Đã đặt rõ việc phòng gian nội bộ. Đã nâng cao đời sống cho
công nhân. Đã tổ chức công đoàn sản xuất võ khí. Ta đã chế đƣợc FT1, FT2 rất
công hiệu. Tuy vậy, nguyên liệu quan giới đƣơng thiếu một cách trầm trọng tự
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kim khí đến hóa chất. Tiên câm Đông Dƣơng ngân hàng lại rất ít oirm không giữ
cho quân giới phát triển đƣợc nhiều mặc dầu đã đặt quyền ƣu tiên cho quân giới.
Sự kém khuyết về quân giới đã làm trở ngại rất nhiều trong việc phát triển bộ
đội và kế hoạch tác chiến ở Nam Bộ. Thực hiện đƣợc kế hoạch tiếp tế mới mong
Nam Bộ giải quyết nôi:
4. Đánh mạnh những vùng dự trữ kinh tế của giặc:
Ở Khu 7, trong 6 tháng đầu năm, ta đốt 2.478 mầu cao su, cao vo 5 mau,
đốt 600 ngàn cây lại ở vƣờn ƣơng, 34.200 kilos mu tơ, chôn và vứt 576.455
kilos mu dat, đỡ 1/.398.501 lít mủ nƣớc, phá 2 máy bơm nƣớc, 125 CV, 2 máy
điện 50 CV, 1 máy chạy hơi nƣớc, 70 CV, 2 dynamos, 1 máy can mủ, 1 máy
khoan, 2 lò đốt củi, 1 nhà xông mu, 1 khuôn tiện, 5 nhà diêm mu, rút 82 công
nhân.
Nói chung, việc phá hoại cao su năm nay ít kết quả vì thiếu cán bộ lãnh
đạo và chƣa phát động đƣợc du kích chiến tranh trong vùng các đồn điền.
Ở Cao Miên, ta đốt 10 nàn mâu cao su, đô 1 triệu rƣỡi lít mu nƣơc, hơn
500 ngàn kilos mu kh khô, phá 1 máy điện, 1 đèn rơi, 1 máy trực, 1 máy điên
can mu, 2 tracteurs, 3 caminons, 1 máy bơm, nƣớc 3 máy cua, 3 máy điện, 3
ngàn kilos gạo, rút 500 công nhân gây thiệt hại độ 40 triệu đồng.
Các cuộc phá hoại kỹ nghệ địch ở Sài Gòn và các đô thị chƣa có kết quả
nhiều và chƣa tổng kết đƣợc kết quả.
Ngoài chiến dịch ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Long Châu Hậu, trong vùng
ngƣời Miên và Hòa Hảo, ta chƣa đánh phá đƣợc nhân vật lực của địch.
5. Đánh mạnh Sài Gòn- Chợ Lớn và các đô thị lớn:
- Ở Sài Gòn- Chợ Lớn, ta đã chấm dứt đƣợc tình trạng hôn đôn của các
ban công tác trƣớc kia. Ta đã thành lập đƣợc 1 tiểu đoàn quyết tử quân nằm
ngay trong thành để hoạt động, bố trí đƣợc biết động đội hoạt động ở Tân Sơn
Nhứt và đƣờng phát triển đạo quân ngầm và du kích bí mật. Một mặt khác,
đƣờng phát triển du kích xã, võ trang tuyên truyền và địa đạo chiến xung quanh
thành, Tổ chức quân sự ở thành đã đƣợc thống nhứt, hợp lý, đã thành trữ đƣợc
các phần tử bất hảo. Năm nay, ở Sài Gòn- Chợ Lớn ta đã hạ sát đƣợc nhiều tên
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Pháp và Việt gian lợi hại. Phong trào tranh đấu cảu đồng bào ở thành rất mạnh
mẽ lúc đầu năm. Lúc sau, vì nạn gián điệp cơ sở có tan vỡ những đƣờng đƣợc tổ
chức lại có quy củ hơn.
- Ở các châu thành khác nhƣ Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng đã
có những bộ phận hoạt động trong thành, những cơ sở chƣa đƣợc vững chắc.
Riêng Mỹ Tho và Cần Thơ năm nay có thực hiện đƣợc vài vụ phá hoại và ám sát
quan trọng.
Nói chung, tuy tinh thần đồng bào các đô thị có tiến lên nhƣng sự lãnh
đạo của ta còn kém, chƣa đẩy đƣợc những tinh thần ấy biến thành những lực
lƣợng quân sự mạnh mẽ ngay trong lòng địch. Ta chƣa dùng hết khả năng của
công đoàn để phát triển du kích chiến tranh.
6. Mở những chiến dịch lớn phối hợp chiên trƣờng toàn Nam Bộ với
Miền, Miền Nam Trung Bộ với toàn quốc:
a. Phối hợp chiến trƣờng với Miền: Ta đã gởi thêm số cán bộ QDC lên
Cao Miên, việc gây phong trào nhân dân kháng chiến, phát triển du kích chiến
tranh, triệ hạ ngụy quyền, phá dự trữ địch, giải phóng các địa phƣơng, thành lập
chánh quyền cách mạng ở Miên tiến bộ kha ( Xem báo cá của Cao Miên) nhƣng
còn nặng về quân sự hơn chánh trị và chƣa có cơ sở quần chúng vững chắc.
b. Phối hợp với Tây Nguyên và Miền Nam Trung bộ: Khu 7 đã có những
đội võ trang tuyên truyền tiến theo đƣờng 14 đi ngƣợc lên để gây cơ sở và đã bắt
liên lạc với những đội võ trang tuyên truyền của Liên Khu 5 tiến lên Tây
Nguyên. Vì thiếu cán bộ có kinh nghiệm hoạt động võ trang tuyên truyền, vì
không tổ chức đƣợc những đội võ trang tuyên truyền lớn để đủ ngƣời làm các
việc phát triển cơ sở, củng cố cơ sở, đào tạo cán bộ địa phƣơng, xây dựng chánh
quyền đoàn thể, tổ chức dân quân ở địa phƣơng, vì đƣờng xá, kinh tế nghèo nàn,
ngƣời thua, khí hậu xấu, thiếu bạc Đông Dƣơng ngân hàng nên đội võ trang
tuyên truyền còn gặp nhiều trở ngại.
c. Phối hợp toàn Nam Bộ, phối hợp toàn quốc:
1. Chiến dịch màu xuân 1950: Mở đầu chiến dịch mùa xuân Trà Vinh nổ
súng ngày 25-03-1950 trong khu vực 3 huyện Châu Thành, Trà Cử và Cầu
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Ngang kéo dài vừa đúng 38 ngày. Để phối hợp với mặt trận chính ở Trà Vinh,
chiến trƣờng Mỹ Tho nổ súng ngày 30-3. Mặt trận kéo dài trên 40 cây số trong 3
huyện Châu Thành, Cái Lậy, Cái Bè mãi đến ngày 3-4 mặt trận mới thu hẹp lại
chỉ còn những trận chiến đấu lẻ tẻ. Trong khi giặc còn lúng túng, ngày 1-1, mặt
trận Cao Lãnh ( Sa Đéc) cũng bắt đầu hƣởng ứng. Trong 38 ngày chiến đấu, Vệ
Quốc đoàn và Dân quân ở toàn khu đã triệt hạ đƣợc 31 đồn bốt, giết và làm bị
thƣơng 700 quân địch, bắt 307 têm , có cả sỹ quan, thâu trên 300 khẩu súng.
Để phối hợp với chiến dịch Khu 8 ngày 4-4 chiến dịch Sóc Trăng mở màn
từ Ba Rinh, Mỹ Phƣớc, Thành Phú đến Sóc Trăng và kéo dài đến 23 ngày. Ta
triệt hạ và Bắt địch rút lui 38 đồn bốt, thu 100 khẩu súng, vừa giết vừa làm bị
thƣơng, vừa bắt sống trên 100 tên.
Trong lúc ấy, Khu 7 và Khu Sài Gòn- Chợ Lớn đã mở một chiến dịch phá
hoại liên miên và mạnh mẽ các đƣờng chiến lƣợc của giặc và từ 21-3-50 đến 194-50 hai Khu 7 và Sài Gòn- Chợ Lớn đã triệt hạ và phá hủy đƣợc 42 tháp canh,
thu đƣợc 90 súng, giết chết 30 tên làm bị thƣơng 192 tên, bắt sống 9 tên.
Lần đầu tiên ở Nam Bộ, ta đã phối hợp chiến trƣờng toàn Nam Bộ một
cách quy mô.
2. Chiến dịch Lê Hồng Phong thứ hai:
Hƣởng ứng chiến dịch Cao – Bắc – Lạng, chiến dịch Trà vinh mở đầu ngày 2-10
trong hai ngày tiêu diệt bốt Long – sơn, hai lô cốt giết hai trung đội làm bị
thƣơng một số đông và các tỉnh khác nhƣ Tân An, Mỹ tho (các thị xã Cái Bè,
Cái lậy) Bến tre (chợ xép và An hoa), Sa đéc (Cao lãnh và Lai vung) cùng nổ
súng. Từ 22/9 đến 10/10 Vệ quốc đoàn và dân quân khu 8 đã đánh 93 trận lớn
nhỏ giết và làm bị thƣơng 563 tên, thu 1 mortier 81 ly 4 trung – liên – thinh, 186
súng trƣờng vân…vân
Ngày 3-10 chiến dịch Long châu hậu cung mở màn kéo dài gần 10 ngày,
ta hạ 30 thap – canh, giết 20 tên, bắt 56 tên, thâu 36 súng đủ cỡ
Ngày 8-10 khu 7 mở màn chiến dịch Bến Cát, chiến dịch đã diễn ra ở diễn
ra ở Bến Súc và trên đƣờng xe lửa Lộc Ninh- Thủ Dầu Một và việc tiếp diễn mãi
đến nửa tháng 11. Ta hạ đồn Bến Súc, 3 tháp canh, đột nhập thi trận Lại Thiên,
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đánh giao thông trên đƣờng xe lửa Lộc Ninh- Thủ Dầu Một, các lộ 13, 14, sông
Sài Gòn, giết độ 500 tên địch, làm bị thƣơng một số lớn, thâu nhiều súng ống,
15 xe quân dụng, đánh chìm 1 chiếc tàu loại D, 2 xà lan lớn, phá vỡ 2 đầu máy
xe lửa, 8 xe thiết giáp, 15 xe vận tải.
Trong các chiến dịch ấy, ta đã biết đánh đúng chỗ sơ hở của địch đã nắm
chủ động trong chiến đáu, đã biết tập trung binh lực lớn hơn địch trên chiến
trƣờng và lấy tinh thần quyết tử để chiến thấng địch trong khi chúng hỗn loạn,
đã biết phối hợp chặt chẽ QDC, đã biết phối hợp chặt chẽ Dân quân và Vệ quốc
đoàn, phối hợp tác chiến với địch vận và đã biến nhiều mặt vận động chiến. Ta
đã phá đƣợc một số lô cốt làm cho hệ thống phòng ngự của địch không còn vô
địch nữa. Một mặt khác, trong vài chiến dịch, ta có những khuyết điểm về việc
chuẩn bị chiến trƣờng, về việc giữ bí mật, về tình báo, về địch vận, về sự phối
hợp các binh chủng. Nói chung, vũ khí ta kém, binh lính ta tƣơng đối bị thiệt hại
nhiều, vũ khí ta đoạt đƣợc ít.
7.Củng cố giao thông tiếp tế của ta, đánh phá giao thông của địch:
Ta đã phối hợp đƣợcQDC trong việc củng cố đƣờng từ kKhu 9leen Khu
8, từ Khu 8 lên Khu 7 và đƣờng Khu 7 ra Miền Nam Trung Bộ, đƣờng xuyên
Cao Miên, đƣờng sang Xiêm và qua Miền đƣờng trong vòng chính đồn. Việc
giao thông vận tải của ta có kết quả và có tiến bộ nhƣng vẫn thƣờng bị gián đoạn
và bị giặc phá khuấy luôn luôn và đóng thêm đồn bốt ngoài đƣờng.
Việc đánh phá các đƣờng lộ số 13, 14, 1 và đƣờng xe lửa Sài Gòn- Lộc
Ninh, Sài Gòn- Phan Thiết kết quả khả quan. Ta đã mở đƣợc những mặt trận
đánh giao thông ở các đƣờng số 1 ddax thƣờng làm tê liệt các đƣờng ấy.
Ở Khu 8, ta có lập mặt trận đánh giao thông trên lộ 16 nhƣng chƣa thâu
đƣợc kết quả đáng kể.
Ở Khu 9, chiến dịch phá hoại lô Cai Sản thất bại.
Ngoài việc đánh cìm tàu Sainht Loubert Bies ở gần Cáp Saint Jacques, 1
chiếc tàu loại D trên sông Sài Gòn và 1 vài chuyến vận tải ghe thuyền trên sông
Vàm Cỏ và Cửu Long, việc đánh phá các đƣờng thủy tuy đƣợc chú ý nhƣng
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không thâu đƣợc nhiều kết quả vì ta thiếu nhiều vũ khí thích hợp, kỹ thuật
chuyên môn kém và du kích chiến tranh trên các đƣờng này chƣa phát triển.
Tăng cƣờng địch, ngụy vận, khối Cao Đài, Hỏa hảo và chiến khu quốc

8.
gia:

Đã chỉnh đốn Ban địch vận Nam Bộ, tƣơng đối có cán bộ hơn, có tổ chức
đặc ban nhƣ Cao Đài vận, Hòa Hảo vận, ở những vùng nhiều Cao Đài hay Hòa
Hảo, các tỉnh đã tổ chức gần xong các hôi jgnhij địch vận thống nhứt QDC. Tuy
vậy, tổ chức địch vận ở mỗi cấp còn lỏng lẻo thiếu cán bộ hòa hảo vận về công
tác ỏ các vùng Long Châu Sa. Hình thức địch vận của bộ đội nhƣ báo chí, truyền
đơn, tranh ảnh, sách vở gần đây đƣợc chú trọng nhứt là ở Khu 8 nhƣng nói
chung còn nghèo nàn. Nhƣng chiến dịch ở Trà Vinh, Sóc Trăng trong vùng
Miên, chiến dịch Long Châu Hậu trong vùng Hòa Hảo đã giúp nhiều cho công
tác Miên vận và Hòa Hảo vận. Ý thức địch ngụy vận trong bộ đội và dân quân
tuy có tiến bộ nhƣng chƣa thật thấm nhuần. Việc giáo dục nhân dân về địch,
ngụy vận của các đoàn thể còn kém cỏi nên kết quả địch vận còn rất ít, chỉ lẻ tẻ
thâu đƣợc tung hàng binh một mà chƣa đủ sức làm từng khối ngụy.
Sở dĩ công tác địch, ngụy vận ta tiến chậm vì thiếu 1 quan điểm quần
chúng đúng đắn. Còn quá chú trọng và lãnh tụ, vào việc lấy súng mà lôi việc vận
động cách mạng quần chúng trong vùng ngụy tạm chiến.
9.

Xây dựng căn cứ địa:
- Khu 7 có địa thế rừng núi, nhân dân tốt, nhƣng kinh tế còn nghèo nàn.
Năm nay, ta đã xuất một số tiền để gây dựng kinh tế tự túc ở vùng ấy nhƣng
không phát đƣợc số bạc cần dùng nên cơ sở kinh tế gây dựng đƣợc chƣa quan
trọng. Khu 8 đã xây dựng đƣợc ba căn cứ địa ở Đồng Tháp Mƣời, ở Trà Vinh và
Bến Tre. Căn cứ địa Đồng Tháp Mƣời tƣơng đối khá, nhƣng việc củng cố cơ sở
xung quanh Đồng Tháp Mƣời chƣa đƣợc vững chấc nên thƣờng bị uy hiếp.
- Khu 9 có căn cứ rộng rãi, thóc lúa dồi dào, dân cƣ đông đảo nhƣng việc
xây dựng căn cứ địa mới bắt đầu làm. Các tỉnh đã có ý thức xây dựng nhƣng chỉ
có một số ít tỉnh có kết quả tƣơng đối vững vàng.
NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH QUÂN SỰ CỦA TA
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Tình hình quân sự của ta đã có phàn tiến bộ. Ta đã xây dựng đƣợc một
chủ lực tƣơng đối khá mạnh và đang trên đà phát triển, đã đạt đƣợc cơ sở, quân
dân chánh cho việc phát động du kích chiến tranh, đã mở đƣợc những chiến dịch
lớn áp dụng đƣợc vận động chiến và phối hợp toàn nam Bộ, tuy vậy ta chƣa nắm
đƣợc quyền chủ động vì:
a.

Ta chƣa phát động mạnh mẽ du kích chiến tranh.

b.

Công tác địch, ngụy vận ta yếu vì trƣớc kia chƣa đặt địch ngụy
vận tên cơ sở dân vận.

c.

Công tác phá hoại chƣa làm đến mức.

d.

Trang bị cấp dƣỡng còn thiếu.

e.

Quân giới chƣa phát triển kịp nhu cầu.

f.

Tài chính, kinh tế ta chƣa cung ứng kịp nhu cầu quân sự.
TÌNH HÌNH CHÁNH TRỊ

V.
1.

Sự củng cố mặt trận dân tộc thống nhứt trên cơ sở Công nông dƣới sự
lãnh đạo của giai cấp vô sản:
Sự thống nhứt Việt Minh vào Liên Việt ở các địa phƣơng, thực hiện dễ
dàng sau một thời kỳ hợp lý hóa công việc giữa Việt Minh và Liên Việt. Ảnh
hƣởng của sự thống nhứt này là huy động nhiều lực lƣợng mới vào kháng chiến:
số hội viên hiện nay là 1.581.140 so với 1.140.000 đầu năm 1.949, trƣớc giai
đoạn quyết liệt của kháng chiến, tinh thần đoàn kết càng chặt chẽ thêm, lập
trƣờng Dân chủ mới đƣợc củng cố thêm.
Cố chuyển hƣớng trong tƣ tƣởng của giới tƣ sản, địa chủ, nhƣng ý thức
dân chủ mới chƣa đƣợc sâu rộng trong đoàn viên tôn giáo. Đoàn thanh niên
kháng chiến Nam Bộ và 2 đoàn thể lão thành và thƣơng mại ở tỉnh đã tự giải tán
làm cho nhẹ bớt tổ chức của mặt trận đồng thời sự thống nhứt thanh niên dân
chủ vào thanh niên cứu quốc và sự củng cố Liên đoàn Thanh niên Việt Nam làm
cho Hội Liên Việt hoạt động khá hơn.
Trƣớc đây, sự lãnh đạo công tác còn lỏng lẻo, chƣa có sự phối hợp khoa
học và cụ thể, ở nhiều nơi, ban chấp ủy làm việc còn hình thức tƣợng trƣng, các
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đoàn thể chƣa cƣơng quyết đƣa cán bộ có năng lực để cho Liên Việt nắm vững
nhiệm vụ lãnh đạo của nó.
Nhƣng ngày 17-9, trong cuộc hội nghị thống nhứt Việt Minh vào Liên
Việt ở cấp Nam Bộ. Ban chấp ủy đƣợc củng cố lại, lề lối làm việc rành rẽ, phân
công giữa các đoàn thể hợp lý, kế hoạch làm việc giữa Hội đồng nhân dân và
Liên Việt, giữa đoàn thể và chánh quyền đƣợc đặt lại rõ ràng, sự phối hợp QDC
khoa học hơn. Hiện giờ, các tỉnh đang theo đà này để củng cố Hội Liên Việt từ
tỉnh đến xã.
Nhìn chung, năm nay sự đoàn kết toàn dân chặt chẽ hơn năm rồi và đang
trên đà củng cố mạnh, lề lối làm việc càng ngày càng cải tiến.
2.

Sự thống nhứt lực lƣợng Thanh niên:
- Đoàn Thanh niên kháng chiến đã tự giải tán và toàn thể đoàn viên gia
nhập vào Liên đoàn Thanh niên Việt Nam Nam Bộ. Sự thống nhứt thanh niên
dân chủ vào Thanh niên cứu quốc thực hiện mau lẹ, không gặp trở ngại lớn. Nhờ
ảnh hƣởng thời cuộc và sự thống nhứt lực lƣợng thanh niên, phong trào có tiến,
nhứt là ở Miền Đông, phong trào phát triển đƣợc vào vùng bị tạm chiếm.
- Nữ thanh, thanh niên trong bộ đội, trong cơ quan đã tổ chức và gia nhập
vào Liên đoàn Thanh niên Việt Nam Nam Bộ và đem thêm một sinh lực mới
cho phong trào. Năm nay, Đoàn Thanh Niên đã nắm vững trọng tâm công tác
của mình là: vận động tổng quân liên miên, học tập quân sự và thực hiện các
công tác dân quân. Cuộc vận đọng tòng quân có kết quả khá hơn năm rồi nhờ bộ
phận nòng cốt của nó là Thanh Niên cứu quốc: 23.831 đã ghi tên dân quân trong
6 tháng đầu năm 1950, so với tổng số 30.000 suốt năm 1949. 67% Thanh Niên
nam, nữ (218.105) đã vào dân quân tự vệ xã. Phong trào quân sự hóa, Thanh
Niên đang phát động khắp Nam Bộ có phần sôi nổi nhƣng từng hội chƣa liên
tục. Vai trò Thanh Niên trong công tác dân quân còn lu mờ vì công tác chƣa đi
sâu vào các từng lớp Thanh Niên bộ đội và Thanh Niên và bộ đội. Chƣa lãnh
đạo đƣợc phong trào tranh đấu của Thanh Niên ở thành nhƣng cố chú ý giúp đỡ
công tác học sinh ở các đô thị lớn nhƣ Sài Gòn- Chợ Lớn, Mỹ Tho, Cần Thơ.
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Tháng 7 rồi, Liên đoàn Thanh Niên Việt Nam Nam Bộ đƣợc củng cố lại
và bầu một Ban chấp hành mới. Lễ hội làm việc đƣợc cải tiến và sự sinh hoạt
hàng ngày sát với đoàn Thanh Niên cứu quốc. Nói chung, sự thống nhứt lực
lƣợng thanh niên chặt chẽ hơn trƣớc và phong trào đang tiến.
3.

Sự củng cố và tăng cƣờng hai đoàn thể Liên hiệp Công đoàn và NDCQ:
- LHCĐ: Tổ chức vững chắc hơn trƣớc và có nhiều triển vọng phát triển
mạnh mẽ ở các đô thị nhứt là Sài Gòn- Chợ Lớn và các đồn điền cao su ở Cao
Miên và Nam Bộ. Thành phần đoàn viên thuần túy hơn. Sau cuộc chinh đoàn, số
đoàn viên còn lại đầu năm nay là 52.522. Hiện nay, con số này đã tăng lên đƣợc
57.610 nhƣng trong các xí nghiệp quan trọng cơ sở còn yếu nhƣ ở Ba Son chỉ có
15 đoàn viên trong 1500 công nhân, ở nhà đèn có 69 đoàn viên trong 874.
Đã thành lập xong Liên đàon Cao su Cao Miên và Nam Bộ nhƣng chƣa
hoạt động mạnh nên lúc đầu năm 1950, phong trào dƣờng nhƣ chìm so với
sroofi năm rồi. Dù vậy, từ tháng 4 đến tháng 6, có 6000 công nhân trong 4 số
lớn ở Cao Miên đình công liên tiếp, sau khi giặc đàn áp dã man, một số đông
công nhân và viên chức rút ra khu giải phóng. Tháng 7, ở Biên Hòa ta tổ chức
nhiều cuộc phá hoại lớn nhƣ đốt 1 kho mủ thiệt hại trên 20 triệu đồng.
Công tác ở thành Sài Gòn, Chợ Lớn có phần khả quan hơn, tham gia các
cuộc biểu tình, nhứt là biểu tình ngày 19-3-1950 trong ấy công nhân đóng vai
chủ động, phong trào tranh đấu đòi quyền lợi hàng ngày đoạt nhiều thắng lợi, từ
đầu năm đến nay, có đến 20 xƣởng đình công thắng lợi, lƣơng đã tăng từ 20 đến
50% nhƣng chƣa có vụ phá hoại nào quan trọng.
Tóm lại, tổ chức của LĐCD thuần túy hơn, hoạt động khá hơn năm rồi, số
lƣợng và chất lƣợng càng ngày càng tăng nhƣng nhìn chung tổ chức còn kém, ta
chƣa nắm vững cơ sở trọng yếu trong vùng địch.
- NDCQ: Đang kiện toàn các cấp lãnh đạo để làm tròn nhiệm vụ tạm cấp
đất của Chánh phủ: trung, bần, cố nông chiếm gần hết trong bộ máy lãnh đạo,
phú nông, địa chủ quốc gia qua Hội Liên Việt. Các đoàn thể Thanh niên và Phụ
nữ đang lần lƣợt đƣa đoàn viên Nông dân của mình qua Nông hội. Vì thế, số
lƣợng tăng từ 390.000 đến gần 600.000.
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- Kế hoạch phối hợp giữa Nông dân và các đoàn thể khác chƣa đƣợc chặt
chẽ, trái lại giữa Nông dân và Canh nông có phần chặt chẽ hơn.
Ở vài tỉnh Khu 8, nông dân hăng hái trong công tác nhờ ảnh hƣởng của
chủ trƣơng tạm cấp đất và của các chiến dịch thắng lợi. Nhƣng nhìn chung, tuy
đã tiến bộ khá, đoàn NDCQ vẫn chƣa vận dụng hết khả năng đoàn viên để tích
cực tăng gia sản xuất, hƣởng ứng chủ trƣơng tạm cấp đất, giảm tô, giảm tức và
chƣa gây đƣợc phong trào hợp tác xã mạnh mẽ. Sự lãnh đạo còn rắc rối và
phong trào chung chƣa mạnh mẽ lắm.
4. Các cuộc vận động khác:
- Kiện otafn tổ chức LH Phụ nữ: Vai trò lãnh đạo của mặt trận Phụ nữ
chƣa thấy sôi nổi lên mà chỉ thụ động theo phong trào PNCQ vì PNCQ chiếm
gần 99% trong mặt trận phụ nữ. Hiện nay, PNCQ đang chuẩn bị thống nhứt vào
Liên hiệp Phụ nữ và đƣa đoàn viên Nông dân vào Nông hội.
Hoạt động kém phần sôi nổi. Những công tác kháng chiến có kết quả khá
nhứt là công tác xã hội, ủng hộ bộ đội, thƣơng binh. Hội Mẹ chiến sỹ rất đắc lực.
Nữ dân quân gan dạ trong các chiến dịch. Phụ nữ ở Sài Gòn- Chợ Lớn có ƣu
điểm trong các công tác lạc quyên ủng hộ kháng chiến.
Xây dựng tƣ tƣởng dân chủ mới trong đoàn thể Công giáo Kháng

chiến:

Từ ngày đại hội CGKC toàn kỳ với lới tuyên bố rắn rỏi của Ban chấp
hành Nam Bộ đứng trên lập trƣờng dân chủ mới, một sự thay đổi quan trọng xảy
ra trong tƣ tƣởng của cán bộ và giáo dân. Mặc dầu có một só Cha cố và cán bộ
còn thắc mắc. Việc xây dựng tƣ tƣởng đang tiến hành. Tổ chức từ Nam Bộ đến
hội đƣợc củng cố một phần lớn, đã cổ xúy đƣợc tinh thần đoàn kết giữ lƣơng và
giáo.
Nhƣng vì theiesu cán bộ lãnh đạo ở các cấp, sự chống phá ra mặt hoặc
ngấm ngầm và một phần lớn linh mục, số đồng bào công giáo đâm ra thiêu cực
kháng chiến.
-

Giác ngộ quyền lợi chánh trị cho đoàn viên Cao Đài cứu quốc:
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Nhờ chủ trƣơng tạm cấp đất của Chánh phủ, đoàn viên Cao Đài cứu quốc
đã lân lần giác ngội ít nhiều quyền lợi chánh trị và kinh tế vì đại đa số là Nông
dân, sự giác ngộ này là giác ngội giai cấp nhiều hơn là do công tác bản thân của
đoàn thể Cao Đài cứu quốc. Hiện giờ, đoàn viên có ý thức đứng vào hàng ngũ
Nông Hội mà trƣớc kia họ không thích. Những phong trào chung còn im lìm so
với các đoàn thể khác.
-

Xúc tiến công tác Hoa vận:
Các đoàn thể Huê kiều đã thống nhứt vào Hội giải liên trong 18 tỉnh, trên
lập trƣờng kháng chiến với Việt Nam đã có tiểu đội dân quân ở Cần Thơ và Sóc
Trăng. Năm nay, ngƣời Huê kiều tích cực ủng hộ kháng chiến hơn năm rồi.

-

Công tác vận động đồng bào thiểu số:
Ở Miền Đông, hoạt động ta khó khăn vì ta thiếu muối gạo và địch dùng áp
lực quân sự mạnh để lôi kéo đồng bào thiểu số. Nhƣng ta cố găng nhiều, mở
rộng đƣợc sự kiểm soát của ta ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một, chỉnh đốn lại lề lối
làm việc và cán bộ Miền vẫn ở Tây Ninh. Tuyên truyền mạnh mẽ và giúp đỡ
lúa, muối ở Bà Rịa, đặt một bộ máy chánh quyền sở lƣợc, tổ chức dân quân bí
mật và gây ý thức kháng chiesn trong vùng thiểu số ở Thủ Dầu Một. Ở Miền
Trung, đặc biệt Trà Vinh, nhờ chiến dịch mùa xuân và chánh sách khoan hồng
của ta, tinh thần đồng bào lên cao và tin tƣởng nơi Chánh phủ ta. Có nơi, họ biểu
tình chống thu thuế của bù nhìn Bảo Đại.
Ở Miền Tây, Long Châu Hậu có tổ chức đƣợc nhiều cuộc võ trang tuyên
truyền có ảnh hƣởng nhƣng giặc hoạt động do thám, dụ dỗ các ông sai, lợi dụng
yếu thế của ta về kinh tế và lôi kéo đƣợc 1 số đồng bào Miền ở vùng ta nhứt là ở
Rạch Giá và Long Châu Hậu.
5. Phong trào tranh đấu ở thành Sài Gòn- Chợ Lớn:
Tất cả 4 phong trào:

-

Phong trào học sinh:
+ 9-1 sôi nổi, ảnh hƣởng lớn.
+ 26-6 chống thi cử, kém sôi nổi, ít kết quả.
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- Phong trào trnah đấu đòi tăng lƣơng: trên 2o xuống đình công, thắng lợi,
lƣơng tăng từ 20 đến 50%.
- Phong trào xã hội: cất nhà giúp nạn nhân bị hỏa hoạn ở Long Kiên ( Chợ
Lớn).
- Phong trào chống đế quốc chủ nghĩa:
+ 19-3, bồng bốt, chống can thiệp Mỹ.
+ 24-4, phản đối việc Pháp bắt Trạng sƣ Nguyễn Hữu Thọ.
+ 24-7, phản đối việc đầy ông Nguyễn Hữu Thọ chống Pháp, Mỹ, Anh.
Phong trào nói chúng có tánh chất quốc gia, ghét Tây chống đế quốc, lôi
cuốn từ hàng nghìn ngƣời, tiến đến hàng nửa triệu ngƣời tham gia.
Ƣu điểm là giác ngộ đồng bào ý thức tranh đáu trong lòng địch bằng mọi
hình thức, gây ảnh hƣởng lớn trên thế giới làm cho cảnh sát lƣng chừng trong
việc đàn áp, rút nhiều kinh nghiệm quý báu.
Khuyết điểm: lãnh đạo kém, không biến chuyển kịp, không ƣớc lƣợng
đƣợc phong tào khi lên, khi xuống. Không có khảu hiệu chung và khẩu hiệu
riêng cho từng ngành, từng giới, không biết nuôi dƣỡng, ủng hộ phong trào.
6.

Gây ý thức liên minh cách mạng trong dân chúng:
- Hội Việt Hoa hữu nghị: thành lập ở Nam Bộ ngày 1-8- 50, đang tuyên
truyền rộng rãi: đến nay 6 tỉnh và thành Sài Gòn- Chợ Lớn đã có Hộ Việt Hoa
hữu nghị.
- Hội Việt Xô hữu nghị: mới thành lập ngày 7-11-50 ở cấp Nam Bộ đang
trong thời kỳ cổ động.
- Phong trào thấu chu kỳ hòa bình: có tuyên truyền rầm rộ bằng nhiều
hình thức nhƣng ý thức sâu sắc trong dân chúng, đã thâu đƣợc 195.641 chu kỳ
trong 5 tỉnh đã báo cáo.
7. Nhận xét chung về phong trào quần chúng:
Nói chung, phong trào quần chúng ở Nam Bộ phát triển hơn trƣớc nhƣng
đáng lý phải tiến triển nhiều hơn nữa. Nói riêng, công tác vận động đồng bào
Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo chƣa tiến đƣợc bao nhiêu. Phong trào Thanh
Niên, Phụ Nữ, Nông dân cũng chƣa thúc đẩy đƣợc mạnh.
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Nông dân ở Khu 9, trƣớc kia bị bóc lột thậm tệ, đáng lẽ phải triệt để các
mảng hơn các nơi khác trái lại phong trào quần chúng ở đây chìm. Quần chúng
ở Khu 7 và 8 chiến đấu anh dũng hơn. Trừ các phần tử phản động rõ rệt, đa số
quần chúng trong vùng bị tạm chiếm tin tƣởng nơi kháng chiến và Chánh phủ.
VI.
1.

TÌNH HÌNH CHÁNH QUYỀN.
Củng cố chánh quyền hƣơng thôn:
a. Hầu hết, các tỉnh đã tổ chức bầu lại Hội đồng nhan dân xã. Cuộc bầu cử
năm nay có phần tiến bộ hơn. Dân chúng ứng cử và bàu cử hăng hái hơn. Tuy
nhiên, trong một số xã, cuộc bầu cử còn phạm nhiều khuyết điểm nhƣ: tổ chức
cuộc bầu cử còn bừa bãi, sự kiêm soát không đƣợc chu đáo, tuyên truyền vận
động thiên lệch gây dƣ luận không hay trong dân chúng (Rạch Giá, Bạc Liêu).
Hiện thời, Nam Bộ chƣa nhận đƣợc báo cáo về thành phần của Hội đồng nhân
dân xã nhƣng chắc rằng nhiều xã thi hành đƣợc chủ trƣơng chung của Nam Bộ
là trung, bần cố nông chiếm 60% HĐND và các từng lớp khác chiếm 40%.
Các HĐND xã có cố gắng thêm, hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn
của mình hơn nhƣng cũng chƣa làm việc thật sự và đầy đủ.
b. Từ nửa năm sau, các UBKCHC tỉnh đã cƣơng quyết thay đổi những ủy
viên KCHC xã kém năng lực hay thiếu cần, kiệm, liêm, chánh (Gia Định, Tân
An, Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ, Bạc Liêu).
c. Các ban chuyên môn cấp xã đƣợc chỉnh đốn lại. Tổ chức rƣờm rà và
chỉ làm việc theo hệ thống đọc đã đƣợc sửa chữa chỉ để lại ở xã các ban chuyên
môn quan trọng nhƣ ban trậ tự, xã đội bộ dân quân, ban sản xuất, ban thông tin
DQC, ban giáo dục nhân dân, ban xã hội với một thành phần DQC và làm việc
trên nguyên tắc phối hợp QDC.
d. Từ tháng 8-1950 đã bắt đầu thành lập ngân sách ở các xã nhƣng các số
thầu theo quy định chƣa đủ công ứng cho các chi tiêu tối thiểu ở xã, chƣa trợ cấp
đủ cho các cán bộ nhân viên từng Hội.
e. Sau cuộc hội nghị KCHC toàn kỳ, các tỉnh Khu 9 đã bắt đầu chia các xã
quán lớn để cho UBKCHC xã có đủ sức làm việc.
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f. Nói chung, chánh quyền cấp xã đã có phần tiến bộ. Các HĐND đã có ý
thức về trách nhiệm của mình, các UBKCHC xã có kinh nghiệm hơn, tổ chức
các ban chuyên môn ở xã hợp lý hơn, sự phối hợp QDC đã đi từ ý thức đoàn kết
đến chỗ chung nhau giải quyết các vấn đề trong xã. Tuy vậy, các cán bộ chánh
quyền cấp xã còn thiếu quan điểm nhân dân, thiếu lối làm việc quần chúng và
thiếu năng lực để thi hành nhƣng nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Chánh quyền
hƣơng thôn ở Khu 9 vớ thành phần địa chủ, hội tế cũ nhiều nên chƣa đƣợc dân
chúng mến phục. Sự lãnh đạo của tỉnh, huyện đội với cấp xã chƣa thật trực tiếp,
sát dụng nên chánh quyền cấp xã tiến rất chậm chạp.
Chánh quyền hƣơng thôn còn yến nên chƣa thi hành đắc lực và đầy đủ
những chủ trƣơng kế hoạch của cấp trên nên chƣa Tổng động viên đầy đủ nhân
dân phát động du kích chiến tranh.
2.

Đơn giản cấp huyện:
a. Việc đơn giản cấp huyện đã đƣợc thi hành. Ở huyện chỉ còn UBKCHC
và các ngành chuyên môn quan trọng nhƣ dân quân, công an, giao thông liên
lạc, các ngành khác chỉ còn 1 kiểm soát viên để kiểm soát và giúp đỡ cho xã.
b. Đã đặt lại cho các UBKCHC huyện nhiệm vụ căn bản là kiểm soát,
đôn đốc, giúp đỡ các xã.
3. Củng cố cấp tỉnh:
a. Không có sự thay đổi nhiều trong thành phần các UBKCHC tỉnh nhƣng
vài Ủy ban khác hoặc sắp đƣợc củng cố thêm: Chợ lớn, Tây Ninh, Bà Rịa, Rạch
Giá, Long Châu Tiền.
b. Các UBKCHC tỉnh tuy đã có ý thức nhƣng chƣa thật sự chuyên môn
quan trọng nhƣ lãnh đạo sát các ngành dân quân, kinh tế, cần nông, tài chánh,
công an chƣa chỉ huy đƣợc đoàn thể, chƣa sát với xã.
c. Các văn phòng UBKCHC tỉnh đã đƣợc chỉnh đốn thêm nhƣng còn kém
nên ủy ban còn bận công việc văn phòng chƣa có đầy đủ thì giờ đi dát với xã,
với các ngành.
4. UBKCHC thành Sài Gòn- Chợ Lớn đã đƣợc đặc biệt củng cố và bộ
máy làm việc hợp lý hơn.
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5. Kiện toàn UBKCHC Nam Bộ:
Văn phòng ủy ban có thêm cán bộ, công việc đã bắt đầu chạy hơn trƣớc
nhƣng nhìn chung vẫn còn thiếu nhiều cán bộ có năng lực để giúp ủy ban trong
việc lãnh đạo sát các tỉnh.
6.Củng cố các ngành chuyên môn:
Nói chung, các ngành chuyên môn đều cố gắng chấn chỉnh lại tổ chức,
chỉnh đốn tƣ tƣởng và sửa đổi lối làm việc. Ngành công an đã tiến bộ nhiều, đã
củng cố đƣợc Sở, phổ biến đƣợc kỹ thuật công an nhân dân.
Ngành tƣ pháp đã mở đƣợc một lớp huân luyện bổ túc cán bộ và đƣơng
bắt đầu tổ chức lại các tòa án theo quan niệm tƣ pháp nhân dân.
Ngành thông tin đã chỉnh đốn đƣợc một phần nội bộ của Sở, đã định rõ
đƣợc lễ hội tuyên truyền nhân dân
Ngành kinh tế còn kém, cán bộ còn phức tạp. Ngành canhnoong có huấn
luyện đƣợc thêm cán bộ nhƣng hai ngành này chƣa chỉ huy đƣợc đánh các tỉnh
và xã.
Các ngành thâu con đƣờng trong vòng tổ chức lại, chƣa đạt đƣợc đầy đủ
cơ sở. Ngành giao thông liên lạc không tiến bộ nhiều, số công nhân viên kém
tinh thần phụ trách liên lạc chậm trễ và thiếu bảo đảm, q bộ phận là do tình ình
giao thông thêm khó khăn. Ngành vô tuyến điện đã đạt đƣợc cơ sở trong khắp
các tỉnh nhƣng còn thiếu cán bộ và gặp nhiều khó hăn về mặt tiếp liệu.
7.

Nhận xét chung:
Bộ máy chánh quyền nhân dân ở Nam Bộ đã có những bƣớc tiến bộ:
a. Đã gây đƣợc ý thức chánh quyền nhân dân: quan niệm đúng đắn về
chánh quyền nhân dân đã đƣợc nhận định rõ ràng hơn.
b. Đã vạch chủ trƣơng rõ ràng, đầy đủ về mọi ngành.
c. Gây phong trào chính phòng: việc phê bình và tự phê bình đã có ở cấp
Nam Bộ và tỉnh tuy chƣa triệt để. Ở đây, đã bắt đầu có những cuộc kiện thảo về
tƣ cách, tƣ tƣởng, lề lối làm việc và chủ trƣơng công tác.
d. Thực hiện việc kiểm tra: đã thành lập đƣợc 3 ban kiểm tra QDC ở 3
Khu. Mỗi tỉnh cũng đã thành lập những ban kiểm tra QDC. Nam Bộ và tỉnh có
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những đội củng cố chánh quyền hƣơng thôn. Các ban và đội này mới bắt đầu
làm việc độ hai tháng nay.
e. Hợp lý hóa việc phối hợp Quân- Dân- Chánh:
Đã quy định hợp lý những hình thức phối hợp (phối hợp từng việc, phối
hợp từng bộ phận chuyên môn qua tổ chức, phối hợp trong những tổ chức QDC)
và lề lối phối hợp. ( Phối hợp kế hoạch, phối hợp theo dõi, phối hợp thi hành,
phối hợp tổng kết và phối hợp kinh nghiệm, phối hợp báo cáo). Các hình thức và
lề lối này đã áp dụng ở cấp Nam Bộ và đã đem lại những kết quả khả quan. Các
tỉnh và các xã đƣờng lần lƣợt áp dụng.
f. Huấn luyện cán bộ:
Việc huấn luyện csn bộ đã đƣợc xúc tiến hơn. UBKCHC Nam Bộ đã mở
một lớp đào tạo cán bộ xã, một lớp đào tạo giảng viên cho tỉnh. Các Sở Kinh
tếm tài chánh canh nông, thông tin, công an, giao thông liên lạc, tƣ pháp, y tế đã
mở nhiều lớp đào tạo cán bộ. Các tỉnh cũng có mở lớp huấn luyện cán bộ xã.
Việc huấn luyện tuy vậy chƣa thật cụ thể, còn nặng về lý thuyết, nhẹ về
kinh nghiệm công tác.
g. Việc phòng gian đƣợc chặt chẽ hơn:
Sự phòng gian nội bộ đƣợc chặt chẽ hơn vì nhờ lập trƣờng chánh trị trong
các cán bộ đƣợc vững vàng hơn, tổ chức cơ quan có phần chặt chẽ hơn. Ta đã
khám phá đƣợc những vụ nội gián ở Bạc Liêu, Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Gò Công,
Sa Đéc, Cần Thơ, Biên Hòa. Tuy vậy, những quy định phòng gian chƣa thật
đƣợc triệt để thi hành và một số nhân viên lƣu động còn dễ sa ngã vì đƣợc sự
giáo dục của cơ quan.
h. Diệt tề:
Việc diệt tế có phần khó khăn vì hầu hết hội tề đều tập trung vào bốt giặc
và chung kinh nghiệm hơn nên hoạt động bí mật hơn. Trong só 2500 tên hội tề (
500 tên nhiều hơn năm 1949), ngành công an đã diệt 81 tên, bắt sống 48 tên, kéo
về hàng ngũ ta 25 tên, giải tán 73 tên. Ngoài ra các chiến dịch Trà Vinh, Sa Đéc,
Long Châu Hậu, các cuộc võ trang tuyên truyền của Khu 7 cũng đã giải tán
đƣợc một số hội tề.
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i. Chánh quyền ở các vùng bị tạm chiếm: với một hình thức QDC đơn
giản vẫn len lỏi làm việc trong các xã bị tạm chiếm để phát động du kích chiến
tranh.
Nhờ những sự tiến bộ kể trên chánh quyền nhân dân ở Nam Bộ đã có ảnh
hƣởng mạnh mẽ trong nhân dân. Ngay đối với đồng bào vùng bị tạm chiếm, uy
tín của chánh quyền nhân dân lấn át chính quyền. Tuy vậy, bộ máy chánh quyền
nhân dân Nam Bộ vẫn còn máy khuyết điểm lớn:
a. Chƣa đi sát quần chúng: tuy có ý thức phụng sụ nhân dân nhƣng lề lối
làm việc nhân dân còn thiếu sót nhiều nên thƣờng mắc phải bịnh làm việc giấy
tờ, mạnh lịnh, hình thức theo đuôi.
b. Cán bộ cấp trên chƣa thật sát với cán bộ cấp dƣới, cán bọ cấp dƣới
chƣa thông suốt chủ trƣơng của cấp trên.
c. Cấp trên chƣa có kế hoạch cụ thể cho cấp dƣới.
d. Chánh sách đƣa công nông vào chánh quyền tiến hành chậm. Về mặt
phƣơng pháp, tài liệu và chƣa dựa vào đƣợc một sự tổng kết kinh nghiệm trong
mọi ngành hoạt động.
e. Việc đào tạo cán bộ học tập lý luận còn kếm. Vì vậy, trình độ chánh trị
và chuyên môn của cán bộ còn kém và chánh quyền vẫn còn thiếu nhiều cán bộ
ở các cấp.
f. Việc liên lạc giữa các cấp và các địa phƣơng chƣa đƣợc mau lẹ, chắc
chắn, chƣa bảo đảm cho việc thống nhứt lãnh đạo toàn Nam Bộ.
III. TÌNH HÌNH KINH TẾ
TỰ TÖC ĂN
A. Tự túc ăn cho Miền Đông.
Diện tích trồng lúa là 100.068 mẫu hơn năm rồi 4.079 mẫu. Thực hiện
31% chƣơng trình (hơn năm rồi 3,8%). Chƣơng trình lúa không thực hiện đầy đủ
vì kế hoạch đƣa ra quá trễ đối với màu lúa, tín dụng sản xuất không giúp kịp dân
chúng tạo thêm trâu bò và phân tro. Thêm nữa, Miền Đông bị uy hiếp nặng, đất
ruongj bị lấn lần hồi (Tây Ninh mất 1000 mẫu, Gia Định có 1500 mẫu bị uy hiếp
nặng).
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Việc trồng khoai bắp đã tiến mạnh. Năm nay, đã trồng thêm đƣợc 8.103
mẫu khoai bắp (chƣa kể Bà Rịa) so với dự định là 9.430 mẫu.
Nói chung trừ Tây Ninh sút kém hơn năm rồi vì uy hieieps nặng các tỉnh
khác đều có tăng gia và Miền Đông có thể tự túc đƣợc 60% dân số.
B.

Tự túc và dự trữ ăn cho Đồng Tháp Mƣời và Long Châu Hà
1. Đồng Tháp Mƣời: Trừ Sa Đéc không thực hiện nổi chƣơng tình tăng
gia vì bị khủng bố và dân chúng tản cƣ. Đồng Tháp Mƣời đã trồng tất cả 93.412
mẫu hơn năm rồi 11.548 mẫu lúa. Thực hiện 84% chƣơng trình. Sự tăng gia sản
xuất khoai bắp và các thứ đậu cũng tiến thật mạnh: diện tích khoai, bắp, đậu
trồng thêm đƣợc 3.250 mẫu so với mùa 49-50 là 1.117 mẫu. Dân chúng đã có
gạo ăn trong lúc giáp hạt khỏi phải mua ở nơi khác.
2. Long Châu Hà: Long Châu Hà đã làm đƣợc 20.100 mẫu, hơn năm rồi
1200 mẫu. Thực hiện 29% chƣơng trình. Kết quả ít hơn Đồng Tháp Mƣời vì tín
dụng sản xuất chậm, kế hoạch đào kinh khai thêm đất và đắp bờ chặn nƣớc chỉ
thi hành phần nửa và dân chúng ỷ lại vào lúa tiếp tế của Rạch Giá, thích nghề
nhổ bàng, đƣờng đệm hơn làm ruộng.
3. Sản xuát lúa ở Khu Duyên Hải và 4 tỉnh Hậu Giang: Kế hoạch là giữ
mức sản xuất lúa nhƣ cũ ở khu Duyên Hải và 2 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng để tăng
gian sản xuất tự túc mặc và tăng gia sản xuất lúa ở Rạch Giá và Bạc Liêu. Kết
quả mới đƣợc báo cáo. Cần Thơ, Sóc Trƣng không giữ đƣợc mức sản xuất cũ vì
bị nạn mua trễ, hạn tháng 7 kéo dài và bị giặc uy hiếp nên công việc mùa màng
bị bỏ dở.
Mức sản xuất của Rạch Giá và Bạc Liêu lại kém hơ mùa rồi vì giá nhân
công mắc, giá lúa rẻ, lúa ứ đọng từ năm 1948 đến sau mới bán đƣợc nên nông
dân ít thiết tha với ruộng đất xoay qua nghề rẫy mía. Mặt khác, TDSX không
giúp vốn kịp thời cho mông dân. Các tỉnh cũng thiếu vận động khuyến khích và
chƣa có một tổ chức lãnh đạo sản xuất Quân- Dân- Chánh.
Kết quả sút kém nói trên làm tụt số lúa dự trữ của Miền Tây và sẽ gây
thêm khó khăn về mặt tài chánh cho Nam Bộ trong năm 1951. Năm nay số lƣa
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sẽ dƣ ở mIên tây sẽ độ chừng 2 triệu giạ (thay vì 12 triệu giạ nhƣ theo kế hoạch).
Về Khu Duyên Hải, hiện giờ chƣa biết số lúa sản xuất trong năm.
TỰ TÖC MẶC
1. Sản xuất tự túc mặc: ( Trồng bông vải, dâu tằm và gai).
Chƣơng trình trồng tỉa tự túc mặc định cho Miền Đồng phải tự túc 10%,
Đồng Tháp Mƣời 20%, khu Duyên Hải và Miền Tây 50%.
Kế hoạch đƣa ra tháng 5-50 những cán bộ kém năng lực và thiếu tích cực
trong việc xúc tiến công tác sanh sản cho kịp mùa.
2. Tiểu công nghệ tự túc mặc:
Tiểu công nghệ mặc đang tiến mạnh và có triển vọng nhƣng mục tự túc
còn xa chỉ Bến Tre và Trà Vinh có thể tự túc đƣợc. Nghề ƣơm tơ kéo chỉ tiến
chậm vì kỹ thuật còn thủ công nghiệp nhiều.
Tiểu công nghệ dệt còn mắc những khuyết điểm, chuyên môn chƣa cải
tiến kỹ thuật nhứt là kỹ thuật kéo chỉ vải và chỉ gai. Ta chƣa bài trừ đƣợc việc
buôn lậu để bảo vệ hàng vải của ta chống vài ngoại hóa và chƣa động viên đƣợc
nhân dân thực hiện nhiệm vụ tự túc mặc.
TỰ TÖC CÁC VẬT LIỆU KHÁC
Tiểu công nghệ
1. Đƣờng: 233 lọ đƣờng sản xuất hàng tháng, 120 tấn đƣờng. Theo đúng
kế hoạch Miền Đông khong phát triển thêm để đất lo việc sản xuất tự túc ăn. ở
Miền Trung và Miền Tây, diện tích trồng mía ở các tỉnh đều tăng. Nghề đƣờng
phát triển từ đƣờng làm đƣờng chay đến đƣờng the và đƣờng cát trăng và mục tự
túc không còn xa nữa.
2. Giấy: Kỹ thuật làm giấy còn kém, sức sản xuất còn xa nhu cầu.
3. Sà bông: 28 lọ sà bông, sản xuất 18.300kilos mỗi tháng. Các tỉnh ở
Miền Đông không sản xuất đƣợc, các tỉnh Đồng Tháp Mƣời sản xuất khá. Việc
làm sà bông đang phát triển và dùng nƣớc trở thể soude nhƣng chƣa tự túc đƣợc.
4. Dầu đốt: Việc ép dầu dùng sản phẩm nội hóa (dầu cá, mổ heo, mổ
chuột, dầu mù u, dầu dừa, dầu phông, dầu cao su để thể dầu lúa. Sản xuất dầu
chƣa đủ tự túc).
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5. Muối: Các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Long Châu Hậu, Bến Tre có 2.754
mẫu ruộng muối. Sản xuất muối đủ dùng nhƣng có phần ứ đọng vì đƣờng vận
tải thƣờng bị giặc chấn.
6. 486 lò rèn sản xuất hàng tháng 22.000 dụng cụ, 35 hàng nƣớc mấm sản
xuất, 3800 tín mỗi tháng, 444 trải ghe xuồng.
Nói chung, nền tiểu công nghệ chƣa sử dụng hết các nguyên liệu sẵn có,
kỹ thuật còn thô sơ, phần lớn sản xuất theo lỗi thủ công nghiệp. Sự lãnh đạo
chƣa đƣợc chặt chẽ.
Phụ chú: Các con số trên không đầy đủ vì có 1 số tỉnh không báo cáo và
những con số trong báo cáo năm 49 không chắc chắn lắm.
CHĂN NUÔI
Việc chăn nuôi trâu bò, heo, gà, vịt cá đều phát triển. Tuy vậy, số trâu bò
còn thiếu nhiều cho nghề nông. Nói chung việc chăn nuôi còn thiếu sự lãnh đạo
và sự giúp đỡ của chuyên môn.
HỢP TÁC XÃ
Chƣơng trình của ta là chấn chỉnh lại phong trào hợp tác xã, đào tạo cán
bộ, tổ chức hợp tác xã mới và phát triển các hình thức văn công.
Liên Sở Kinh tế- Canh nông và Nông dân cứu quốc đã đào tạo đƣợc 77
cán bộ hợp tác xã và đang mở 2 khóa huấn luyện ở Đồng Tháp Mƣời và Miền
Đông. Trong 10 tỉnh có báo cáo đã tổ chức đƣợc 627 HTX, phần nhiều là HTX
sản xuất, hình thức đơn giản, hùn công hùn vốn làm ăn hco không có tánh chất
chánh quy nhƣ trƣớc kia.
Nói chung, sự lãnh đạo phong trào HTX còn rối rắc, Hợp tác xã làm việc
chƣa có kế hoạch, chƣơng trình, kế hoạch xây dựng HTX chƣa đi đôi với
chƣơng trình tự túc từng vùng.
CHỈ HUY NỘI VÀ NGOẠI THƢƠNG
1. Nội thƣơng: Nội thƣơng chƣa phát triển mạnh vì: bạc giả gây tai hại
cho nội thƣơng rất nhiều, giá sanh hoạt càng ngày càng lên. Miền Đông 100%,
Đồng Tháp Mƣời 50 đến 100%, Long Châu Hà 75%.
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Việc phân phối nội thƣơng chƣa tổ chức đầy đủ. Vận tải từ tỉnh này qua
tỉnh khác gặp nhiều khó khăn nhƣng vài nơi nhƣ Miền Đông đã tổ chức đƣợc
những đoàn vận tải Quân- Dân- Chánh nếu cố gắng có thể vƣợt qua đƣợc mặc
dầu địch phong tỏa gắt gao hơn.
2. Ngoại thƣơng: việc thống nhứt chỉ huy ngoại thƣơng chƣa thực hiện
đƣợc. Bộ máy chỉ huy ngoại thƣơng ở Nam Bộ chƣa có cán bộ làm việc thành
lập Tổ chức bao vây kinh tế địch ở các tỉnh không đƣợc chặt chẽ. Nạn buôn lâu
rất thịnh hành ở các tỉnh Khu 9 và vài tỉnh ở Khu 8. Ta chƣa nắm đƣợc hàng ra
và chƣa thống nhứt đƣợc việc tiếp liệu.
BAO VÂY KINH TẾ ĐỊCH
Việc bao vây kinh tế địch ít kết quả vì kiểm soát KINH Tế không đƣợc
chặt chẽ, dân chúng (nhứt là Khu 9) chƣa tích cực tẩy chay hàng hóa địch. Nam
Bộ đã thành lập bản bao vây kinh tế cho 3 nơi Sài Gòn- Chợ Lớn, Mỹ Tho và
Cần Thơ trong có cán bộ KINH Tế tham gia nhƣng các ban này chƣa thực tế làm
việc.
TIẾP TẾ MIỀN ĐÔNG
Việc tiếp tế Miền Đông đã tiến bộ khá đem đến một phần kết quả khả
quan. Tuy giặc phong tỏa gắt gao con đƣờng giao thông vận tải làm cho sự chở
chuyển lúa gạo từ Miền Tây và Miền Duyên Hải về Miền Đông và trung Bộ
từng lúc bị gián đoạn. Ta cũng đã chở về Miền Đông 38.000 giá gạo ( 17.000
bằng đƣờng biển và 21.000 bằng đƣờng bọ). Số lúa và muối còn dự trữ ở Đồng
Tháp Mƣời là 70.000 giá lúa và 13.000 giá muối. Ngoài ra chúng ta còn tiếp tế
cho Miền Nam Trung Bộ 600 tấn gạo.
Chƣơng trình tiếp tế quân sự Khu 7 và Khu Sài Gòn- Chợ Lớn đã thi hành
đƣợc 50%. Trong những điều kiện tiếp tế khó khăn và nguy hiểm, những kết quả
trên là một kỳ công của cán bộ QDC và dân chúng, giặc phong tỏa ngày thêm
gắt gao các đƣờng vận tải thủy bộ. Năm tới, việc tiếp tế chắc khó khăn hơn
nhƣng ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn và hoạt động có nề nếp và kế hoạch
vững vàng hơn.
VẤN ĐỀ HÓA GIÁ
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Miền Đông và Đồng Tháp Mƣời: Rất dè dặt trong vấn đề hóa giá, có điều
tra số lƣợng các sản phẩm trong vùng và chuẩn bị tiếp tế cho bộ đội và cơ quan
trƣớc khi hòa giá. Không hóa giá những món hàng thiếu quá hay những món
hàng không biết chắc chắn số lƣợng và đặt một bộ máy đơn giản hóa giá với
món hàng phụ để thoe dõi và rút kinh nghiệm.
Việc hóa giá ở Miền Tây thất bại vi phạm nhiều món hàng không phân
biệt dù hay thiếu, chánh hay phụ, định giá không sát. Thiếu chuẩn bị, thiếu tuyên
truyền giải thích trong dân chúng, thiếu điều tra số hàng và không tổ chức tiếp tế
cho nên việc hóa giá đang trong vòng chấn chỉnh và phổ biến.
VIỆC GIẢM TÔ, GIẢM TỨC
Việc giảm tô thi hành không đồng đều. Miền Đông thiếu đất chỉ giảm thật
sự 20%, Miền trung giảm đúng. Miền Tây vì thiếu nhân công đất ruộng bỏ
hoang nhiều nên địa tô giảm đến 50%.
Việc giảm tức, tuy có quy định từ lâu nhƣng tín dụng sản xuất chƣa giúp
đƣợc vốn cho dân nghèo nên chƣa đƣợc tuân hành. Trong thôn quê, nạn cho vay
nặng lời vẫn còn, tuy lén lút nhƣng rất thông dụng.
Nông dân cứu quốc cũng nhƣ các cấp chánh quyền chƣa có ý thực mạnh
mẽ trong việc giảm tức. Nam Bộ đã sửa quy định cũ, hạ tỷ lệ lợi trong việc vay
lúa và tăng tỷ lệ lời đối với vay tiền để thống nhứt với quy định của Chánh phủ
về vay lúa. Nam Bộ quy định tỷ lệ lời là 20% mỗi vụ.
HIẾN ĐIỀN
Đến nay, 170 địa chủ và phu nông đã hiến đƣợc 8.487 mẫu đất. Số này có
triển vọng tăng thêm.
TẠM CẤP RUỘNG ĐẤT
Các tỉnh đã thành lập xong Hội đồng tạm cấp đất tỉnh và xã, đƣơng tiến
hành việc điều tra. Các tỉnh Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Sa Đéc, Trà Vinh, Bến
Tre, Bạc Liêu đã thực hiện việc tạm cấp trong 224 xã. Các tỉnh Miền Đông thiếu
đát đã chia đất đã chia chƣa có báo cáo đƣợc độ 38.751 mẫu.
Trong việc thi hành đã có sai lầm:
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a. Có nơi không nhận thức đầy đủ tác dụng quan trọng của việc tạm cấp
đất trong việc chuyển mạnh sang Tổng phản công, phát động du kích chiến
tranh, củng cố mặt trận dân tộc nên chỉ chia cho xong chuyện, không tuyên
truyền giải thích mạnh mẽ và gây phong trào quần chúng hƣởng ứng tạm cấp
đất.
b. Thành phần Hội đồng tạm cấp đất tỉnh và xã có nơi còn có nhiều địa
chủ, tƣ sản, nên việc thi hành chƣa đƣợc thiết tha hoặc sai lạc.
c. Việc định thành phần các giai cấp ở hƣơng thôn còn sai lạc, cấm tỉnh
hoặc thiên vị làm cho một só tá điền trung nông hiểu làm chánh sách ruộng đất
của chánh phủ.
d. Nông hội chƣa đƣợc thật củng cố, chƣa huấn luyện đầy đủ đoàn viên về
việc tạm cấp. Thiếu huấn luyện cán bộ thi hành cho nên thiếu sự hƣớng dẫn cán
bộ cấp xã thi hành đúng đƣờng lối.
e. Đất chia không kịp mùa, tín dụng sản xuất không giúp kịp những ngƣời
chia đất.
f. Ở Khu 9, đất nhiều ngƣời ít, lúa 1 lúc bí mật giá neenn nông dân lúc đầu
không hăng hái nhận đất tạm cấp. Thái độ này không còn nữa với sự giải thích
kế hoạc giúp đỡ Chánh phủ.
g. Có nơi nhƣ Mỹ Tho chia bần nông làm 3 cấp để cấp đất vô tình gây sự
chia rẽ trong giới nông dân.
Tuy vậy, việc tạm cấp ruộng đất có ảnh hƣởng tốt. Bần, cố nông phấn
khởi thêm, hăm hở làm ăn, hăng hái tham gia việc kháng chiến. Một số đồng
bào Cao Đài, Hòa Hảo trong vùng giặc bị tạm c hiếm xin trở về để đƣợc lãnh
đất, một số ngƣời lầm lạc cũng muốn trở về với Chánh Phủ kháng chiến.
Vì có một vài lầm lạc nhƣ nhận bần nông là trung nông, không cấp dất
cho tá điền, trung nông lại lấy ruộng đất của họ muốn chia cho ngƣời khác, một
số trung nông đâm ra bất mãn, ganh tị nhƣng đƣợc các tỉnh sửa chữa kịp thời.
Mặc dầu chƣa đụng chạm đến ruộng đất của địa chủ phu nông nhƣng họ
thấy sẽ thiếu nhan công và hoài nghi tƣơng lai ruộng đất của họ nên có một vài
thủ đoạn cản trợ việc tạm cấp đất:
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a. Sụt địa tô cho tá điền, cho đào địa, lập vƣờn, gây cảm tình, hứa cho
mƣợn tiền vốn hoặc chia đất cho tá điền thân thuộc.
b. Một số ở vùng bị tạm chiếm lo ngại ruộng đất của họ bị tích thâu nên
liên lạc với kháng chiến mong bảo vệ tài sản của họ.
c. Một số khác ít tích cực với công tác kháng chiến.
PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SẢN XUẤT
Cơ quan tín dụng sản xuất trong vòng chỉnh đốn ở các cấp chƣa thành lập
xong. Đã chuẩn bị đủ số tiền để cho vây theo chƣơng trình TGSX trong các tỉnh,
Sở tiền cho vay hiện thời là 4.835.852 đồng.
Nói chung việc dùng vốn tín dụng sản xuất có tiến bộ hơn bình dân ngân
hàng đã nhằm vào việc cải thiện dân sinh, tăng gia sản xuất, phát triển hợp tác
xã. Tuy vậy, cũng còn nhiều khuyết điểm nhƣ:
- Cấp dƣới chƣa thiếu thấu đáo chánh sách TDSX. Dân chúng hiểu TDSX
một cách mơ hồ.
- Nam Bộ chƣa hiểu rõ hoàn cảnh địa phƣơng(nhu cầu, cán bộ) nên không
lãnh đạo sát. Chƣơng trình hoạt động chƣa đƣợc đƣa ra đầy đủ, chƣa chú ý đến
điều tra tín dụng nông thôn, tuyên truyền chủ trƣơng tín dụng, huấn luyện cán
bộ, kiểm tra, cải tiến kỹ thuạt mà chỉ thu hẹp trong phạm vi cho vay.
- Chƣa giúp đỡ kịp thời cho việc tự túc miền Đông.
- Phong trào HTX chƣa tiến lên kịp để dùng khả năng của TDSX.
NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ KINH TẾ
Nhìn chung, năm nay về mặt sản xuất cũng nhƣ về mặt tiêu khu, nền kinh
tế của ta có tiến lên một phần nhƣ việc tăng gia sản xuất và tiếp tế Miền Đông,
tự túc về dầu, muối, đƣờng. Sự tiến bộ ấy do các nguyên nhân sau đây:
a. Ta đã có những chủ trƣơng và kế hoạch kinh tế rõ ràng đúng đắn theo
quan điểm nhân dân và kháng chiến.
b. Tín dụng sản xuất đã giúp đƣợc một phần tiền trong việc sản xuất.
c. Việc phát hành giấy bạc, nhứt là giấy bạc lẻ đã giúp cho nền thƣơng
mại dễ dàng hơn và khuyến khích nền sản xuất phát triển.
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d. Việc tạm cấp đất ruộng, việc giảm tô, việc chấn chỉnh HTX, giúp thêm
phƣơng tiện cho nông dân sản xuất và nâng cao mức sống của nhân dân.
e. Ta đã động viên đƣợc đồng bào nhứt là ở Khu 7 và Khu 8 tăng gia sản
xuất và vận tải tiếp tế.
Tuy vậy, ta chƣa thâu đƣợc kết quả đầy đủ vì:
1. Chƣơng trình kế hoạch đƣa ra trễ.
2. Tín dụng sản xuất không giúp đƣợc nhiều và kịp thời cho nông dân.
3. Giấy bạc lẻ vẫn còn thiếu. Nạn bạc giả lại phá rồi nền kinh tế ta.
4. Việc tạm cấp ruộng đất, giảm tô, giảm tức chấn chỉnh HTX.
5. Ta chƣa bài trừ mỗi nạn buôn lậu.
6. Bộ máy kinh tế, canh nông còn kém và lỏng lẻo.
7. Việc bảo trwoj sản xuất chƣa đƣợc thực hiện.
8. . Việc giải quyết ứ đọng lúa Miền Tây ( ta bị động hơn).
9. Ta chƣa nắm đƣợc tình hình thƣơng mại ( tỉnh cũng nhƣ NB) về chỉ
huy thực tế nội và ngoại thƣơng.
10. Ta còn lệ thuộc giặc quá nhiều về vấn đề mặc và giấy.
IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÁNH
ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH
1. Ngân sách xã:
Ngân sách xã mới chánh thức thi hành từ tháng 8 năm 1950. Mặc dầu đã
tăng gia số phụ thầu từ 10 đến 15%, các sắc thuế chánh, số thầu cho xã vẫn còn
ít, không đủ cung ứng cho sự chi phí ở xã.
2. Ngân sách tỉnh:
Tỷ lệ (20% các sắc thuế chính cho 4 tỉnh miền Tây, 25% ở miền Trung và
30% miền Đông, Long Châu Hậu, Hà Tiên) không đủ cung cấp cho các ngành
do tỉnh đài thọ. Với tổ chức lại của các tỉnh đội bộ chi phí tỉnh đang lên rất
nhiều.
3. Ngân sách Nam Bộ:
Số thầu đến tháng 9 năm 1950 hơn 127 triều trong lúc tổng số thầu năm
49 hơn 213 triệu. Sự sút kém ấy do thuế đặc biệt lúa và thu nhập sút kém, nạn
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buôn lậu ra thành tăng thêm. Ở miền Đông thâu không ít năm ngoái nhƣng lên
xuống bất thƣờng. Miền Trung thâu ít hơn vì bị uy hiếp. Miền Tây có tính thâu
nhƣ cũ, cố tình sụt hơn. Các tỉnh Gò Công, Bà Rịa, Bến Tre, Sài Gòn- Chợ Lớn,
Chợ Lớn thâu kém năm trƣớc nhiều vì bị uy hiếp nặng. Số xuất đến cuối tháng 9
năm 1950 hơn 226 triệu. Số xuất do bạc của Nam Bộ, số bạc in đến nay độ 390
triệu. Ta đã có một chánh sách chi tiêu thích hợp với nhu cầu chiến lƣợc và ta đã
bỏ ra một số tiền cho Tín dụng sản xuất. Tuy vậy, sự chi tiêu vẫn còn những chỗ
chƣa hợp lý. Các ngành chuyên môn chƣa điều chỉnh sát ngân sách của các Ty.
Vì thiếu cán bộ việc kiểm soát tài chánh còn lỏng lẻo. Việc tiêu dùng giấy bạc
cấm Đong Dƣơng ngân hàng chƣa kiểm soát đầy đủ. Và hiện nay, sự thiếu hụt
giấy bạc Đông Dƣơng ngân hàng làm ngƣng trệ chƣơng trình tiếp liệu của ta rất
nhiều. Nhiều món quân giới, quân y và công tác Cao Miên tiện cho việc tăng gia
sản xuất, việc lập căn cứ địa, việc nuôi bộ đội miền Đông, công tác thành Sài
Gòn- Chợ Lớn vẫn chƣa đƣợc xuất kịp thời và đầy đủ. Ngân sách đổi lại cho sát
nhu cầu và biên chế mới của quân sự và theo những quy định mới về việc tăng
gia khẩu phần nhân viên.
BẢO VỆ ĐỒNG BẠC VIỆT NAM
Năm nay, giặc ráo riết tấn công ta về mặt tiền tệ. Chúng dùng mỗi cách
đƣa vào khu giải phóng hàng chục triệu bạc Việt Nam giả để mua chuộc nhân
viên, thâu hụt sản vật phá rối nền kinh tế và phá giá đồng bạc của ta.
Số bạc giả vào nhiều nhất là Khu 8 và 9.
Để bảo vệ đồng bạc Việt Nam, ngoài sự phát triển tự cung, phong tỏa gắt
gao kinh tế địch, Nam Bộ đã ngừng lƣu hành giáy 100 đồng và 50 đồng, 20
đồng do Trung ƣơng phát hành, lần lƣợt đổi giấy bạc in ở Nam Bộ cho dân
chúng. Việc đổi giấy bạc làm ngƣng trệ một phần mùa rẫy ở Khu 9 và việc đổi
chác hàng ngày trong dân chúng. Ngoài ra, Nam Bộ đã đặt kế hoạch đối phó về
mọi phƣơng diện kinh tế, tiền tệ, cảnh sát và dân vận.
Ở miền Đông, giấy bạc Việt Nam nói chung sụt giá đối với giấy bạc Đông
Dƣơng ngân hàng. Bạc Việt Nam giá bằng 50% bạc ở Bà Rịa. Sở dĩ có sự mất
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giá ấy vì việc tăng gia sản xuất ở đó chƣa đầy đủ, ý thức tẩy chay ngoại hóa
chƣa thật mạnh, ta còn lệ thuộc vào nền kinh tế thành thị quá nhiều.
Ở miền Trung và miền Tây, trong những tỉnh Long Châu Tiền và Long
Châu Hậu mà nền kinh tế vùng độc lập còn kém vùng ngụy, giấy bạc Việt Nam
mật độ 40% giá trị. Ở các tỉnh khác, giấy bạc mất giá độ 20%. Tình trạng ấy do:
a. Ta chƣa tiêu trừ đƣợc hết nạn buôn lậu.
b. Nạn giấy bạc giả phá giá.
c. Thiếu nhiều tiền lẻ.
d. Việc tăng gia sản xuất tự túc và việc tẩy chay hàng ngoại hóa chƣa thật
mạnh mẽ.
V. TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Văn nghệ nhân dân:
Năm nay là năm văn nghệ sỹ Nam Bộ nhận định lại nền văn nghệ nhân
dân, bắt liên lạc với chi hội văn nghệ, chỉnh đốn lại tổ chức và định kế hoạch
gây phong trào trong quần chúng.
Phong trào văn nghệ đã có tiến bộ, lập trƣờng đã có chuyển hƣớng đúng
đƣờng lối và đời sống kháng chiến nhƣng sáng tác chƣa đƣợc nhiều, nghệ sỹ
chƣa thực tế đi sâu vào nhân dân. Các bộ môn văn nghệ phát triển không đồng
đều. Dân ca, ca dao, thơ lục bát tiến mạnh, kịch tiểu thuyết, chuyên ngan, dân ca
vũ tiến chậm. Những văn nghệ phẩm có giá trị chƣa đƣợc phổi biến, bộ đội có
sáng tác và đƣợc phổi biến nhiều nhất.
2. Phát triển nền giáo dục nhân dân:
a. Phát triển sâu rộng nền bình dân học vụ và nâng cao kiến thức văn hóa
cho cán bộ công nông:
- Trung học bình dân: trƣờng Trung học bình dân Nguyễn Công Mỹ đã
đào tạo 141 cán bộ đƣa ra cho các ngành kháng chiến và vừa thâu nhận 43 cán
bộ công nông ở các tỉnh gởi lên.
- Tiểu học bình dân: trƣờng sƣ phạm đã đào tạo 123 cán bộ bổ sung cho
các Ty Giáo dục. Số học viên các lớp dự bị và tiểu học bình dân là 16.550.
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- Chống nạn mù chữ: Số ngƣời biết chữ là 825.487. Số xã thắng giặc dốt
là 102. Khẩu hiệu diệt nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hóa cho công nông
chƣa thực hiện đầy đủ vì thiếu cán bộ giáo dục.
- Ở một vài tỉnh có mở trƣờng văn chính cho cán bộ công nông nhƣng
chƣa đƣợc sự lãnh đạo của Nha Giáo dục.
b. Đơn giản hóa nên chánh qui: Nhà Giáo dục đã tạm đóng cửa ba trƣờng
Trung học Nguyễn Văn Tố, Thái Văn Lùng và Huỳnh Phan Hổ đƣa một số học
sinh và giáo sƣ vào các ngành QDC và giải tán các trƣờng tiểu học chánh quy
nội trú ở tỉnh để cho ngành bình dân. Việc giải tán các trƣờng học nội trú chƣa
thi hành đầy đủ trong các tỉnh.
c. Cải tiến chƣơng trình tiểu học bình dân và trung học bình dân: Nha
Giáo dục đã soạn xong một chƣơng trình mới, tiến bộ và có tánh chất trung tâm
triển khai(concentrique).
d. Học tập văn hóa trong quân: trừ trƣớc, Nha Giáo dục chƣa lãnh đạo sự
học tập văn hóa trong cơ quan. Hiện nay, Nha đang xúc tiến việc đặt chƣơng
trình và giúp tài liệu học tập văn hóa cho cơ quan.
Giáo dục ở Nam Bộ có khuyết điểm là quá thiếu về nền học chánh qui,c
án bộ giáo dục chƣa có quan điểm nhân dân, ý thức phối hợp QDC ở tỉnh và
nhứt là ở xã còn kém. Nha Giáo dục đã sửa chữa những khuyết điểm trên và có
vạch ra một chƣơng trình đƣờng lối rõ rệt để thực hiện giáo dục nhân dân.
3. Phát triển y tế hƣơng thôn:
Việc ngừa những bịnh truyền nhiễm nhƣ trại giống và dịch tả ở thôn quê
đã thi hành đƣợc. Bịnh phong tình chƣa ngăn đƣợc vì thiếu thuốc. Chúng ta
chƣa gây đƣợc phong trào mạnh về y tế vệ sinh nhân dân. Cán bộ y tế cấp dƣới
thiếu tiền và còn kém. Thuốc men rất thiếu kém vì chƣa phổ biến cách ché,
thuốc với nguyên liệu bồn dầu việc nghiên cứu đông y đã bắt đầu có kết quả.
4. Xã hội: bảo trợ hài nhi, cô nhi. Nam Bộ và vài tỉnh vừa thành lập hội
bảo trợ hài nhi và ấu nhi, việc thành lập Hội mẫu sƣ tiến hành trong các tỉnh có
điều kiện, nạn hoang thai có tăng.
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5. Giúp đỡ thƣơng binh: tổng số thƣơng binh là 2.446. Số đƣợc lãnh hƣu
bổng là 1.220 có 351 thƣơng binh nhẹ giúp việc cơ quan và đƣợc lãnh phụ cấp.
Số còn lại ở xã làm ăn với sự giúp đỡ của KCHC xã. 2/3 các tỉnh có trại an
dƣỡng cho thƣơng binh. Việc giúp đỡ thƣơng binh và gia đình thƣơng binh
đƣơng trong vòng chỉnh đốn. Hiện giặc Pháp đƣơng tìm cách lợi dụng anh em
thƣơng binh.
VI. TÌNH HÌNH TỔNG ĐỘNG VIÊN
1. Nhận thức và quan niệm cuộc Tổng động viên của cán bộ và nhân dân:
Khi nhận đƣợc sắc lịnh và chỉ thị của Trung ƣơng ở radio, một số ty thông
tin tự động công bố lịnh này không cho sự nhận định và chỉ thị của Nam Bộ. Vì
vậy, lúc đầu, trong một số đồng bào và cán bộ có những nhận định sai lầm nhƣ
sau:
a. Cho rằng Tổng động viên là cƣỡng bách tất cả thanh niên từ 18 tuổi đến
45 tuổi tòng quân ( Hà Tiên, Thủ Dầu Một, Sóc Trăng, Long Châu Hậu…).
b. Cho rằng TDV là thâu góp hết tiền bạc, của cải để đánh giặc (Sóc
Trăng, Long Châu Hậu…)
c. Cho rằng kháng chiến còn dài nên phải tổng động viên. Vì vậy, đã đem
lại một ít kết quả bất lợi nhƣ:
1. Một số thanh niên sở đi lính vô chùa tu ( Long Châu Hậu, Hà Tiên)
2. Một số quần chúng hoang mang, một số nhỏ trốn qua với Pháp ( Long
Châu Hậu, Mỹ Tho).
3. Một số nông dân lơ là với việc tăng gia sản xuất ( Bạc Liêu).
Nhƣng sau đó, UBKCHC Nam Bộ đã chỉ thị rõ quan niệm chƣơng trình,
phƣơng pháp tổng động viên. Các báo Thống nhứt, Cứu quốc đang liên tiếp các
bài phỏng vấn, các bài giải thích về Tổng động viên nhƣng sự hiểu lầm ấy không
còn nữa.
2. Sự thi hành Tổng động viên ở Nam Bộ:
Nam Bộ đƣơng nằm trong hoàn cảnh du kích chiến tranh nên sự thực hiện
Tổng động viên một phần lớn có tánh chất địa phƣơng để phát động du kích
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chiến tranh và một phần nhỏ có tánh chất tập trung để chuẩn bị một chủ lực
hùng mạnh.
Nam Bộ mới có một chƣơng trình tổng quát cho một cuộc Tổng động viên
hiểu rất rộng rãi nghĩa là chƣơng trình trọng tâm ở Nam Bộ gồm có các điểm
phát triển dân quân, xây dựng bộ đội chủ lực, tăng gia công tác phá hoại giao
thông, kinh tế dịch phát triển công tác địch, ngụy vận, tăng gia sản xuất tự túc,
xúc tiến việc tiếp tế, chỉ huy ngoại thƣơng, xây dựng hợp tác xã, phát triển tài
chánh, bảo vệ tiền tệ, tạm cấp ruộng đất, giảm tô, giảm tức, củng cố đoàn thể
nhân dân đề cao vai trò lãnh đạo của vô sản, củng cố chánh quyền, phát triển ca
kịch và ca dao.
PHONG TRÀO THI ĐUA ÁI QUỐC

VII.

Nói chung, phong trào thi đua ái quốc có tiến lên một phần nào trong kỳ
thi đua đầu năm nhƣng đến kỳ thi đua cuối năm thì chìm xuống.
Nói riêng, trong các xí nghiệp quốc phòng, tinh thần thi đua của công
nhân rất cao. Lúc đầu, có chủ trƣơng sai lầm là trăng giờ làm hay làm đêm trong
lúc nhiều anh em bình và thiếu ăn. Nhƣng sau này đã đặt những kế hoạch sát
hơn.
Phong trào thi đua trong bộ đội và dân quân đƣợc hƣởng ứng khá. Có kế
hoạch thi đua khá rõ ràng. Việc chậm thì tuy chậm trễ nhƣng cũng đƣợc đều.
Phong trào trong các ngành chuyên môn, các cơ quan và các đoàn thể
chìm hơn. Kế hoạch làm việc chƣa đƣợc cụ thể, việc đôn đốc kiểm tra chƣa
đƣợc chặt chẽ, việc chậm thì chƣa đƣợc đều đặn.
Kém nhứt là phong trào thi đua trong dân chúng. Đồng bào miền Đông và
miền Trung còn có một phần nào ý thức thi đua. Đồng bào miền Tây chƣa hiểu
rõ thi đua là gì. Cuộc thi đua ở xã chƣa đƣợc tổ chức đúng đắn. Sở dĩ phong trào
thi đua ái quốc ở Nam Bộ không tiến lên vì:
a. Quan niệm đúng đắn về thi đua chƣa đƣợc thấm nhuần trong cán bộ và
nhứt là trong dân chúng.
b. Bộ máy thi đua của Nam bộ thiếu ngƣời phụ trách nên không lãnh đạo
đầy đủ phong trào thi đua.
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c. Chƣa đào tạo đƣợc cán bộ thi đua cho các cơ quan và nhứt là cho các
xã.
d. Chƣa thực hiện đƣợc kế hoạch vết dầu loang để rút kinh nghiệm.
e. Kế hoạch làm việc của các ngành, các địa phƣơng chƣa đƣợc cụ thể, có
thời gian, có mức độ đàng hoàng.
f. Chƣa tổng kết, phổ biến kinh nghiệm về thi đua.
g. Việc chấm thi và khen thƣởng còn lỏng lẻo, chƣa nêu đƣợc điển hình.
h. Chƣ quyết tâm đeo đuổi việc thi đua. Phong trào thi đau chìm xuống đã
làm cho sự tiến bộ của phong trào kháng chiến kiến quốc của Nam Bộ chậm
chạp.
KẾT LUẬN VỀ TÌNH HÌNH TA
Nói chung, năm nay Nam Bộ có tiến bộ:
1. Tiến bộ lớn nhứt là tiến bộ về tƣ tƣởng. Ta đã xây dựng một lý thuyết
khá rõ ràng cho mỗi ngành và nhờ đó ta có những chủ trƣơng rõ ràng và chính
xác.
2. Ta đã xay dựng đƣợc ba thứ quân và đã mở đƣợc những chiến dịch lớn
đánh vận động chiến.
3. các đoàn thể đƣợc chỉnh đốn lại, mặt trận dân tộc thêm chặt chẽ, trên
lập trƣờng dân chủ mới.
4. Bộ máy chánh quyền có phần tiến bộ về mặt tổ chức và lề lối làm việc
việc phối hợp DQC thêm chặt chẽ.
5. Ta đã thực hiện đƣợc một phần chƣơng trình sản xuất tự túc và tiếp tế
miền Đông.
6. Giấy bạc mới ấn hành đã kịp thời giải quyết đƣợc những nhu cầu cấp
bách.
Tóm lại ta đã thực hiện đƣợc một phần chƣơng trình căn bản cán bọ CMC
TFC của Nam Bộ. Tuy vậy, ta chƣa tiến đến mục cần thiết:
1.Du kích chiến tranh chƣa đƣợc phát triển mạnh mẽ.
2. Quân giới thiếu kém, địch vận yếu, công tác phá hoại chƣa gây đƣợc những
thiệt hại căn bản cho địch.
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3. Bộ máy chánh quyền chƣa tiến kịp nhu cầu công việc. Ta thiếu nhiều cán bộ.
4. Chƣa hoàn toàn tự túc cho Miền Đông, chƣa tiến bộ nhiều về măt tiểu
công nghệ, kinh tế chƣa đi kịp sự phát triển của quân sự, của chiến tranh nhân
dân.
5. Còn thiếu nhiều tiền Đông Dƣơng Ngân hàng cho việc phát triển quân
giới, việc tự túc Miền Đông, các công tác đô thị.
6. Về cán bộ: Sở dĩ ta chƣa tiến đến mức cần thiết vì:
a. Tài chánh không cung ửng đủ cho nhu cầu.
b. Sự lãnh đạo trong bộ máy chánh quyền chƣa đƣợc chặt chẽ từ trên
xuống dƣới. Thiếu cán bộ có nâng lực cấp tiến, bọ máy cáp xã còn kém về mọi
mặt (tổ chức, lề lối lãnh đạo cán bộ). Không đào tạo cán bộ kịp với nhu cầu.
c. Liên lạc của ta chậm trễ.
d. Phong trào thi đua ái quốc chìm, so sánh giữa ta với địch, địch có tiến
mà ta cũng có tiến nhƣng ta tiến nhiều hơn địch.
Địch còn mạnh hơn ta về mặt quân số, cơ giới, bố trsi nhƣng ta hơn hẳn
địch về mặt tinh thần. Địch thất bại về mặt chánh trị, chánh quyền ta ngày thêm
vững. Địch còn phá ta đƣợc một phần về mặt kinh tế còn thu bán đƣợc một phần
tài nguyên của ta. Nhƣng ta có nhiều khả năng phát triển hơn địch.
Ta vƣợt qua nhiều khó khăn trong bản thân ta đánh bại. Ta cần phải vƣợt
qua nhiều khó khăn, sửa chữa nhiều khuyết điểm nhƣng ta có nhiều khả năng
tiến bộ với những kế hoạch làm việc sát hơn và cụ thể hơn, với tinh thần sẵn có
của cán bộ, dân chúng Nam Bộ sẽ cố gắng tiếp kịp với chiến trƣờng toàn quốc.
C.

NHIỆM VỤ NĂM 1951
Năm 1951 chắc chắn là năm tổng phản công ở chiến trƣờng chính, Nam
Bộ là chiến trƣờng phụ, ít nhứt phải hoàn thành việc chuẩn bị chuyển sang tổng
phản công. Chánh sách của Nam Bộ là:
1. Củng cố và phát triển mặt trận dân tộc thống nhất.
2. Xây dựng thực sự chánh quyền nhân dân.
3. Phát động toàn dân tích cực kháng chiến và kiến quốc.
4. Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển sang Tổng phản công.
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5. Cố gắng đi kịp với chiến trƣờng toàn quốc.
Nhớ phải thực hiện kỹ đƣợc chƣơng trình sau đây:
A. Về Quân sự:
1. Xây dựng chủ lực:
a. Chủ lực quân vừa phải làm nhiệm vụ phát triển du kích chiến tranh, xây
dựng bộ đội địa phƣơng, vừa phải tiến lên về mọi mặt để tiêu diệt địch trong
những cuộc chiến đấu vận động quy mô.
b. Trang bị bộ đội chủ lực theo hình thức đại quy mô.
c. Sản xuất quân giới có quy mô theo vận động chiến và phát động du
kích chiến tranh cho toàn dân. Phải tạo nguyên liệu đầy đủ cho quân giới.
d. Đào tạo cán bộ từ cấp đại đội trở lên tác chiến theo lô quy mô vận động
chiến cả về chất lẫn lƣợng.
e. Điều chỉnh lại cán bộ có đủ sức chỉ huy những binh đoàn mạnh mẽ.
f. Đi đến những binh đoàn tập trung hơn.
g. Thống nhứt sự chỉ huy chủ lực quân toàn Nam Bộ.
h. Tạo một dự trữ mạnh mẽ cho chủ lực quân về mọi mặt.
i. Tranh thủ cho đƣợc sự tiếp tế giúp đỡ của Trung ƣơng về mọi phƣơng
diện
2. Tăng cƣờng bộ đội địa phƣơng:
a. Bộ đội địa phƣơng phải làm đƣợc việc bảo vệ địa phƣơng và giằng co ở
địa phƣơng.
b. Tăng cƣờng mạnh mẽ bộ đội địa phƣơng trong những khu vực quan
trọng từng tỉnh, từng khu.
c. Đào tạo, xây dựng cán bộ quân sự dù cho sự lãnh đạo bộ đội địa
phƣơng ở cấp huyện.
3. Phát triển dân quân:
a. Thực sự phát động toàn dân vào tự vệ chiến đấu, vào du kích chiến
tranh.
b. Phát triển du kích rộng từ 1 đến 3 trung đội ở mỗi xã. Tất cả du kích
đều không thoát ly.
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c. Tổ chức du kích bí mật đội quân ngầm, ở các công xƣởng, nhà máy,
đƣờng phố, công sở của Pháp. Tổ chức du kích bí mật ở thôn quê trong những
vùng giặc có thể sập đóng bốt hay bắt thanh niên đi lính.
d. Củng cố các cấp chỉ huy dân quân: tỉnh đội bộ, huyện đội bộ, xã đội bộ.
Kiện toàn các ban chuyên môn nhứt là ban chánh trị, quân sự, kiểm tra.
e. Phải đi đến chỗ QDC thiết thực lãnh đạo phong trào dân quân.
f. Tỉnh đội bộ phải nắm cho đƣợc cán bộ xã, phong trào tự vệ và du kích
xã.
g. Phổ biến quan điểm nhân dân chiến tranh và du kích chiến tranh trong
các cấp QDC.
B. Về chánh quyền:
- Chỉnh đốn bộ máy chánh quyền tỉnh và huyện đủ sức chỉ huy cuộc chiến
tranh nhân dân về mọi mặt quân sự, kinh tế, chánh trị.
- Ở xã thực hiện chánh quyền nhân dân biểu lộ rõ ràng chánh quyền nhân
dân về mọi mặt, đảm bảo quyền dân chủ nhân dân đảm bảo chánh quyền kháng
chiến chống bọn phá hoại.
- Củng cố ngành Công an.
- Hoàn hảo bộ máy chánh quyền trong những phƣơng pháp, kế hoạch
chính phòng( Cần, Kiệm, Liêm, Chính) với những tổ chức kiểm tra, kiểm soát
chi thu.
- Chỉnh đốn các bộ máy chuyên môn.
- Hoàn hảo bộ máy khao huấn đủ sức giúp từng tỉnh đào tạo cán bộ.
- Xúc tiến việc giáo dục thực sự về văn hóa cho các cấp Quân Dân Chánh
và đoàn thể.
- Tăng gia kế hoạch tự cung, tự cấp cho bộ đội và cơ quan.
- Chấn chỉnh lại ngân sách.
- Thực hiện đầy đủ chính sách tài chánh cho tiền tuyến.
- Triệt để thi hành chánh sách tiết kiệm.
E. Phát triển và củng cố mặt trận dân tộc thống nhứt
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- Xây dựng lại mặt trận dân tộc thống nhứt trên có công nông do giai cấp
vô sản lãnh đạo.
- Chú ý củng cố nông dân cứu quốc để làm tròn nhiệm vụ ruộng đất.
- Chú trọng phát triển phong trào trong vùng địch tạm chiếm và vùng Cao
Đài, Hòa Hảo, Công giáo.
F. Tổng kết kinh nghiệm và sửa đổi lề lối làm việc
-Về phƣơng pháp điều tra.
- Về kế hoạch thi hành, chỉ thị, nghị quyết, báo cáo từ cấp trên xuống cấp
xã.
- Chỉnh đốn lại các tổ chức, nghiên cứu các tổ chức hợp lý hóa công
vieecjm giản chính để thống nhứt lãnh đạo và hoạt động nhanh chóng mạnh mẽ.
- Sửa đổi lề lối làm việc.
- Kiểm soát và điều chỉnh lại cán bộ các cấp.
G. Liên kết và giúp đỡ phong trào Miên trong việc xây dựng chánh
quyền và phát triển nhân dân chiến tranh.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 42, tờ 24 – 60

Công điện 4/Z ngày 8.2.1951 của Bộ Tƣ lệnh khu 7 gửi khu Nam Bộ
bản dự chi năm 1951.
CÔNG ĐIỆN 4/2 ngày 8/2/51
Bộ Tƣ Lịnh Khu 7 gởi Khu Nam Bộ
Ngoài đủ chi quân phí hàng tháng năm 1951 Khu 7 xin Nam Bộ chuẩn bị
thêm cho mỗi kỳ chiến địch 3.800.000 đồng có 2.600.00 cầm súng mua sắm
quân giới thuốc men dụng cụ chuyên môn và nhu cầu cần thiết xin 4 kỳ chiến
dịch cho năm 1951 đủ chi gửi về sau đủ chi gửi về sau Fin Traf.
FQN

Văn phòng, ngày 8/2/1951
464

TM/ BỘ TW LỊNH KHU VII
Chánh ủy/ TW Lịnh
Trần Văn Trà
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 514, tờ 01.
Nghị quyết nhiệm vụ công tác chính trị năm 1951 của Bộ Tƣ lệnh
Nam Bộ.
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA

CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BỘ TƢ LỊNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÁNH TRỊ NĂM 1951
MỤC LỤC
Phần thứ nhất
I. Nhận xét về sự lãnh đạo công tác chánh trị năm 50
II. Phƣơng châm lãnh đạo du kích chiến tranh
III. Phƣơng châm tác chiến chung
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ NĂM 1951
I. Đảm bảo thực hiện phƣơng châm quân sự năm 51
II. Xây dựng bộ đội cách mạng của nhân dân.
II. Mấy công tác chính trị đặc biệt:
1. Động viên nhân dân tham gia công tác quân sự
2. Tòng quân.
3. Địch ngụy vận.
4. Xây dựng và mở rộng căn cứ địa
5. Tăng gia sản xuất và tiếp vận.
6. Tiết kiệm.
7. Phòng gian, phản gián.
8. Công tác chính trị trong các binh công xƣởng và các binh chủng chuyên
môn.
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9. Công tác Đảng.
10. Vấn đề cán bộ- Kiểm tra.
11. Vấn đề thi đua.
12. Tổ chức cơ quan công tác chính trị các cấp và sự liên hệ từ trên xuống
dƣới.
13. Gây và tổ chức cơ sở nguyên liệu cho công tác chính trị.

Phần thứ nhất
I. NHẬN XÉT VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ NĂM
50
Năm 50, Trung ƣơng có đề cho Nam Bộ phƣơng châm chiến lƣợc “ Du
kích chiến là chính, vận động chiến là phụ, đẩy mạnh vận động chiến tiến tới”
đồng thời có nhấn mạnh: “ Nam Bộ là mặt trận kìm che”
Nhiệm vụ các cơ quan, công tác chính trị trong quân đội là phải phổ biến
phƣơng châm chiến lƣợc ấy thâu suốt đến toàn quân, để mọi ngƣời nhận định rõ
đƣờng lối quân sự, tích cực hoạt động theo phƣơng hƣớng đã vạch ra, bảo đảm
việc thực hiện phƣơng châm chiến lƣợc mà TW và Xứ Ủy đã đề ra.
Trong năm qua, chúng ta đã lạc hƣớng và nhận sai vị trí.
Ở Nam Bộ, trong năm qua, cơ quan công tác chính trị các cấp đã nhận sai
vị trí của mình không làm tròn nhiệm vụ giáo dục và phổ biến chậm chiến lƣợc.
Hơn nữa, chúng ta còn lạc hƣớng, đƣa bộ đội đi xa thực tế chiến trƣờng vì ta bị
lôi cuốn bởi tình cảm chuẩn bị tổng phản công, không nhận rõ thế cầm cự giữa
ta và đichj, coi nhẹ du kích chiến, nặng về chủ lực. Những sai lầm ấy đã biểu thị
rõ rệt trong việc tổ chức vày xây dựng ba thứ quân trong cách bố trí lực lƣợng,
lề lối làm việc và phƣơng châm lãnh đạo tác chiến. Sở dĩ có sự lầm lạc nhƣ thế
là vì ta chƣa nhận rõ tính chất đặc biệt của giai đoạn cầm cừ ở Nam Bộ, chƣa
nhận rõ ta đang phá cuộc tấn công bao vây của giặc, chƣa thấm nhuần phƣơng
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châm du kích chiến là chính và vì thế, nói chung trong cán bộ và đội viên, tƣ
tƣởng du kích chiến tranh chƣa đƣợc sâu sắc.
Tính chất đặc biệt của giai đoạn cầm cự ở Nam Bộ:
Nam Bộ sau khi bị địch chiếm đóng thì thế cầm cự đã biểu lộ và trong quá
trình cầm cự, quân đội ta càng tiến triển bao nhiêu, trình độ cầm cự giữa hai bên
càng lên cao bấy nhiêu.
Căn cứ vào sự hoạt động giữa ta và địch trong năm ngoái thì giặc hoạt
động có phần mạnh hơn ta. Có tính tỏng 1 tháng địch hành binh 373 lần lớn nhỏ
mà du kích chỉ tác chiến có 7 trận lẻ tẻ. Có khu 1 năm địch đánh ta 11.592 trận
mà ta chỉ đánh địch 127 trận và mở 1 chiến dịch. Nhìn chung, sự hoạt động thì
nhƣ thế nhƣng nhìn riêng trong từng chiến đấu, chiến dịch có tình trạng địch
thắng ta trận này ta thắng địch trạn khác, địch tiến chiếm vùng này, ta gỉai phóng
hay gây đƣợc cơ sở ở vùng kia. Nhƣ vậy, chứng tỏ rằng ở Nam Bộ, địch và ta
đang cầm cự gay go và trong thế cầm cự giặc lại có phần thụ động.
Sở dĩ, trong thế cầm cự giữa ta và địch mà có tình trạng địch có phần chủ
động hơn ta là bởi tại ta chƣa nhận định đúng tính chất giải đoàn cầm cự của
Nam Bộ, chƣa thấm nhuần phƣơng châm du kích chiến là chính, cơ quan công
tác chính trị các cấp không giáo dục, tƣ tƣởng du kích chiến là chính sâu rộng
trong cán bộ và đội viên nên mới ảnh hƣởng đến sự lãnh đạo tác chiến nhƣ thế.
Chủ trƣơng của Trung ƣơng cũng nhƣ của Xứ ủy vẫn luôn luôn nhấn
mạnh rằng Nam Bộ còn đang trong giai đoạn cầm cự gay go trong lúc Việt Bấc
đã đủ điều kiện để chuẩn bị chuyển sang tổng phản công. Nhƣng chính trong
giai đoạn chuẩn bị chuyển sang tổng phản công của Việt Bắc, trạng thái cầm cự
vẫn còn và biểu lộ rõ ràng ở mặt trận đồng bằng Miền Trung Châu Bắc Bộ. Phải
nhớ rằng: khi sức cầm cự của ta đã tiến đến cao độ, thì trong giai đoạn ấy đã có
biểu lộ trạng thái chuẩn bị tổng phản công và trong giai đoạn chuẩn bị tổng phản
công còn có trạng thái cầm cự.
Chỉ khi nào hoàn thành cuộc chuẩn bị tổng phản công thì trạng thái cầm
cự về mặt chiến lƣợc mới chấm dứt thật sự còn về mặt chiến thuật mặc dù trong
giai đoạn tổng phản công vẫn có chiến thuật cầm cự.
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Trong lúc Việt Bắc, chiến trƣờng chính đang thẳng tỏ vẻ quân sự thì Nam
bộ trái lại mới thâu đoạt ít thắng lợi về chính trị và quân sự đối với chiến trƣờng
chính, Nam Bộ vẫn còn nguyên trong tình trạng cầm cự gay go, vẫn là chiến
trƣờng phụ là mặt trận kềm chế địch.
Trung ƣơng đã tháy rõ tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch ở Nam Bộ
mới đề ra cho chúng ta phƣơng châm du kích chiến là chính và nhiệm vụ kềm
chế địch. Vậy ta phải quan niệm cho đúng và làm tròn nhiệm vụ ấy, phải tích
cực cầm cự kềm chế hơn nữa để giữa chặt chân địch, để tiêu diệt từng bộ phận
sinh lực nhỏ của địch bồi dƣỡng và tăng cƣờng lực lƣợng ta để giữ vững dự trữ
về nhân vật lực của ta để chiến trƣờng chính rảnh tay vận động tiêu diệt đại bộ
phận sinh lực địch để ta có thể nƣơng theo tình hình chung mà tiến lên. Nói tóm
lại, trong giai đoạn chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công ở Việt Bắc còn
có trạng thái cầm cự “ Ở mặt trận Trung Châu”. Vậy mà ở Nam bộ chúng ta
đang ở trong giai đoạn cầm cự gay go lại bị tình cảm tổng phản công lôi cuốn
làm sai lạc trong việc lãnh đạo chính trị và quân sự rất nhiều. Chúng ta các cấp
cán bộ QDC phải nhận định rõ tính chât gay go của giai đoạn cầm cự trên chiến
trƣờng Nam Bộ trong lúc toàn quốc đang chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản
công, phải tranh đáu chống những tình cảm sai lạc mà đặt lại du kích chiến đúng
vào vị trí chiến lƣợc của nó, đẩy mạnh du kích chiến tranh đến cao độ cần thiết
đảm bảo việc tích cực cầm cự, tích cực kềm chế, đảm bảo tính chất trƣờng kỳ và
gian khó về mọi mặt của cuộc kháng chiến để đối phó với những tình hình khó
khăn có thể xảy ra. Thực hiện đúng phƣơng châm ấy tức là chiến trƣờng Nam
Bọ cũng nằm trong giai đoạn chung của toàn quốc, tích cực chuẩn bị tiến sang
tổng phản công, ăn nhịp với chiến lƣợc toàn quốc.
Phải xây dựng lại tƣ tƣởng du kích chiến tranh:
Trên chiến trƣờng Nam Bộ, ta và địch đang cầm cự gay go. Nói đến cầm
cự là nói đến bị bao vây và phá bao vây. Sự thúc giục giữa ta và địch có trạng
thái bao vây lẫn nhau. Ta bao vây cứ điểm và từng vùng nhỏ của địch và địch
cũng bao vây từng vùng của ta và địch cũng bao vây từng vùng của ta. Nhƣng
địch bao vậy rộng và lớn hơn. Chúng ta đã chia sẻ Nam Bộ ra từng Khu và trong
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mỗi Khu lại cắt ra từng mảnh nhỏ để bao vây chặt chẽ. Ta còn bị bao vây tức là
ta còn bị thụ động. Muốn giành chủ động kềm chế địch, phải phá bao vây. Muốn
phá bao vây địch, vấn đề căn bản là phải tích cực phát triển vòng vây quanh các
đồn bốt, cứ điểm đich, làm cho thế chủ động của địch ra thế thụ động chuyển
sang chủ động để tiêu hào tiêu diệt giặc mạnh mẽ hơn.
Trong thời kỳ nội chiến Trung Hoa cũng lâm vào tình trạng bị bao vây
nhƣ ta. Tuy Trung Hoa có một hậu phƣơng to lớn rộng rãi bằng mấy lần Đông
Dƣơng mà còn lấy du kích chiến làm chính hƣớng chỉ ta chiến trƣờng đã hẹp thế
bao vây địch lại gắt gao, chiến khu nhỏ bé, quần chúng thƣa thớt mà có khuynh
hƣớng chính quy, nặng về chính quy chiến là đi không đúng theo đƣờng lối
chiến lƣợc.
Hồi ấy, Hồng quân bị Quốc dân Đảng bao vây và tấn công ráo riết Lý
Lập Tam vì có lập trƣờng khác Mao Trạch Đông nên chủ trƣơng đánh chỗ
không đúng ĐIềU KIệN chiến. Sau 3 năm chủ trƣơng chạy đua đến thất bại,
Trung Hoa đã sai lầm. Ta phải học kinh nghiệm ấy, phải biết phân biệt thế nào
là thời kỳ du kích và du kích chủ nghĩa. Trong thời kỳ du kích mà lấy du kích
chiến làm chính là đúng. Nếu qua thời kỳ du kích mà còn du trùy hay lấy du
kích chiến làm chính là sai là phạm du kích chủ nghĩa.
Chúng ta đang ở trong giai đoạn cầm cự, tức là trong thời kỳ du kích.
Chúng ta càng phải phát triển du kích chiến tranh mạnh chẳng những DQDK,
địa phƣơng quân có nhiệm vụ phát động du kích chiến tranh mà bộ đội chủ lực
của ta cũng phải xây dựng lại tƣ tƣởng du kích chiến tranh vì chủ lực cũng nhƣ
các thú quân khác( du kích, địa phƣơng quân) đều nằm trong chiến lƣợc du kích
chiến là chính. Vậy phải xây dựng bộ đội trên tƣ tƣởng đó, thấm nhuần phƣơng
châm để thực hiện đúng đắn và đầy đủ phƣơng châm.
Chúng ta không sợ tính chất du kích của bộ đội ta, trái lại phải thấy rằng
tính chất du kích ấy là 1 đặc điểm của chiến tranh nhân dân của ta nó đƣơng là 1
điều kiện cần thiết để chiến thắng địch. Đối với chủ lực trong tƣơng lai ta sẽ bỏ
cái tính chất du kích ấy nhƣng bây giờ trong giai đoạn tích cực cầm cự kềm chế
ta phải giúp đầy đủ phƣơng tiện nhƣ tổ chức, lề lối làm việc, lãnh đạo, tạo điều
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kiện thuận tiện cho chủ lực hoạt động theo phƣơng châm du kích. Hoạt động
theo phƣơng châm du kích chiến là chính, không có nghĩa là phân tán bộ đội chủ
lực (trừ những trƣờng hợp đặc biệt) đánh chìm sẽ hay phá rối lẻ tẻ nhƣ du kích
mà cũng vận động từng binh đoàn nhƣng lấy vận động chiến của chủ lực để tiêu
diệt từng bộ phận sinh lực nhỏ của địch bồi dƣỡng lực lƣợng ta, phát triển du
kích chiến tranh tích cực bảo vệ địa phƣơng giữ gìn và giành giựt dự trữ, giành
chủ động về chỉ đạo chiến thuật tiến lên giành chủ động về chiến lƣợc. Hoạt
động theo phƣơng châm du kích chiến là chính còn có nghĩa là, trong mỗi hành
động hàng ngày, từ việc nhỏ đến việc lớn đều nhằm mục đích phục vụ phát triển
chiến tranh du kích. Không nên quá nặng về việc tác chiến những trận quy mô
mà bố trí làm sao cho 3 thứ quân có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, hoạt động
liên miên ở tiền phƣơng cũng nhƣ ở hậu phƣơng địch. Không nên đóng quân có
địch, công kahi mà phải lƣu động luôn và bí mật. Đền đóng quân ở địa phƣơng
nào phải liên hệ chặt chẽ với địa phƣơng ấy và phải có kế hoạch phối hợp tác
chiến với các lực lƣợng võ trang củ địa phƣơng để bảo vệ địa phƣơng.
Ngoài việc xây dựng tƣ tƣởng du kích chiến tranh cho ba thứ quân riêng
đối với chủ lực để đảm bảo thực hiện phƣơng châm chiến lƣợc, ta còn phải chú
ý giáo dục ý thức bảo vệ địa phƣơng nữa. Có nhƣ thế, thì không những chỉ có
dân quân, du kích, bộ đội địa phƣơng mà cả chủ lực cùng chiến đấu tích cực để
bảo vệ địa phƣơng bằng không chủ lực chỉ hăng hái trong chiến dịch.
Nhƣng không phải vì nhiệm vụ phát động du kích chiến tranh tác chiến
theo phƣơng châm du kích mà chủ lực không đào luyện theo quy mô vận động
chiến rộng lớn mạnh mẽ, tập trung quân số lớn để có thể tiêu diệt giặc theo quy
mô rộng lớn. Trái lại, nếu chủ lực (từ chủ lực Khu đến chủ lực địa phƣơng) có
biết tập trung mạnh mẽ vận động mạnh mẽ mới tiêu diệt đƣợc giặc, mới đảm
bảo phƣơng châm phát triển du kích chiến.
KẾT LUẬN
Nam Bộ tùy chiến trƣờng phụ là mặt trận kềm chế địch nhƣng nam Bộ có
một tác dụng quan trọng trong chiến lƣợc chuẩn bị chuyển sang tổng phản công
của toàn quốc. Toàn quốc đang đi vào giai đoạn chuẩn bị chuyển mạnh sang
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tổng phản công nhƣng vì lẽ tƣơng quan lực lƣợng giữa địch và ta mỗi nơi mỗi
khác, tình hình chiến tranh ở nƣớc ta phát triển không đồng đều nên tình độ
chuẩn bị tổng phản công ở mỗi nơi chiến trƣờng cũng khác. Nam BỘ còn đang
trong giai đoạn cầm cự gay go, Nam Bộ phải làm tròn nhiệm vụ tích cực cầm
cự, tích cực kềm chế, tích cực phối hợp với chiến trƣờng chính để cho chiến
trƣờng chính có dƣ thêm điều kiện chủ quân chuyển mạnh sang tổng phản công.
Nhƣ vậy, tức là Nam BỘ cũng dùng trong chiến lƣợc chuẩn bị sang tổng phản
công của toàn quốc.
Muốn đi sát với phƣơng châm và thực hiện đầy đủ phƣơng châm “ Du
kích chiến là chính, vận động chiến là phụ” trong việc xây dựng lực lƣợng lãnh
đạo tác chiến, Nam Bộ phải:
- Kiện toàn và phát triển cơ sở DQDK cho thiệt mạnh để đủ sức duy trì và
phát triển du kích chiến trnah sau lƣng địch, trong lòng địch và tràn lan khắp
nơi, động viên nhân dân tham gia nhân dân chiến tranh, kết hợp đƣợc sự chiến
đấu giữa nhân dân và du kích.
- Xây dựng và củng cố địa phƣơng quân vì địa phƣơng quân cùng với
DQDK là cơ sở chính của chiến tranh du kích, là lực lƣợng căn bản trong việc
phát triển chiến tranh du kích. Ngoài ra địa phƣơng quân còn là lực lƣợng đào
tạo cơ sở, tạo chiến trƣờng để cho chủ lực hoạt động. Cơ sở địa phƣơng quân
vững thì chủ lực mới có điều kiện hoạt động dễ dàng.
- Tùy theo sự phát triển của du kích, của địa phƣơng quân mà đặt vấn đề
sử dụng chủ lực cho hợp.
- phổ biến sâu rộng phƣơng châm chiến lƣợc của giai đoạn trong các cấp
lãnh đạo quân sự, các cơ quan chuyên môn, thâu suốt từ can bộ đến đội viên,
trong các cơ quan dân chính, làm cho tất cả đều nhận rõ tính chất đặc biệt của
giai đoạn chiến lƣợc ở Nam Bộ để phối hợp chặt chẽ nhằm mục đích thực hiện
phƣơng châm chiến lƣợc.
II. PHƢƠNG CHÂM LÃNH ĐẠO DU KÍCH CHIẾN TRANH
1. Cơ sở của việc phát động chiến tranh du kích là xã
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Trong mấy năm nay, các cơ quan lãnh đạo dân quân ít nhằm xã làm đối
tƣợng, ít nằm xã làm động cơ chính trong việc phát động du kích chiến tranh.
Do đó, không điều khiển đƣợc phong trào dân quan ở xã, các xã đội thi hành
những chủ trƣơng sai đúng thế nào chúng ta không rõ để sửa chữa hay rút kinh
nghiệm mà năm nay, các tiểu đội bộ phải chuyển hƣớng về xã, pahri nắm xã tìm
hiểu việc phát động du kích chiến tranh ở xã trên các mặt tổ chức và lãnh đạo để
lãnh đạo cho sát đúng.
2. Vì thiếu sự lãnh đạo chặt chẽ bên trên, nên tình trạng tự động ở xã thiếu
kế hoạch chỉ đạo, phổ biến hay có khi không có kế hoạch gì cả.
Nếu tình trạng này còn kéo dài thì du kích chiến tranh khó phát triển
mạnh và sẽ mãi trong tình trạng thô sơ, lạc hậu. Đành rằng cuộc chiến tranh của
nhân dan phải cần có rất nhiều tính chất tự động. Làm mất tính chất tự đọng
chiến đấu rất phong phú của nhân dân là việc rất sai. Nhƣng nó cũng phải đƣợc
lãnh đạo theo kế hoạch chung, đem hết khả năng tự động ấy vào trong phƣơng
châm kế hoạch chung. Vì vậy, phải sửa chữa khuyết điểm ấy, nắm chặt các xã
làm động cơ phát động phong trào. Phải có kế hoạch thống nhứt cho từng vùng,
từng huyện, từng tỉnh, phải biết phối hợp chặt chẽ giữa các lực lƣợng võ trang ở
địa phƣơng dƣới sự lãnh đạo thống nhứt của quân dân chính địa phƣơng.
Các cơ quan chuyên môn của quân sự (nhƣ chính trị, tham mƣu) có trách
nhiệm với phong trào phải đƣợc thống nhứt và liên lạc chặt chẽ từ Nam Bộ đến
tỉnh đội.
Ở tỉnh, không những cấp lãnh đạo QDC phải đƣợc thống nhứt mà các cơ
quan chuyên môn trong các ngành QDC cũng phải phối hợp chặt chẽ. Nếu tham
mƣu và chính trị không phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dân chính thì không
thể nào phát triển chín tranh du kích đƣợc. Trong việc phối hợp này, các cơ quan
tham mƣu và chính trị phải làm động cơ. Có nhƣ vậy mới đƣa du kích chiến
tranh từ tình trạng địa phƣơng, từng tỉnh, từng Khu với một kế hoạch lãnh đạo
thống nhứt. Sự thống nhứt lãnh đạo này, không đƣợc làm mất sáng kiến và tự
động tỉnh của địa phƣơng.
3. Phải nắm vững cán bọ và đơn vị tác chiến:
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Tỉnh đội bộ phải nắm cho đƣợc cán bộ cấp huyện, các bộ đội địa phƣơng
của tỉnh và của huyện. Có chủ trƣơng, có kế hoạch mà không biết xây dựng, sử
dụng và điều khiển cán bộ thực hiện chủ trƣơng và kế hoạc không nắm đƣợc các
đơn vị để điều khiển thực hành, thì công việc trở lại nằm trong giấy tờ. Lãnh đạo
du kích chiến tranh, phải đƣợc linh hoạt, cụ thể, thực tế mới đối phó kịp với
phong trào.
4. Thống nhứt và củng cố giao thông liên lạc
Muốn đảm bảo cho việc lãnh đạo phong trào còn phải kiện toàn GTLL
giữa cơ quan chỉ đạo với các đơn vị thực hành: Nam Bộ với Khu, tỉnh, tỉnh với
địa phƣơng quân và xã đội. Trong bản thân của đơn vị phải kiện toàn trinh sát,
thông tinh, liên lạc của đơn vị.
III. PHƢƠNG CHÂM TÁC CHIẾN CHUNG
1. Tác chiến:
Căn bản của phƣơng châm tác chiến là phải quyết tâm tiêu diệt giặc luôn
luôn. Tùy điều kiện và tƣơng quan lực lƣợng giữa ta và địch mà đặt vấn đề tiêu
diệt bộ phận sinh lực lớn hay nhỏ nhƣng đặc biệt là phải chú trọng tiêu diệt
những bộ phận sinh lực nhỏ của địch, lợi dụng đúng lúc địch sơ hở nhứt nhƣ: đi
khung bộ tàn sát nhân dân, phá hoại dự trữ giữ lúc nó vận động càn quét, chiếm
đóng, cƣớp đất dụ trữ. Phải biết phối hợp các thứ quân, các binh chủng, các lực
lƣợng võ trang khác trong địa phƣơng (nhƣ Biệt động đội, CAXF..) Vận động
tiêu diệt sinh lực địch bảo toàn, bãi bỏ và tăng cƣờng lực lƣợng ta. Trong việc
phối hợp các lực lƣợng võ trang địa phƣơng với quân chủ lực của tịch hay của
Khu (nếu có) vận động tiêu diệt địch phải thận trọng, không nên vội vàng hấp
tấp, chuẩn bị chu đáo, không nên đánh. Khi đánh phải nắm lấy phần thắng trong
tay, không chắc thắng, không nên liều lĩnh hy sinh vô ichsmaf đã đánh thì phải
quyết tâm tiêu diệt trong từng chiến đấu một. Có tiêu diệt nhƣ thế mỗi bồi bổ và
tăng cƣờng lực lƣợng ta và làm suy nhƣợc lực lƣợng địch.
Với DQDK và địa phƣơng quân phải phát triển mạnh du kích chiến tranh,
siết chặt vòng vây, liên mên bao vây, phá rồi đồn bốt địch tiêu diệt những toàn
quân của địch đi khủng bố lẻ tẻ tàn sát nhân dân và phá hoại dự trữ ta. Du kích
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chiến tranh phải đảm bảo thực hiện đầy đủ nhân dân chiến tranh nghĩa là phải
động viên toàn dân chiến đấu. Chiến đấu về mọi mặt, quân sự, chính trị, kinh tế
và văn hóa.
Du kích chiến tranh phải đảm bảo thực hiện mặt trận dân tộc thống nhứt,
thực hiện nền dân chủ nhân dân trong chính quyền, thực hiện sự đảm bảo tài sản,
tính mạng nhân dân, đảm bảo và bồi dƣỡng nhân lực vật lực ta.
Chủ lực của tỉnh phải sát với địa phƣơng quân, phải phối hợp chặt chẽ với
các lực lƣợng địa phƣơng, các bình chung chuyên môn của xã( vì địch mấy lúc
sau này thƣờng dùng cơ giới càn quét từng xã, ta phải tổ chức cho xã những
toàn du kích chuyên môn đánh mìn, đánh bê ta tiến tới đánh bằng AT), tiêu diệt
địch lúc nó đi ra khỏi đồn càn quét hay chiếm đóng chủ lực của Khu phải sát với
chủ lực của các tỉnh và các bộ đội địa phƣơng để thực hiện tác chiến tiêu diệt
địch.
Việc tác chiến tiêu diệt này không phải chỉ nhằm vào vạn động đánh
những đồn vì hay binh đoàn lớn của địch mà phải biết tiêu diệt địch bất cứ lúc
nào, trƣờng hợp nào và trên địa hình nào. Lực lƣợng địch càng nhỏ, càng yếu,
càng sơ hở chừng nào thì điều kiện tiêu diệt dễ dàng, chắc chắn cho ta chừng ấy.
Có thực hiện đƣợc mục đích tiêu diệt và bao vây địch thì trên chiến
trƣờng Nam Bộ ta mới chủ động kềm chế địch, phá bao vây, biến thế chủ động
của địch thành thế bị động và chuyển thế bị động của ta thành thế chủ động. Đó
mới là phƣơng châm tác chiến chính còn việc lấy đồn bốt hay mở chiến dịch là
kế hoạch tùy theo từng lúc mà đề cho ra cho sát.
2. Phá hoại
Công tác phá hoại dính liền với phƣơng châm tác chiến. Công tác phá
hoại đảm bảo thắng lợi cho tác chiến và cùng với tác chiến hoàn thành
nhieemjvuj bao vây, kềm chế địch bảo vệ và giữ gìn dự trữ của ta. Công tác phá
hoại có tác dụng rất lớn của quân đội yếu đánh với quân dội mạnh, của chiến
tranh nhân dân đánh phá tiêu diệt giặc nhƣng cũng quyết liệt, mạnh mẽ với
những lực lƣợng nhỏ yếu, linh động.
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Để thực hiện đầy đủ phƣơng châm công tác phá hoại phải đƣợc để cao,
đặt đúng vào vị trí chiến lƣợc của nó, tích cực thực hiện nhằm ba mục tiêu
chính:
- Phá hoại chiến lƣợc (phá hoại các đƣờng giao thông huyết mạch chiến
lƣợc của địch, phá hoại kho tàng, đạn dƣợc, lƣơng thực, cơ sở cơ giới, quân giới
của giặc…).
- Phá hoại chiến thuật (các con lô chiến thuật, lô địa hạt (tỉnh và xã), phá
hoại liên miên và khắp nơi.
Công tác phá hoại phải đƣợc lãnh đạo, tổ chức thực hiện có phƣơng châm
kế hoach, có tính chất nhân dân và có tính chất chuyên môn đặc biệt. Các cấp
chỉ huy phải nắm vững công tác phá hoại cũng nhƣ công tác tác chiến, công tác
địch ngụy vận.
Ta phải biết rằng, có nhiệm vụ chiến lƣợc, chúng ta không thể thực hiện
đƣợc bằng sức tác chiến mà chỉ có thể thực hiện đƣợc bằng công tác phá hoại và
chỉ nhờ công tác phá hoại mới thực hiện đƣợc mà thôi. Đối với công tác chánh
trị, cơ quan chánh trị các cấp có nhiệm vụ rất quan trọng trong sự phá hoại tinh
thần chiến đấu của quân địch. Công tác phá hoại tinh thần địch cũng là một công
tác quyết định.
3. Địch ngụy vận
Trong mấy năm qua, ta lấy đồn bốt bằng địch vận nhiều hơn bằng cƣơp
tập. Đó là một đặc điểm của cuộc chiến tranh nhân dân của ta, một cuộc chiến
tranh cách mạng hợp chính nghĩa chống chiến tranh phi nghĩa.
Hơn nữa, thành phần quân số địch ở Nam Bộ hơn 70% là ngụy binh giặc
lại bắt linh một cách ép buộc, bừa bãi, tinh thần chiến đấu quân đội của giặc rất
yếu ớt. Do đó, công tác địch ngụy vận làm tan rã hàng ngũ địch, làm nội ứng
cho ta rất quan trọng.
Công tác địch vận là một hình thức tác chiến của chiến trnah nhân dân.
Nó cũng là một phƣơng châm tác chiến quan trọng của chiến trƣờng Nam BỘ.
Đề cao công tác địch ngụy vận không phải chỉ nhận xét thấu đáo và phổ biến ý
thức quan niệm địch ngụy vận tỏng các cấp DC xuống đội viên và nhân dân mà
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cốt chính và quan tọng là thực hiện đúng phƣơng châm lãnh đạo và tổ chứ địch
ngụy vận cho thích đáng với những cán bộ thích đáng. Phải tổ chức và lãnh đạo
bộ máy địch ngụy vận rộng rãi khắp chiến trƣờng nhƣng cũng phải biết lãnh đạo
tổ chức theo từng mặt trận. Các cấp chỉ huy từng tỉnh, từng khu, phải nắm chặt
những mặt trạn địch ngụy vận, trực tiếp điều khiển và thực hiện đầy đủ một mặt
trận chiến tranh về địch ngụy vận.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ NĂM 51
I. Bảo đảm thực hiện phƣơng châm quân sự năm 1951
Phƣơng châm chiến lƣợc để cho Nam Bộ năm này vẫn là “ du kích chiến
là chính, vận động chiến là phụ, đẩy mạnh vận động chiến tiến tới”, “ Nam bộ
phải chủ động kềm chế”.
Và phƣơng châm tác chiến là luôn luôn tiêu diệt địch để bảo toàn bộ lực
lƣợng của ta.
Công tác chính trị phải đảm bảo thực hiện phƣơng châm chiến lƣợc và
tác chiến nói trên bằng hai cách:
-

Xây dựng tƣ tƣởng đúng.

-

Đã phá tƣ tƣởng sai
1. Xây dựng tƣ tƣởng đúng
a. Phải nắm vững phƣơng châm du kích chiến là chính:
- Xây dựng tƣ tƣởng du kích chiến là chính trong 3 thứ quân (cán bộ và
đội viên) các cấp chính quyền kháng chiến (KCHC và đoàn thể làm cho tất cả
thấm nhuần nhiệm vụ phát triển du kích chiến tranh hiểu rõ du kích chiến là
chính để thực hiện đúng đắn phƣơng châm.
- Giáo dục cho tất cả rõ tính chất cầm cự gay go của chiến trƣờng Nam
Bộ, phải thấy rằng ta đang phải phá bao vây địch, phải phối hợp chặt chẽ giữa 3
thứ quân với QDC xã, phát triển mạnh du kích chiến tranh nhứt là ở hậu phƣơng
địch để phá thế bao vây của địch, tiến lên giành chủ động khắp nơi.
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- Đặc biệt với chủ lực phải làm cho cán bộ và đội viên thấm nuần tƣ tƣởng
du kích chiến tranh, vạch rõ bộ đội chủ lực của ta vẫn còn nằm trong chiến lƣợc
du kích chiến là chính, không thể nào hoạt động ra ngoại phƣơng chậm ấy đƣợc.
- Vạch cho tất cả nhận định rõ vài tƣơng quan trọng của địa phƣơng quân
trong phƣơng châm du kích chiến là chính. Vạch rõ địa phƣơng là cơ sở, là lực
lƣợng chính (cùng với DQDK) trong việc phát triển chiến tranh du kích, là lực
lƣợng bổ sung cho chủ lực đồng thời nó có trách nhiệm tạo cơ sở, chuẩn bị chiến
trƣờng cho chủ lực hoạt động vì chử lực không có chiến trƣờng nhứt định, nó
lƣu độngvà cùng với địa phƣơng quân, với nhân dân chiến đấu trên chiến trƣờng
của du kích và địa phƣơng quân.
- Phải đặt cho chủ lực trách nhiệm tiêu diệt giặc mạnh mẽ và bảo vệ địa
phƣơng ( điều này trƣớc kia ta lợi và quan niệm sai lầm rằng chử lực không có
trách nhiệm trong việc bảo vệ địa phƣơng.
- Nhấn mạnh rằng quân đội (ba thứ quân) là 1 bộ phận tích cực nhứt của
nhân dân cầm súng bảo vệ nhân dân. Quân đội cũng nằm trong mặt trận dân tộc
thống nhứt, quân đội phải là động cơ trong việc đoàn kết mặt trận dân tộc, quân
đọi phải giáo dục động viên toàn dân trong xã tích cực tham gia nhân dân chiến
tranh, tham gia chiến đấu phục vụ tiến tuyến, đẩy kháng chiến mau đến thắng
lợi.
- Đề cao tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa 3 thứ quân đặc biệt giữa chủ lực
và địa phƣơng quân (tiểu đoàn tập trung để thực hiện tiêu diệt địch trong chiến
đấu, chiến thuật. Đó là phuơng châm tá chiến của ta. Giáo dục cho 3 thứ quân
hiểu rõ thế nào là tiêu diệt trong chiến đấu, chiến dịch mà là tieu hao trong chiến
lƣợc. Tránh quan niệm tiêu hao trong từng chiến đấu lẻ tẻ có hại cho sự bảo toàn
và bồi dƣỡng lực lƣợng của ta.
- Đề cao công tác phá hoại, vạch rõ phá hoại là 1 nhiệm vụ chiến lƣợc.
Phá hoại phải phối hợp chặt chẽ với tác chiến để thực hiện đầy đủ phƣơng châm.
- Đẩy mạnh công tác địch vận. Địch vận là một phƣơng châm tác chiến
đặc biệt quan trọng trên chiến trƣờng Nam Bộ.
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- Vận động chiến và đẩy mạnh, vận động chiến tiến lên. Vạch rõ trong
Nam Bộ còn đang trong giai đoạn cầm cự gay go, tranh đấu chống tinh cam tổng
phản công ảnh hƣởng vào sự lãnh đạo tác chiến. Vạch rõ Nam Bộ là chiến
trƣờng phụ và mặt trận Nam Bộ là mặt trận kềm chế. Vận động chiến là phụ.
- Tuy vận động chiến là phụ nhƣng không phải không quan trọng, phải
tăng thêm thành phần vận động chiến và đẩy mạnh vận động chiến tiến tới.
- Phải học tập vận động chiến (tƣ tƣởng, chiến thuật, kỹ thuật). Để cao tác
phong vận động chiến trong chủ lực là phải dẻo dai, bền bỉ, kỹ thuật cao, học
nhiều, khổ luyện, liên lạc mau lẹ và chặt chẽ giữa các thứ quân, có ý thứckỷ luật
chiến trƣờng…
- Nhấn mạnh ý thức vận động chếin của chủ lực cũng chỉ là để thực hiện
tiêu diệt bộ phận sinh lực của địch, phát triển chiên tranh du kíchm bảo vệ địa
phƣơng.
- Đề cao sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ lực với các thứ quân đặc biệt với
tiểu đoàn địa phƣơng quân tập trung, trong việc thực hiện phƣơng châm tác
chiến và phát triển du kích chiến. Tiểu đoàn địa phƣơng và chủ lực có nhiều
điểm giống nhau vì tiểu đoàn địa phƣơng quân củng cố nhiệm vụ tiêu diệt từng
bộ phận sinh lực nhỏ của địch. Hơn nữa, cả 2 cũng chƣa tiến đến trình độ phối
hợp hoạt động với các binh chủng chuyên môn khác nhƣ pháo binh hay cơ
giới…
2. Đã phá tƣ tƣởng sai
- Chống tác phong chủ lực sai lầm chi thức chú trọng về hình thức rƣờm
rà, nặng nề không thấy rõ tình trạng du kích của chiến trƣờng, do đó, chủ lực
không nhẹ nhàng, không lƣƣ động dễ dàng, ít bị mất. Trái lại không biết xây
dựng tác phong chủ lực là phải tăng cƣờng chất lƣợng và kiện toàn thành phần
chiến đấu, phải dẻo dai bền bỉ, trình độ kỹ thuật cao, liên lạc chặt chẽ, kỹ thuật
chiến trƣòng vững và nghiêm minh.
- Tranh đấu chống tƣ tuởng “ chính quy” biểu lộ trong công việc ham chủ
truơng những chiến trận quy mô mà xem thƣờng hay coi nhẹ những trận du kích
có tác dụng tiêu diệt từng bộ phận lực lƣợng nhỏ của địch, nó có biểu lộ trong
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cách đóng quân cố định công khai, liên hệ ít với QDC địa phƣơng, thiếu phối
hợp với địa phƣơng quân, ít năng do DQDK, thái độ xa rời quần chúng, thiếu
đoàn kết với nhân dân, không kết hợp sự chiến đấu với việc tham gia sinh sản,
chỉ nhìen vào trong việc cấp dƣỡng của chính phủ…
- Vạch rõ không phối hợp với QDC, với các lực lƣợng võ trang địa
phƣơng, cùng chung sự phát động du kích chiến tranh là không thể nào thực
hiện đầy đủ phƣơng châm chiến lƣợc. Chủ lực cũng nằm trong phƣơng châm du
kích chiến là chính, chủ lực không làm thế nào khác hơn đƣợc.
- Tranh đấu chống tinh thần vô trách nhiệm với địa phƣơng quân, có tƣ
tƣởng cho rằng việc bảo vệ địa phƣơng là của dân quân du kích, địa phƣơng
quân chớ không phải của chủ lực. Chủ lực chỉ có nhiệm vụ tập luyện, nghiên
cứu chiến trƣờng và mở chiến đâu hay chiến dịch. Đặt lại cho chủ lực trách
nhiệm đối với việc bảo vệ địa phƣơng.
- Giáo dục lại quan niệm sai lầm về tiêu hao và tiêu diệt. Tránh tiêu hao
trong chiến đấu lẻ tẻ có hại cho sự bảo tồn lực lƣợng ta. Ta chủ trƣơng tiêu hao
trong chiến lƣợc nhƣng tỏng từng chiến đấu phải tiêu diệt để bảo tồn và bồi
dƣỡng lực lƣợng ta.
- Tranh đống chống tƣ tƣởng có giới, biết phân tán mà không biết tập
trung hay đã tập trung là bô sơ hở địa phƣơng. Chống lại tƣ tƣởng cố định không
biết tuỳ theo từng thời kỳ, từng địa phƣơng mà phân tán, tập tủng quân đội kịp
thời đối phó.
- Tranh đấu chống tính chất thủ công nghiệp trong lề lối lãnh đạo, lề lối tổ
chức chỉ biết đề ra chủ trƣơng, kế hoạch mà không kiện toàn các bộ máy chuyên
môn tƣơng dƣơng, thích hợp với nhiệm vụ không đề ra chính sách cán bộ tƣơng
đƣơng thích hợp với nhiệm vụ.
- Để thực hiện phƣơng châm chiến lƣợc va tác chiến của Nam Bộ năm 51,
cơ quan công tác chính trị các cấp phải căn cứ vào những “nhận xét về công tác
chính trị lãnh đạo thực hiện phƣơng châm năm 50” vào tài liệu của Trung ƣơng,
của Xứ uỷ, những kinh nghiệm trong nƣớc, kinh nghiệm Trung Hoa, tập trung
tất cả phƣơng tiện nhƣ bào vở huấn luyện báo chí, văn nghệ, văn hoá nhằm mục
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đích giáo dục và phổ biến sâu rộng trong toàn thể quân đội (cán bộ và đội viên)
trong các cấp Dân chính để tất cả thấm nhuần tƣ tƣởng du kích chiến là chính,
vận độngc hiến là phụ, tranh đấu chống tƣ tƣởng và tình cảm sai lạc, xây dựng
tƣ tƣởng đúng đắn để thực hiện đầy đủ phƣơng châm chiến lƣợc và phƣơng
châm tác chiến đã đề ra cho Nam Bộ trong năm 1951.
Ngoài nhiệm vụ chính là phải phổ biến sâu rộng phƣơng châm chiến lƣợc
và tác chiến trong hàng ngũ quân đội cũng nhƣ ngoài dân chính, cơ quan công
tác chính trị các cấp nhứt là cấp tỉnh, còn phải tuỳ theo nhiệum vụ quân sự,
chính trị từng thời kỳ do QDC địa phƣơng đặt kế hoạch bảo đảm sự thực hiện.
XÂY DỰNG BỘ ĐỘI CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN
I. GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG, NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHÍNH TRỊ,
QUÂN SỰ.
II. ĐỀ CAO NGUỜI BINH SỸ TRONG 3 THỨ QUÂN
III. ĐỀ CAO VẤN ĐỀ NUÔI QUÂN, DƢỠNG QUÂN.
IV. CHỦ TRƢƠNG VIỆC GIÁO DỤC VĂN HOÁ CHO BINH SỸ.
I. Giáo dục tƣ tƣởng, nâng cao chất lƣợng chính trị, quân sự
(Vừa giác ngộ lý trí và kích thích tình cảm binh sỹ)
1. Nhằm: Nung duc long tin tƣởng “Tất thắng” giác ngộ quyền lợi nghĩa
vụ công dân. Giáo dục tình cảm dân tộc, gây lòng căm thù và ý chí phục thù
địch, mục đích nâng cao tinh thần chiến đấu, áp đảo ý chí xâm lƣợc địch.
- Làm cho ngƣời đội viên hiểu rõ mục đích chiến đáu vì dân vì nƣớc đem
lại độc lập và tự do hạnh phúc cho Tổ quốc, cho đồng bào.
- làm cho ngƣời đội viên sẵn sàng chịu đựng tất cả gian lao cực khổ bền bỉ
chiến đấu, kiên cƣờng chịu đựng, quyết chiến, quyết thắng.
- Đề cao tác phong của Hồ Chủ tịch trong bộ đội: Cần, Kiệm, Liêm,
Chính, Chí công vô tƣ.
- Nêu cao những quyền lợi mà toàn dân đã đuợc do cuộc Cách mạng
tháng 8 đƣa lại. Chính quyền dân chủ nhân dân, cải cách sinh hoạt, tạm cấp đất,
giảm tô, giảm tức, chống nạn mù chữ…
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- Làm cho ngƣời đội viên hiểu rõ và tin chắc sự tất thắng của ta “ cuộc
chiến tranh vì chính nghĩam cuộc chiến tranh tiến bộ hợp với nguyện vọng của
dân tộc, với trào lƣu hoà bình tiến bộ của thế giới”.
- Nêu rõ những căn nguyên áp bức trong hƣơng thôn, trong nhà máy dƣới
ách đế quốc Pháp, tình cảnh điêu dứng khốn cùng, dốt nát những việc học hành
nhoi so, thiếu thốn trong thời đế quốc.
- Nhắc lại những thảm trạng chết đói 1944-1945 ở Trung, Bắc, tình cảnh
lầm than của dân cày rách rƣới ở Nam Bộ.
- Vạch rõ đời sống tủi nhục của 1 số đồng bào đang chịu đựng dƣới nanh
vuốt địch ở vùng tạm chiếm.
- Vạch rõ những tội ác của giặc trong kháng chiến, phải kết hợp ca tội ác
của giặc để gây trong lòng binh sỹ một mức căm thù vô tận với đế quốc Pháp và
bọn Việt gian bán nƣớc.
- Dùng mọi hình thức, mọi phƣơng pháp và không bỏ lỡ một số cơ hội
nào để gây căm thù đối với giặc.
- Phải biết nuôi dƣỡng lòng căm thù ấy và phát triển đén một cao độ có
thể tạo đƣợc 1 sức mạnh tinh thần biến thành 1 sức chiến đấu mãnh liệt.
- Giáo dục tình cảm dân tộc, nhắc lại truyền thống anh hùng, dân tộc để
kích động lòng tự tôn của dân tộc của binh sỹ, xây dựng một chí khí anh hùng, 1
chí khí ngoan cƣờng, 1 tinh thần dũng cảm mãnh liệt.
2. Giáo dục tƣ tƣởng chiến tranh nhân dân và quan điểm quần chúng
- Giải thích rõ quân đội ta, hầu hết là công nông nhƣng đa số là dân cày đẻ
ra trong nhaâ dân, trƣởng thành trong phong trào tranh đấu của nhân dân, là
quân đội cách mạng của nhân dân.
- Cuộc chiến tranh của ta là vì dân, do toàn dân tham gia và kháng chiến
trên toàn diện.
- Phải huy động lực lƣợng vì đại toàn dân kháng chiến mới thắng địch.
Binh sỹ phải thấm nhuần quan điểm nhân dân quần chúng.
- Phải tranh đấu chống tƣ tƣởng hình thức sai lệch đã làm bộ đội xa lìa
nhân dân.
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- Giáo dục tinh thần phục vụ nhân dân, chịu trách nhiệm trƣớc nhân dân
đề cao vai trò quyền lợi của nhân dân, tin tƣởng lực lƣợng vĩ đại của nhân dân
và biết học tập nhân dân.
- Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam trong việc lãnh
đạo chiến tranh cứu quốc.
- Nhận định đầy đủ về các vai trò của Mặt trận Dân tộc, của bộ đội nhân
dân, của Đảng Lao động Việt Nam là những điều kiện để chiến thắng.
- Giáo dục ý thức trƣờng kỳ kháng chiến, chiến đấu gian khó, chịu đựng,
chống tƣ tƣởng hủ hoá, quân sự thuần tuý, ích kỷ, cá nhân anh hùng, biệt phái,
địa phƣơng, chống những bấp bênh hấp tấp tiểu tƣ sản mạo hiểm, phiêu lƣu, tính
chất chậm chạp thủ công nghiệp của dân cày. Phát triển tự động tính, sáng kiến
tính, cho toàn thể bộ đội và nhân dân.
- Nêu cao tinh thần hy sinh xả thân anh hùng, vĩ đại của nhân dân, tính
chất kiên cƣờng nhẫn nại anh hùng của Công nông.
3. Giáo dục ý thức quốc tế và tình cảm quốc tế
- Giải thích rõ cuộc cách mạng Việt Nam không thể đơn độc thành công,
nói phải nằm trong phong trào chung của Cách mạng thế giới chống đế quốc do
Liên Xô lãnh đạo.
- Những mối quan hệ giữa cuộc kháng chiến Việt Nam với Ai Lao, Cao
Miên. Vạch rõ mối quan hệ giữa cuộc kháng chiến ở Đông Dƣơng với mặt trận
dân chủ thế giới nhứt là quan hệ với Trung Hoa.
- Nêu rõ những cuộc tranh đấu của nhân dân các nƣớc ủng hộ hoà bình
chống đế quốc phản động dính liền với cuộc kháng chiến của chúng ta.
- Nêu rõ những hoạt động của những hội nghị hoà bình thế giới và các
đoàn thể Cách mạng thế giới nhƣ các cuộc hội họp Liên đoàn Thanh Niên Dân
chủ thế giới, Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới để cho uy tín
với danh dự của cuộc kháng chiến Việt Nam.
- Vạch rõ tinh thần chân thành của các nƣớc Dân chủ trên thế giới đối với
Việt Nam, phân biệt rõ ràng trong sự nhìn nhận chính thức chính phủ Việt Nam
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khác hẳn với thủ đoạn lừa gạt dối trá của phe đế quốc trong sự nhìn nhận bù
nhìn Bảo đại bán nƣớc.
- Vạch rõ sự quan hệ của phong trào nhân dân cách mạng các thuộc địa
Pháp với Cách mạng Việt Nam.
- Nêu cao tinh thần tƣơng thân tƣơng trợ trong những hoạt động các tổ
chức hội Việt Hoa hữu nghị, Việt Xô hữu nghị.
4. Giáo dục, mở rộng dân chủ, đề cao kỷ luật
- Giải thích rõ tinh thần dân chủ của quân đội cách mạng bảo đảm việc đề
cao kỷ luật, vạch rõ những nguyên tắc đúng mở rộng dân chủ đồng thời tranh
đấu tƣ tƣởng dân chủ cực đoan.
- Giáo dục kỷ luật nghiêm minh, chú trọng kỷ luật chiến trƣờng.
5. Giáo dục tinh thần tích cực học tập kỹ thuật, chiến thuật
- Phải giáo dục chô đội viên nhận rõ vị trí mình trong dân tộc, trong chiến
tranh, cái vinh dự của ngƣời công dân tiên phong có trách nhiệm giết giặc cứu
nƣớc ở tiền tuyến. Múôn vậy phải tích cực siêng năng học tập chiến thuật, rèn
luyện kỹ thuật cho tinh thông bền bỉ, mới xứng đáng cái vinh dự “ Thành đồng
Tổ quốc”.
6. Giáo dục chính sách chính cƣơng Đảng Lao động Việt Nam và Mặt
trận Liên Việt.
II. Đề cao ngƣời chiến sỹ trong 3 thứ quân
( Phần này phảid dem thảo luận trong toàn thể đội viên)
1. Cơ quan chỉ huy và cán bộ với binh sỹ.
- Chấn chỉnh công việc nhân sự, chú trọng làm danh sách rành rẽ cho đội
viên, coi trọng công việc nhân sự, khen thƣờng, thuyên chuyển cho kịp thời,
chsu trọng chiến sỹ lâu năm.
- Phải sửa chữa những sai lầm của các cấp chỉ huy đối với binh sỹ, những
tƣ tƣởng hành động, cách đối xử kém dân chủ đã xem thƣờng nhân cách quyền
lợi của ngƣời binh sỹ trong bộ đội cách mạng.
- Thực hiện việc tăng cƣờng huy chƣơng, khen thƣởng cho chiến sỹ có
công, huy hiệu cho thƣơng binh.
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- Tích cực xúc tiến mở rộng dân chủ đề cao kỷ luật, chú trọng hội đồng
binh sỹ thực tế hoạt động.
- Thực hiện tài chính công khai trƣơng bộ đội.
- Giải quyết hết những thắc mắc của binh sỹ.
- Đã phá giả định chủ nghĩa trong cán bộ và đội viên, giáo dục binh đảng,
đối với lòng tôn trọng và thân mến cấp trên làm cho ngƣời binh sỹ trong quân
đội quốc gia nhận thấy rõ vị trsi và vinh dự mình trong dân tộc, nêu cao khẩu
hiệu “ Tất cả cho đội viên”.
- Bộ đội đến đâu chú ý việc thăm viếng gia đình tƣ sỹ, chiến sỹ và thƣơng
binh.
- Xúc tiến việc xây dựng đại “ chiến sỹ trân vong” săn sóc và tổ chức
những lễ đi thăm viếng mà mo chiến sỹ ở các địa phƣơng có thể.
- Chú trọng công tác chính trị các Quân y viện, Quân y xã, bảo đảm sức
khoẻ và gây hứng thú cho chiến thƣơng và binh sỹ đã yếu.
- Chú ý công tác chính trị với thƣơng binh.
2. Cơ quan Dân chính và nhân dân đối với binh sỹ
- Khi binh sỹ tái ngũ, đối với gia đình binh sỹ, chính quyền địa phƣơng
chú ý săn sóc giúp đỡ phƣơng tiện làm ăn, việc tạm cấp đuợc hƣởng ƣu tiên, đề
cao vinh dự trong các ngày hội lễ. Khi binh sỹ có đau yếu về lang nghỉ dƣỡng
dức thì chính quyền, đoàn thể phải chú ý giúp đỡm săn sóc… Nếu phải giải ngũ
thì có nâng đỡ trong việc thăm chính hoặc trong Uỷ ban KCHC xã hoặc trong
Hội đồng nhân dân xã.
- Đề cao khuyến khích bằng mọi hình thức vấn đề thanh niên tỏng quan
hoặc giúp đỡ đồ cày cấy mùa màng cho gia đình họ.
3. Binh sỹ đối với bản thân
- Nhận rõ vị trí của ngƣời quân nhân là ngƣời công dân tiên phong của
dân tộc.
- Giữ lại giá trị, danh dự của ngƣời chiến sỹ, không làm gì để hại đén
danh dự ngƣời chiến sỹ của quân đội quốc gia Việt Nam.
- Tuyệt đối giữ kỷ luật quân đội và tác phong của quân đội cách mạng.
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- Tích cực tham gia và ủng hộ sự hoạt động của Hội đồng binh sỹ.
- Luôn luôn học tập, tiến bộ để xứng đáng là 1 chiến sỹ tiên phong.
III. Đề cao vấn đề nuôi quân lƣơng quân
- Các Ban Chỉ huy chú trọng đặt rõ và đề cao vấn đề nuôi quân trong đơn
vị. Kiểm tra đôn đốc việc thi đua nuôi dƣỡng quân giữa các dơn vị, đề cao anh
hùng nuôi quân, nghiên cứu cách làm đồ ăn cho ngon để bồi dƣỡng thêm sức
khoẻ bộ đội.
- Phải đề cao việc tang gia sản xuất của bộ đội.
- Có kế hoạch tổ chức, giúp đỡ phƣơng tiện cho việc tăng gia sản xuất của
bộ đội.
- Xúc tiến việc vui sống trong bộ đội.
- Đề cao vai trò quân y đơn vị chủ trƣơng việc phòng bệnh, cƣơng quyết
tìm mọi cách giữ vững quân số.
IV. Chú trọng giáo dục văn hoá cho binh sỹ
- Chấn chỉnh lại kế hoạch học tập và giúp phƣơng tiện (dầu, đèn, giấy,
mực, tài liệu) cho binh sỹ hứng thú học tập.
- Chú trọng tổ chức chu đáo đặc biệt miền Đông việc thi cử của binh sỹ
làm cho những bằng cấp văn hoá cho bộ đội vẫn có giá trị theo quy định của Bộ
Giáo dục Nam Bộ.
- Đào tạo ít nhứt cho mỗi đại đội 2 can bộ giáo dục văn hoá để giáo dục
cho binh sỹ.
PHẦN THỨ III
III. Mấy công tác chánh trị đặc biệt
1. Động viên nhân dân tham gia công tác quân sự
2. Tòng quân.
3. Địch ngụy vận
4. Xây dựng và mở rộng căn cứ địa.
5. Tăng gia sản xuất và tiếp vận.
6. Tiết kiệm.
7. Phòng gian, phản gián.
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8. Công tác chánh trị trong các Binh công xƣởng và các Binh chủng
chuyên môn.
9. Công tác Đảng.
10. Vấn đề cán bộ, kiểm tra.
11. Vấn đề thi đua.
12. Tổ chức cơ quan công tác chánh trị các cấp và sự liên hệ từ trên xuống
dƣới.
13. Gây và tổ chức cơ sở nguyên liệu cho công tác chánh trị.
1. Động viên nhân dân tham gia công tác quân sự:
Việc chiến đấu của quân đội phải đi đôi với việc chiến đấu của nhân dân.
Khả năng chiến đấu của nhân dân rất dồi dào. Ta chƣa tận dụng hết khả năng
chiến đấu ấy vì ta chƣa tích cực động viên nhân dân tham gia công tác quân sự.
Để làm tròn nhiệm vụ ấy quân đội phải:
- Vạch rõ cho cán bộ và đội viên thấy rằng nhân dân là sức mạnh vô địch,
khả năng của nhân dân vô tận, có làm công tác quân sự nếu không có nhân dân
tham gia thì quân đội dù mạnh đến đâu cũng không làm tròn đƣợc.
- Đề cao công tác dân vận trong quân đội. Ở trong đơn vị cơ sở, nhiệm vụ
dân vận không phải là nhiệm vụ của toàn đơn vị. Nêu rõ, trong bọ đội, ngƣời
chiến binh là một tuyen truyền viên đat lúc và có tín nhiệm với quần chúng
nhiều nhất.
- Đặt lại quan niệm dân vận cho binh sỹ. Dân vận không có nghĩa là gây
cảm tình với quần chúng, giúp đỡ cất nhà, quét sân, gặt lúa… mà căn bản của
công tác dân vận là phải nhằm nâng cao giác ngộ trình độ chánh trị cho nhân
dân, động viên tinh thần cách mạng nhân dân, giáo dục căm thù, tăng thêm lòng
tin tƣởng và sự tất thắng, nuôi tinh thần chịu đựng gian khổ lâu dài, giáo dục
nhân dân chiến đấu, tham gia du kích chiến tranh tích cực giúp đỡ bộ đội, tham
gia công tác quân sự.
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- Đẩy mạnh công tác dân vận để nắm vững khối quần chúng đề đoàn kết
mặt trận dân tộc, để tạo cơ sở cho bộ đội hoạt động (Quân đội phải là động cơ
chính trong vấn đề này).
- Phải nắm lấy thắng lợi hàng ngày của ta và nhất là những thành tích của
địa phƣơng trên các mặt trận quân sự, chánh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để động
viên, kích thích quần chúng không ngừng, dựa quàn chúng đến chỗ thực sự
chiến đấu.
- Huy động tất cả mọi phƣơng tiện thực hiện: báo chí, sách vở, văn nghệ.
Đặc biệt và linh động nhất là trƣớc hết phải giáo dục cho đội viên có 1 căn bản
chánh trị để làm tròn nhiệm vụ dân vận của quân đội.
- Trong những cuộc họp với quần chúng phải neu lên những vấn đề chánh
trị, kinh tế để quần chúng tham luận, Trong khi thảo luận nhƣ thế ta đi theo
hƣớng dẫn để giúp đồng bào có một nhận định, một lập trƣờng chính trị đúng.
2. Tòng quân:
Căn bản của vấn đề tổng quan là động viên quần chúng ở xã cách mạng
mà động cơ chính là thanh niên. Vì thiếu động viên cách mạng nên phong trào
tòng quân không đƣợc mạnh. Để đảm bảo một phong trào tòng quân rộng rãi và
triền miên ta phải:
- Động viên quần chúng cách mạng, giác ngộ chánh trị để mỗi ngƣời nhận
định rõ nhiệm vụ của mình mà tích cực tham gia du kích chiến tranh, hăng hái
tình nguyện tòng quân giết giặc cứu quốc.
- Một số lớn nhân lực hiện ở trong bộ đội và cơ quan. Phong trào tòng
quân mạnh sẽ làm cho số nhân lực lúc ấy lớn hơn và do đó hậu phƣơng có thể
thiếu nhân lực để sanh sản. Vì vậy, đi đôi với phong trào tòng quân, phải vận
động phong trào tăng gia sản xuất mạnh mẽ ở hậu phƣơng và ngay cả trong 3
thứ quân. Ở hƣơng thôn, phụ nữ phải tích cực tăng gia sản xuất. Nông hội phải
tổ chức văn công, hợp tác xã làm cho mức sanh sản đƣợc quân bình và tiến cao
hơn.
- Quân Dân Chánh địa phƣơng phải đảm bảo đời sống cho những gia đình
có con em đi lính hay tòng quân. Kháng chiến hành chánh giúp đỡ phƣơng tiện
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làm ăn. Đoàn thể vận động đoàn viên làm giúp ( nhƣ cày, cuốc, gặt hái…). Có
nhƣ vậy ngƣời thanh niên ở trong bộ đội mới an tâm mà chiến đấu. Các cấp bộ
quân đội phải đặt vấn đề này trƣớc Quân Dân Chánh để cùng thống nhất kế
hoạch thực hiện cho kỳ đƣợc.
- Phải đề cao giả định những ngƣời có con em đi bộ đội hay tòng quân
trong thôn xóm nhất là trong các cuộc lễ. Phải đặc biệt đề cao chiến binh trong
mọi trƣờng hợp lúc ở trại, khi về làng. Đề cao tu sỹ, thƣơng binh. Đề cao những
anh em thanh niên ở xã lên đƣờng tòng quân. Trong bộ đội phải đặt nề nếp
CTCT đối với anh em tân binh.
- Phải giáo dục quân sự cho toàn dân, làm cho mọi ngƣời đều biết cầm
súng. Thanh niên phải là nòng cốt trong vấn đề này. Các cấp bộ thanh niên cũng
phải luyện tập quân sự để làm gƣơng và thực tế hƣớng dẫn, đôn đốc thanh niên
trong việc học tập quân sự. Các cấp tỉnh đội, huyện đội phải họp với các cấp
đoàn thanh niên, gấp rút đào tạo một số chiến binh trình độ binh nhất, phân phối
xuống xã để làm nhiệm vụ giáo dục quân sự thƣờng xuyên cho dân quân nhất là
cho thanh niên.
- Vận động tòng quân không chỉ nhằm vào thanh niên từ 18 tuổi đến 20
tuổi mà phải nhằm từ 18 tuổi đến 35 tuổi, có nhƣ vậy số ngƣời tòng quân mới
đông. Đồng thời không chỉ nhằm vào thanh niên ở khu giải phóng mà cả thanh
niên ở vùng ban kiểm soát hay bị chiếm nữa.
- Ngoài ra, còn nhằm cả quần chúng ba binh lính ngụy vì đến một giai
đoạn nào đó, ngụy binh sẽ ngả về ta rất đông. Do đó, BCT các cấp phải có kế
hoạch giáo dục họ khi họ trở về với ta, để đào luyện họ và đƣa họ vào hàng ngũ
chiến đấu (hiện tại, khi muốn sử dụng một ngụy binh phải thong qua ý kiến của
BTL Nam Bộ).
- Tìm hiểu năng lực, trình độ cán bộ thanh niên từ cấp huyện đoàn trở lên
đẻ có kế hoạch đào tạo anh em ấy trở thành Chánh tị viên trong quân đội.
- Vận động tòng quân là một nhiệm vụ của Quân Dân Chánh. Các đồng
chí quân sự phối hợp với thanh niên đặt kế hoạch vận động trình bày lên Quân
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Dân Chánh thông qua để mọi ngành tùy theo nhiệm vụ thi hành. Có nhƣ vậy,
mới đảm bảo lâu dài phong trào tòng quân.
- Đả phá tất cả những hành động sai lầm trong vấn đề tuyển lính nhƣ bảo
bắt thanh niên đi lính, nói gạt đi công tác ít hơn rồi bắt đi lính luôn hay khi anh
em lên đƣờng thì không đƣa đơn vị gì cả, lúc đến chỗ khám sức khỏe thì không
ƣu đãi lúc trở về làng vì thiếu sức khỏe thì không cung cấp lộ phí, giấy tờ… Tất
cả những hành động này có một ảnh hƣởng xấu đến vấn đề tòng quân và phải
tích cực sửa chữa.
3. Địch ngụy vận:
Công tác địch ngụy vận năm qua thâu đƣợc ít kết quả, nguyên do:
a. Tổ chức chƣa đƣợc kiện toàn. Bên trên lãnh đạo yếu, bên dƣới thực
hành kém.
b. Ban địch vận các cấp thiên về nghiên cứu trên giấy tờ thiếu hƣớng dẫn
công tác cho cấp dƣới, để các xã tự động công tác cho nền kết quả chỉ lẻ tẻ,
không lợi dụng đƣợc những thắng lợi lớn lao vừa qua đạt đƣợc những cuộc vận
động địch ngụy trở về quy mô.
c. Tuyên truyền thiên về lý luận, không biết đánh vào tình cảm của địch
ngụy.
Công tác ngụy vận 51 phải:
1. Tổ chức:
- Kiện toàn tổ chức các cơ quan lãnh đạo và bộ phận thực hành đủ sức.
- Sắp xếp lại tổ chức địch vận thống nhất các cấp để thống nhất đƣợc kế
hoạch mà không trở ngại đến tự động tính và tích tích cực tính của mọi ngành
(có chỉ thị riêng).
2. Sửa đổi lề lối làm việc:
- Sửa đổi lề lối làm việc cho ăn khớp, phối hợp chặt chẽ đƣợc địch vận và
dân vận. Địch vận và dân vận phải thƣờng xuyên hội ý để ra những công tác cụ
thể của hai bên.
- Ở những vùng ngụy quân trong và dài theo hệ thống chiếm đóng chính
yếu của địch, công tác địch vận không thể chỉ giao cho các xã tự động mà phải
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bố trí thành những mặt trận vận động địch ngụy bao trùm từng vừng, từng khu
bậc với kế hoach công tác sát cho từng xã, huy động toàn thể các ngành Quân
Dân Chánh thực hiện nhƣ Mặt trận Cao Đài vận Gia Ninh, thiểu số vận Thủ
Biên, Hòa Hảo và Long Châu Sa, Long Châu Hạ, Thốt Nốt, miên van Sóc Trăng
Trà Vinh, Công giao van Bến Tre Vĩnh Long, mặt trận Cao Đài van Ca Mau…
Mặt trận địch vận trên các đƣờng lộ, nhất là đƣờng lô số 1, 10, 13, 14, 15, 16b (
Mỹ Tho- Vĩnh Long).
3. Sửa đổi lề lối tuyên truyền:
- Đối với Âu Phi, gởi tinh cầm nhớ nhà, nhớ nƣớc, đừng nói nhiều về ý
thức quốc tế, đừng tuyên truyền cộng sản.
- Đối với đạo giáo, dùng tình cảm đúng làm cho họ thƣơng mến, thƣơng
nhà, thƣơng đồng bào, không làm hại đồng bào.
Văn nghệ Quân Dân Chánh phải phục vụ cho công tác tuyên truyền địch
ngụy vận.
Phá tan gốc chánh sách bắt lính của địch:
- Đối với công tác địch ngụy vận phải có kế hoạch phá tận gốc chánh sách
tuyển mở của địch (sẽ có dự án và chỉ thị sau).
4. Xây dựng và mở rộng căn cứ địa:
Để bảo đảm việc xây dựng và mở rộng ăn cứ địa cho các khu nhƣ chiến
Khu D và Đồng Tháp Mƣời cho phần liên khu miền Đông, căn cứ Khu 9 và U
Minh cho phân liên Khu miền Tây) và các tỉnh, nhiệm vụ công tác chánh trị là
phải:
- Đẩy mạnh công tác dân vận. Các đơn vị phụ trách căn cứ địa, các cơ
quan đoàn bộ và dân quân đóng trong vùng căn cứ địa đều có nhiệm vụ dân vận.
phải giúp đỡ các cơ xã và các cơ quan Quân Dân Chánh địa phƣơng nắm vững
khối quần chúng, giác ngộ chánh trị và giáo dục quân sự cho đồng bào trong căn
cứ, phải tích cực thực hiện chủ trƣơng chánh phủ trong vấn đề mở rộng dân chủ
ở hƣơng thôn và cải thiện sanh hoạt cho dân. Công tác xã hội phải đƣợc chú ý.
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- Đặc biệt đối với căn cứ chiến Khu D phải gấp rút tiến hành VT3, vận
động thiểu số miền Bắc hai tỉnh Thủ Biên, tiến tới gây dựng cơ sở ta trên những
vùng ấy để đảm bảo chắc chắn cho chiến khu trên hai mặt quân sự và kinh tế.
- Phải nắm chắc các lực lƣợng phòng thủ căn cử, phải đặt kế hoạch phát
triern du kích chiến tranh cho những đơn vị ấy thi hành trong khi hoạt động
phòng thủ căn cứ. Giáo dục cho cán bộ và đội viên một quan niệm đúng đắn về
nhiệm vụ phát triển DKCT phòng thủ căn cứ, bảo vệ cơ quan đầu não để tránh
tình trạng bâng khuâng chỉ muốn đi tác chiến.
- giáo dục cho quần chúng trong căn cứ ý thức bí mật, phòng gian, phản
gián tích cực tham gia du kích chiến tranh, phòng thủ căn cứ, tham gia tiếp vận,
tăng gia sản xuất để đảm bảo căn cứ trên tất cả mọi mặt: quân sự, chánh trị, kinh
tế…
- Tổ chức Ban phòng thủ căn cứ. Ban này có trách nhiệm vạch kế hoạc
bảo vệ và mở rộng căn cứ trên các mặt quân sự chánh trị kinh tế.
- Các cơ quan đoàn bộ và Dân Quân Chánh đóng trong căn cứ phải thật
đơn giản nhẹ nhàng, tránh hình thức, quy mô, nhà cửa san sát…Phải luôn luôn
thực tập, lƣu động nhẹ nhàng đến đâu là có thể làm việc ngay, không vì lƣu
động mà ngƣng trệ công tác, xay dựng cho cán bộ và nhân viên ý thức “ chƣa
ngƣời xuống mà phải đứng dậy đi” mà đi là để làm việc kết quả hơn, để thắng
địch. Có lƣu động nhƣ thế ta mới chú để làm việc kết quả hơn, để thắng địch. Có
lƣu động nhƣ thế ta mới chủ động không sợ bị địch tấn công thình lình nữa, bảo
vệ đƣợc cơ quan đầu não.
- Kiểm soát chặc chẽ số ngƣời hiện ở trong chiến khu.
- Kiểm soát và theo dõi những ngƣời lạ mặt vào chiến khu.
- Quy định những ai có thể vào chiến khu.
- Hạn chế những sự giao thiệp giữa những ngƣời ở chiến khu với thành thị
và sự rõ vô tự do thành thị.
5. Tăng gia sản xuất và tiếp vận:
a. Tăng gia sản xuất:
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Vấn đề tăng gia sản xuất đề ra từ lâu nhƣng bộ đội và các cơ quan đoàn
bộ chƣa tích cực thi hành, chỉ nói nào sanh hoạt đắt đỏ, thức ăn thiếu thốn nhƣ
Khu 7 mới chú trọng sản xuất nhƣng chỉ để cải thiện sanh hoạt chứ chƣa đặt
thành vấn đề tăng gia sản xuất để tự cung về thực phẩm còn các tỉnh, khu khác
chƣa có ý thức và tăng gia sản xuất. năm nay phải đặt vấn đè tăng gia sản xuất
thành một nhiệm vụ cho toàn thể bộ đội.
- Đả phá quan niệm sai lầm cho rằng bộ đội khong phải tham gia san sản.
Xây dựng quan niệm và tình cảm đúng đắn đối với nhiệm vụ TGSX, tăng gia
sản xuất là một nhiệm vụ của tất cả cán bộ và đội viên.
- Tăng gia sản xuất nhằm hai mặt: trồng trọt và chăn nuôi. Mục đích tăng
gia sản xuất là tiến tới tự cung hoàn toàn về thực phẩm.
- TGSX chẳng những chỉ để ra cho ba thứ quân mà còn cho cả các cơ
quan đoàn bộ các cấp nữa.
- Phải đặt thành vấn đề thi đua TGSX, thi đua giữa đơn vị với đơn vị, giữa
cơ quan đoàn bộ với cơ quan dân chánh. Tổ chức “ Tổ binh công
- Phải đặt thành vấn đề thi đua TGSX, thi đua giữa đơn vị với đơn vị, giữa
cơ quan đoàn bộ với cơ quan dân chánh. Tổ chức “ Tổ binh công ba ngƣời để
chọn chiến sỹ sản xuất, xuất sắc nhứt đơn vị đề nghị dự đại hội anh hùng lao
động toàn quốc và lựa chọn chiến sỹ nông nghiệp (xem chỉ thị thi đua giết giặc
lập công và tăng gia sản xuất của BTL NB). Phải tổ chức thách và bắt về thi đua
tăng gia sản xuất cho long trọng để động viên.
+ Trong chƣơng trình sinh hoạt hàng ngày của đơn vị cũng nhƣ của cơ
quan phải để một hay hai giờ tăng gia sản xuất (chú trọng không làm thiệt hại
nhiều đến giờ công tác chánh quyền. Ở Khu 7 hiện mỗi cơ quan đều tăng gia sản
xuất một ngày từ một giờ đến hai giờ.
+ Trong mỗi đơn vị cũng nhƣ trong mỗi cơ quan đoàn bộ phải đặt một tổ
sản xuất trong BCTCT để thâu thập kinh nghiệm hƣớng dẫn kỹ thuật, đơn độc,
kiểm soát và đề nghị lên BCH kế hoạch tăng gia sản xuát đề nghị thƣởng phạt…
+ Cơ quan CTCT các cấp có trách nhiệm động viên toàn thể TGSX, tổ
chức thi đua, kiểm tra, đôn đốc, gây thành một phong trào mạnh mẽ. Có Khu 8
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và 9 phải cố gắng nhiều, xúc tiến tích cực để theo kịp cơ quan và bộ đội miền
Đông (nghiên cứu chỉ thị thêm TGSX của BTL NB).
b. Tiếp vận:
- Phải xây dựng cho ba thứ quân nhất là chủ lực, một quan niệm đúng đắn
về tiếp vận. Tiếp vận không phải là một nhiệm vụ của đoàn vận tải quân nhu,
của dân quân mà là một nhiệm vụ chung cho ba thứ quân, cho các cơ quan đoàn
bộ, Kinh nghiệm cho biết chỉ có sự tham gia tích cƣc của ba thứ quân, của nhân
viên cơ quan đoàn bộ mới đảm bảo đƣợc chắc chắn và có kết quả vấn đề tiếp
vận (kinh nghiệm thứ 7).
- Vì là một nhệm vụ mới đòi hỏi chủ lực và cơ quan đoàn bộ nên công tác
chánh trị phải gây thành một nề nếp, giáo dục ý thức trƣờng kỳ gian khổ, phải
động viên để anh em vui vẻ và tích cực làm tròn nhiệm vụ. Nhấn mạnh cho anh
em trong bộ đội và cơ quan hiểu rằng sự tham gia tiếp vận của anh em động
viên, làm phấn khởi, gây cho tình thƣơng mến làm cho dân quân và đồng bào
vui vẻ và rất tích cực tham gia tiếp vận.
- Trên những con đƣờng tiếp vận thuỷ bộ của ta, từ Bà Rịa về Khu 7, từ
Khu 8 đi miền Đông, từ Khu 9 lên Đồng Tháp Mƣời và Cao Miên… phải liên hệ
chặt chẽ với QDC địa phƣơng để huy động phƣơng tiện và nhân vật lực, phải có
kế hoạch vận động trong các đoàn thể nhất là thanh niên để đồng bào vui vẻ
tham gia đông đảo trong công tác vận tiếp. Nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm
về CTCT đối với đồng bào và dân quân khi tham gia tiếp vận.
- Cơ quan quân nhu các cấp phải chuẩn bị đầy đủ phƣơng tiện nhƣ ghế,
xuồng, xe cộ, quang gánh, báo, ruot tuong…. để cho việc tiếp vận đuợc đảm bảo
nhiều và mau lẹ hơn.
VI. TIẾT KIỆM
Vấn đề tiết kiệm đã đề ra nhƣng các đơn vị cũng nhƣ cơ quan đoàn bộ
chƣa tích cực thi hành, làm hao tổn cho ngân quỹ một số tiền lớn mà lẽ ra ta có
thể dùng để phát triêể những ngành khác quan trọng hơn. Năm nay phải:
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- Giáo dục cho cán bộ và dội viên ý thức tiết kiệm, vạch rõ vì sao phải đặt
vấn đề tiết kiệm cho bộ đội và cơ quan đoàn bộ, học tập phong trào Cần Kiệm
Liêm Chính của Hồ Chủ tịch.
- Vấn đề tiết kiệm nhằm ba mặt: tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm nhân lực, tiết
kiệm dụng cụ và vật liệu. Cái nào làm đựoc thì không nên đua nhau mua sắm
tốn kém vô ích, cái nào trong khu giải phóng có hay có thể sản xuất đuợc thì
không nên mua ở thành, việc đáng 10 ngƣời, không nên huy động 20, 30 ngƣời,
đề cao tinh thần giữ gìn tài sản quốc gia, tiết kiệm vật liệu chính phủ, vật dụng
xài một năm không nên làm hỏng trong vòng 5, 3 tháng.
- Ở mỗi đơn vị, nhứt là ở mỗi cơ quan phải tổ chức một Ban Tiết kiệm để
nghiên cứu và thi hành biện pháp tiết kiệm vật liệu văn phòng, dụng cụ máy
móc, nhân lực, tài liệu… Phải binh những ngƣòi phung phí và xử phạt gắt gao.
- Tổ chức thi đua tiết kiệm giữa các Ban trong Phòng, giữa các Phòng
trong Bộ Tƣ Lịnh, phải có dự án và kế hoạch tiết kiêm, phải đôn đốc và kiểm tra
sự thi hành, mỗi ngày đều có để đôi ba phút kiện thảo về việc thi hành Chỉ thị
tiết kiệm.
- Giáo dục cho đội viên quyền hạn và nhiệm vụ kiểm soát tài chính của cơ
quan, của đơn vị. Các trƣởng đơn vị và trƣởng cơ quan phải đặt mình vào nề nếp
tiêté kiệm và triệt để thi hành chỉ thị kiểm soát tài chính của Chính uỷ Nam Bộ.
Ban công tác chính trị các cấp phải đảm bảo thực hiện việc này.
VII. PHÒNG GIAN- PHẢN GIÁN
Giặc tăng gia chiến tranh gián điệp, ngăn quy của chúng đã đặc biệt đề ra
một số tiện lợi chi phí viẹc này. Hoạt động của gián điệp đã gây cho ta ít nhiều
tai hại, việc tác chiến của địch đi đôi với chính sách gián điệp đã tổ chức trƣớc
nên địch đã đánh đúng một vài cơ quan đầu não của ta và binh công xƣởng.
Cũng vì vậy, công tác phòng gian phản gián của chúng ta phải tích cực và
thƣờng xuyên. Muốn chống giặc có kết quả không thể nào không chống gían
điệp.
Để chống gián điệp chúng ta phải:
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a. Lấy Chi bộ làm nòng cốt trong vấn đề phòng gian. Sanh hoạt phải đều
và chặt chẽ. Công tác kiểm tra đồng chí, giám đốc quân chủng phải thƣờng
xuyên. Tranh đấu nội bộ phải tích cực và gắt gao. Có làm đƣợc nhƣ thế nội bộ
mới đoàn kết chặt chẽ, những phần tử xấu xa hủ hoá sẽ lộ mặt rõ ràng do đó, sự
giáo dục hƣớng dẫn mới xác thực cụ thể, tránh cho cán bộ và nhân viên khỏi bị
sa ngã, lầm lạc vì mƣu mô của giặc Pháp.\
b. Có một số ngƣời theo giặc, làm gián điệp cũng chỉ vì không chịu nổi
cực khổ trong hoàn cảnh kháng chiến nên để bị địch lợi dụng mua chuộc. Phải
nâng cao mức sống vật chất, cải thiện sinh hoạt bằng cách tăng gia sản xuất, tiếp
tế vận tải, dự trữ lƣơng thực sẵn sàng và đầy đủ.
c. Tăng gia công tác chính trị giáo dục xây dựng cho anh em có một tinh
thần chịu đựng gian khổ, bền bỉ vƣợt tất cả những cơ cực thiếu thốn để kháng
chiến trƣờng kỳ. Không vì kham khổ cơ cực, thiếu thốn mà theo giặc.
d. Vấn đề dân chủ trong đơn vị, trong cơ quan chƣa thi hành đúng mức và
chƣa đƣợc đề cao. Tinh thần dân chủ phải đƣợc cụ thể hoá trong việc ăn mặc
sanh động hàng ngày giữa nhân viên và trƣởng cơ quan, giữa chỉ huy và đội
viên. Nếu trong việc ăn mặc còn chênh lệch thì đừng nói đến dân chủ. Dân chủ
không bảo đảm thì kỷ luật không thể đề cao, nội bộ sẽ lủng củng, phải chung
sống với anh em, cũng chịu cam khổ với anh em. Có sống thiếu thốn chật vật,
tình cảm của những chỉ huy mới bị kích thích và mới tích cực lo lắng cải thiện
sanh hoạt cho đơn vị.
e. Phải dân chủ trong vấn đề tài chánh, dùng HDBS đại diện cho anh em
trong việc kiểm soát tài chánh. Trong những buổi sanh hoạt cuối tháng, phải
trình bày những khoản chi tiêu cho rành mạch để anh em khỏi thắc mắc trong
vấn đề này.
g. Ngƣời trong cơ quan phải bảo đảm cơ quan mình chống chính sách
gián điệp phải luôn luôn tìm hiểu, kiểm tra cán bộ và nhân viên. Cứ để ý theo
dõi, kiểm tra mãi ta sẽ thấy nhiều việc cần phải sửa chữa, nếu xảy ra gián điệp
trong cơ quan, chính ngƣời trƣởng cơ quan, trƣởng đơn vị phải chịu trách nhiệm.
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Phải đặt vấn đề trách nhiệm rõ ràng nhƣ thế để tránh tình trạng thờ ơ, vô trách
nhiệm nhƣ trƣớc.
h. Lý lịch cán bộ và nhân viên mấy năm nay chúng ta cũng có lần nhƣng
chƣa có làm đúng và đầy đủ. Các trƣởng cơ quan trƣởng đơn vị phải kiểm tra và
theo dõi lý lịch của cán bộ và nhân viên.
i. Phải tìm hiểu tâm tƣ nguyện vọng, giải quyết những vấn đề thắc mắc
của nhân viên, gây hứng thú trong vui sống hàng ngày.
Mấy nhiệm vụ trên đấy nhƣ chúng ta tích cực tiến hành nhứt định chúng
ta sẽ thắng bọn gián điệp trong cơ quan, trong đơn vị.
VIII. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG BINH CÔNG XƢỞNG VÀ
CÁC BINH CHỦNG CHUYÊN MÔN
Từ trƣớc đến nay, ngoài ba thứ quân ra, CTCT đối với BCX và các binh
chủng chuyên môn, các cơ quan CTCT các câấ còn nhiều sơ sót. Việc theo dõi,
việc giúp đỡ, trao đổi ý kiến cũng chƣa để ý đến. Năm nay phải thật sự hƣớng
dẫn Công tác Chính trị cho các bộ phận đó.
a. Nhiệm vụ công tác chính trị đặc biệt đối với Binh công xƣởng.
- Lấy công đoàn làm nòng cốt, công tác chính trị trong binh công xƣởng
đã đảm bảo việc sản xuất quốc phòng và đảm bảo quyền lợi công nhân, giải
thích rõ vai trò nhiệm vụ và quyền lợi công nhân trong cuộc kháng chiến kiến
quốc.
- Đề cao sự hoạt động của công nhân quốc phòng, nếu thành tích sản xuất
của anh em trong bộ đội và ngoài dân chúng.
- Đề cao và khen thƣởng những thành tích sản xuất và các anh hùng sản
xuất quốc phòng.
- Nâng cao đời sống vật chất của công nhân trong binh công xƣởng.
- Cung cấp tài liệu giáo dục văn hoá và chính trị trong BCX.
- Đề cao lòng hy sinh tận tuỵ, tinh thần chịu đựng gian khổ của công nhân
trong mấy năm kháng chiến.
- Nghiên cứu quyền hạn, nhiệmvụ, kề kiíu kàn việc sự hoạt động công tác
chính trị giữa công đoàn, uỷ ban xí nghiệp và Ban CTCT.
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- Nghiên cứu nề nếp lãnh đạo của chi bộ đối với ban giám đốc, với công
đoàn, đối với uỷ ban. Xí nghiệp và BCTCT để bảo đảm cho kế hoạch sản xuất,
bảo vệ xƣởng, bảo vệ quyền lợi công nhân.
b. Công tác chính trị với các binh chủng chuyên môn và các đơn vị lẻ tẻ.
Phòng chính trị, các Ban chính trị phải biết cho hết các đơn vị binh chủng
chuyên môn và các đơn vị công tác lẻ tẻ trực thuộc với Bộ Tƣ Lịnh để giúp các
đơn vị ấy tiến hành công tác chính trị, nhiệm vụ phải làm sao không một đơn vị
nào, không một tổ chức nào của quân đội mà không biết đến công tác chính trị.
IX. CÔNG TÁC ĐẢNG
1. Xây dựng chi bộ lãnh đạo Đại đội:
- Xây dựng chi bộ, nhằm kiện toàn chi uỷ để chi bộ lãnh đạo mọi mặt thực
hiện nhiệm vụ quân sự, nhiệm vụ CTCT, việc xây dựng và rèn luyện bộ đội,
viếc lập công nhƣng không làm mất sáng kiến và sự mau lẹ của cán bộ chỉ huy
bộ đội.
- Xây dựng tƣ tƣởng cho chi bộ nhằm đính đúng nhiệm vụ lãnh đạo mọi
mặt của chi bộ, tránh tình trạng chi bộ lúng túng trong công việc xây dựng nội
bộ mà thôi.
- Tăng thành phần đội viên, cán bộ cấp dƣới vào chi uỷ, chú ý thành phần
công nông để thực hiện dân chủ trong chi bộ tránh tình trạng chi uỷ, liên chi uỷ
là biến tƣớng của cấp chỉ huy.
- Tránh chỉ định cấp uỷ, tổ cức bầu cử khi mang nhiệm kỳ.
2. Giáo dục toàn thể đảng viên thấm nhuần đuờng lối chính sách của
Đảng.
- Tổ chức học tập tuyên ngôn, chính cƣơng, điều lệ mới của Đảng và mặt
trận.
- Khảo sát đảng viên sau mỗi học kỳ.
- Những chỉ thị nghị quyết của cấp trên phải đuợc đem ra thảo luận rộng
rãi trong toàn chi bộ.
3. Xây dựng đồng chí tiêu biểu cho Đảng, tỏng Quân đội.
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- Liên hệ cuộc thi đua sản xuất, thi đua lập công, thi đua học tập chính
cƣơng, điều lệ với phong trào phê bình và tự phê bình để tuyển lựa những đồng
chí tiêu biểu cho Đảng.
- Đồng chí tiêu biểu phải là anh hùng sản xuất, anh hùng chiến đấu, học
tập, tu dƣỡng.
- Chi bộ phải đặc biệt chú ý đến các đồng chí công nông, các đồng chí
nhiều tuổi Đảng, nhiều tƣớng trong quân đội để tích cực giúp đỡ đồng chí tạo
điều kiện cho đồng chí thành đống chí tiêu biểu cho Đảng nhƣ việc giúp đồng
chí học tập văn hoá, học tập lý luận.
4. Dùng quần chúng dội viên để kiện thảo sự lãnh đạo của Đảng.
- Chi bộ hoạt động công khai nên để quần chúng đội viên tham dự phần
phê bình và tự phê bình, mời quần chúng phê bình chi uỷ, phê bình các đồng
chí.
- Phải tổ chức hƣớng dẫn phê bình cho có kết quả.
- Phê bình nhằm lề lối lãnh đạo của Đảng nhất là lề lối Đảng lãnh đạo
quần chúng.
- Trong nề nếp hội ý hội báo, hàng ngày các đồng chí trong tiểu đội yêu
cầu quần chúng trong tiểu đội nhận xét các đồng chí, nhận xét sự lãnh đạo của
chi bộ, của tiẻu tổ trong ngành.
- Muốn cho quần chúng mạnh dạn phê bình, thái độ của đồng chí phải
đúng đắn, sẵn sàng nhận những khuyết điểm của quần chúng đã vạch ra những
điểm quần chúng nhận định sai lầm thì phải khéo léo cải chính đừng để cho
quần chúng thấy phê bình điều gì ta cũng trả lại điều đó sẽ không dám phê bình
nữa.
5. Phối hợp Đảng và công tác chính trị.
- Năm nay, chi bộ phải thực tế lãnh đạo HDBS, BCTCT làm khi cƣ lãnh
đạo quần chúng.
- Các đồng chí đuợc phân công lãnh đạo các Tổ trong BCTCT và HDBS
phải thực hiện đầy đủ vai trò của mình nhất là trong khi chiến đấu.
X. VẤN ĐỀ CÁN BỘ KIỂM TRA
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1. Tìm hiểu cán bộ
a. Làm lý lịch
- Nam Bộ phải làm lý lịch cán bộ đại đội trở lên chờ phân khu miền
Đông, đặc khu S/C và cơ quan trực thuộc.
- Phân khu miền Tây cũng làm xong lý lịch cán bộ từ trung đội trở lên và
giữ tại Khu, chỉ gởi lý lịch cán bộ đại đội trở lên về Nam Bộ.
- Các trung đoàn chủ lực làm lý lịch từ tiểu đội tới trung đội, làm danh
sách chung cán bộ. Đảng viên toàn trung đoàn và giữ tại trung đoàn, lý lịch cán
bộ đại đội trở lên gởi về Nam Bộ.
- Các tỉnh đội làm xong lý lịch cán bộ từ tiểu đội trở lên tới trung đội, cán
bộ xã đội làm danh sách chung cán bộ và đảng viên trong toàn tỉnh đội và giữ lại
tỉnh. Lý lịch cán bộ đại đội đội, huyện đội, trƣởng ban tham mƣu, chính trị gởi
về Nam Bộ.
b. Kiện toàn sổ sách: sẽ có dự án cho NB, Khu, trung đoàn và tỉnh đội.
c. Làm thống kê:
- Nam Bộ làm thống kê cán bộ về số lƣợng, chất lƣợng thừa thiếu, thƣởng
phạt, giải ngũ, ốm yếu, hy sinh từ đại đội sắp lên 6 tháng 1 lần.
- Khu làm thống kê thảo các điểm trên. Trong phạm vi Khu và báo cáo về
Nam Bộ 3 tháng 1 lần.
- Các trung đoàn, tỉnh đội trực tiếp với Nam Bộ làm thống kê cán bộ theo
những điểm trên trong phạm vi mình và báo cáo về Nam Bộ.
d. Vẽ đồ biểu:
- Khu làm đồ biểu đơn vị và cán bộ phụ trách trong phạm vi mình từ đại
đội, huyện đội trở lên. Trƣởng phó phòng, vụ gởi về Nam Bộ 3 tháng 1 lần.
- Trung đoàn, tỉnh đội đồ biểu đơn vị và cán bộ phụ trách từ đại đội,
huyện đội trở lên gởi về Nam Bộ 3 tháng 1 lần.
- Nam Bộ là đồ biểu chung 6 tháng 1 lần.
e. Sƣu tầm tài liệu về cán bộ.
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- Các bản kiện thảo về cán bộ, những nhận xét của các cấp uỷ, những bản
tham xét của Ban chỉ huy đơn vị, những tài liệu phê bình của HDBS về cán bộ
đều gởi về cáp trên, nếu cán bộ đại đội trở lên thì gởi về Chính uỷ Nam Bộ.
- Tất cả những tài liệu nhận xét, báo cáo của các đoàn kiểm tra về cán bộ
đều gởi về Chi uỷ Khu và Nam Bộ.
- Dùng tất cả mối liên hệ để sƣu tầm tài liệu về cán bộ nhƣ Ban nhan se
(TM)
Các trƣòng Quân chính, văn phòng RCCQ, các cấp uỷ Đảng bên ngoài.
2. Đào tạo, bổ túc cán bộ
a. Nam Bộ
- Mở lớp bổ túc và đào tạo cán bộ đại đội hàng hình thức nha trƣòng, hoặc
tập sự ở các Phòng.
- Mở lớp đào tạo cán bộ Công binh và Pháo binh bằng hình thức nha
trƣờng.
- Bổ túc cán bộ tiểu đoàn và huyện đội bằng hình thức hội nghị học tập.
- Mở thƣòng xuyên trƣờng lục quân.
b. Khu:
- Bổ túc và đào tạo cán bộ trung đội bằng hình thức nhà trƣờng.
- Bổ túc cán bộ đại đội, huyện đội bằng hình thức hội nghị học tập hoặc
tập sự tại các phòng.
c. Tỉnh đội:
- Đào tạo cán bộ tiểu đội (cần chú ý chọn uỷ viên Ban chấp hành Thanh
niên xã đào tạo thành cán bộ tiểu đội. Khi cần thì huy động vào bộ đội).
- Bổ túc trung đội và xã đội.
d. Trung đoàn:
- Đào tạo cán bộ tiểu đội.
- Bổ túc cán bộ trung đội trong trung đoàn.
Thƣờng xuyên:
1. Các cấp có kế hoạch tự túc chính trị viên thành đội trƣởng, đội trƣởng
thành Chính trị viên để thay thế nhau khi cần.
500

2. Các Khu, tỉnh đội có kế hoạch đào tạo cán bộ đoàn thể huấn luyện viên
chính trị các cấp để thay thế chính trị viên, chú trọng cán bộ công nông.
3. Các phòng, Ban phải thƣờng kỳ mở học hỏi để huấn luyện cán bộ.
Hằng ngày phải có giờ học tập chuyên môn về cán bộ nhƣ về kỹ thuật, bổ túc
văn hoá cho cán bộ nhứt là cán bộ công nông và cán bộ cũ.
4. Mỗi cán bộ chọn trong số cán bộ dƣới mình có triển vọng nhứt để nâng
đỡ dìu dắt, giao những công việc của mình cho cán bộ đó làm để quen với công
việc,có thêm kinh nghiệm và phát triển khả năng đủ sức thay thế mình khi cần
thiết.
5. Tổ chức khảo sát cán bộ để biết sự học tập cán bộ, năng lực cán bộ,
giúp việc điều chỉnh để bắt cho đúng, có nhƣ thế mới vận dụng hết khả năng của
cán bộ.
- Nam Bộ khảo sát cán bộ từ tiểu đoàn đến trung đoàn, từ Huyện đội đến
tỉnh đội và cán bộ có năng lực tƣơng đƣơng.
- Khu khảo sát cán bộ từ trung đội đến đại đội.
- Trung đoàn khảo sát cán bộ tiểu đội.
- Tỉnh đội khảo sát cán bộ tiểu đội, xã đội.
3. Điều chỉnh đề bạt cán bộ:
a. Tìm hiểu rõ số lƣợng, năng lực cán bộ đại đội trở lên giúp Bộ Tƣ Lịnh
lãnh đạo điều chỉnh lại cho hợp nhƣ cán bộ đội.
b. Tìm hiểu cán bộ quân sự, chính trị lâu năm có nhiều kinh nghiệm chiến
đấu, công tác, đề nghị Bộ Tƣ Lịnh điều chỉnh về Phòng Tham Mƣu, chính trị để
học tập thêm về lý luận và lẻ loi làm việc.
c. Tìm hiểu số cán bộ làm việc văn phòng có trình độ văn hoá chính trị
khá, có ý thức quân sự giúp cơ quan lãnh đạo để bắt chaính trị viên trung đội
hay đại đội. Chú ý cán bộ Công nông (theo kế hoạch đào tạo cán bộ cơ quan).
4. Khen thƣởng:
a. Sƣu tầm thành tích cán bộ có nhiều công lao việc xây dựng bộ đội, gây
cơ sở nhân dân trong thời kỳ khó khăn 46-47, đề nghị tuyên dƣơng công trạng (
Kể cả cán bộ đã giải ngũ).
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b. Sƣu tầm thành tích chiến đấu cán bộ, trẻ tuổi, dũng cảm giỏi chiến
thuật, kỹ thuật áp dụng thắng lợi về mặt trận, đề nghị khen thƣởng, tuyên dƣơng
công trạng.
5. Trợ cấp cán bộ:
- Hiện nay vì chiến đấu nhiều năm gian khổ nên nhiều cán bộ đau yếu và
thiếu thốn. Khi chƣa có chế độ phụ cấp hẳn hoi, cần có chế độ phụ cấp đặc biệt
cho cán bộ đau yếu và gia đình cán bộ nghèo.
a. Cán bộ đau yếu:
- Quy định việc trợ cấp cán bộ đau yếu đang làm việc, an dƣỡng và giải
ngũ.
- Tổ chức an dƣỡng động viên.
- Nam Bộ tổ chức an dƣỡng viên cho cán bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc.
- Các Khu cũng tổ chức an dƣỡng viên cho Khu mình.
- Các tỉnh đội, phối hợp với dân chính, tổ chức an duỡng viên Quân Dân
Chính.
- Có trung đoàn chủ lực đón ở địa phƣơng nào thì nhơ an duỡng viên địa
phƣong ấy săn sóc giùm.
b. Trợ cấp gia đình cán bộ nghèo.
Quy định việc giúp phƣơng tiện làm ăn cho gia đình cán bộ nghèo đang
sống trong vùng ta kiểm soát.
6. Phê bình và tự phê bình:
- Đề cao phê bình và tự phê bình trong hàng cán bộ.
- Phê bình và tự phê bình nhằm vào xây dựng tƣ tƣởng, trao đổi đạo đức,
sửa đổi lề lối lãnh đạo, tránh phê bình phải đúng trên nguyên tắc xây dựng.
+ Đề cao ƣu điểm
+ Phân tách ƣu điểm
+ Vạch phƣơng pháp sửa chữa
- Phê bình và tự phê bình phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và tập thể
bình, tự phê bình.
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- Tiến tới tổ chức phê bình cán bộ rộng rãi trƣớc quần chúng, đội viên
nhƣng phải cẩn thận, có hƣớng dẫn. Làm thế nào sau cuộc phê bình cán bộ hứng
thú, vui vẻ làm việc và đội viên thoả mãn, gây thêm sự đoàn kết giữa cán bộ và
đội viên, tránh lối phên bình có hại uy tín cán bộ và đội vêin khinh thƣờng cán
bộ. Làm thế nào cho cán bộ chịu đựng đƣợc sự phê bình ấy cho đội viên thấm
nhuần việc phê bình cán bộ vì cách mạng giúp cán bộ làm tròn nhiệm vụ trên
tinh thần đoàn kết, thân ái.
- Cán bộ trên phải làm gƣơng trong việc phê bình và tự phê bình để hƣớng
dẫn cán bộ dƣới. Cán bộ dƣới phải noi gƣơng ấy và quyết tâm tiến hành mạnh
mẽ việc phê bình và tự phê bình ẩn sâu xuống tận đội viên thành phong trào
rộng rãi.
7. Kiểm tra cán bộ:
- Khi kiểm tra cán bộ phải nhận xét trên nhiều mặt, căn cứ trên tƣ tƣởng
đến haàh động và kết quả hành động. Muốn biết hành động sai hay đúng phải
nghiên cứu sau sự phát triển về tƣ tƣởng của cán bộ, ảnh hƣởng của hoàn cảnh
cụ thể bên ngoài mà định thái độ không nên nhận xét nông cạn, xuyên qua các
việc nhỏ nhất.
- Kiểm tra cán bộ bằng nhiều hình thức:
+ Kiểm tra trong các cuộc hội nghị phê bình kiện thảo.
+ Kiểm tra trong các cuộc hội nghị phê bình kiện thảo giữa cán bộ trên và
dƣới.
+ Kiểm tra trong các Hội đồng binh sỹ.
+ KIểm tra các tài liệu của các đoàn kiểm tra, của các đoàn thể kháng
chiến hành chính Đảng bộ địa phƣơng.
XI. VẤN ĐỀ THI ĐUA
Có Chỉ thị riêng về thi đua lập công, thi đua sản xuất, học tập tu dƣỡng.
XII. TỔ CHỨC CƠ QUAN CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ CÁC CẤP VÀ SỰ
LIÊN HỆ TỪ TRÊN XUỐNG DƢỚI
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác cơ quan Công tác Chính trị các
cấp phải đƣợc chỉnh đốn và kiện toàn theo một nề nếp mới.
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Về tổ chức:
- Nam Bộ.: Phòng chính trị Nam Bộ (nguyên phòng Dân vận và Phòng
Chánh trị sát nhập có trách nhiệm về CTCT cho ba thứ quân). BTL NB đã có chỉ
thịi tổ chức- Chỉ thị số 34/CTNB.
- Khu: Phòng Chánh trị Khu (cũng nhƣ của Nam Bộ nhƣng trong phân vị
Khu BTLNB đã có chỉ thị tổ chức).
- Tỉnh đội bộ: Ban chánh trị tỉnh đội bỏ lỡ và công tác chánh trị cho địa
phƣơng quân tỉnh, huyện và cho Dân quân du kích xã - Bộ TLNB đã có chỉ thị
tổ chức. Chỉ thị số 12/PCT.
- Trung đoàn: Ban Chánh trị trung đoàn lo cho công tác chánh trị chủlực
(đã có chỉ thị tổ chức).
- Tiểu đoàn địa phƣơng: Hội nghị chánh trị tiểu đoàn không tổ chức Ban
Chánh trị tiểu đoàn. Trực thuộc tháng Ban chỉ huy tỉnh đội về mặt lãnh đạo. Về
mặt chuyên môn liên hệ với Ban Chính trị tỉnh đội (sẽ có chỉ thị về nề nếp hội
nghị chính trị tiểu đoàn địa phƣơng).
- Huyện: Không tổ chức tiểu Ban chính trị, chỉ có một vài thợ giúp việc
cho chính trị viên huyện đội bộ.
- Xã: Ban tuyên huấn thống nhứt giữa thanh niên và dân quân xã sẽ tiến
tới nghiên cứu tổ chức Ban công tác chính trị. Thống nhứt cho thanh niên và
Ban quân xã.
Về công tác:
- Phòng chính trị Nam Bộ giúp Bô Tƣ Lịnh Nam Bộ lãnh đạo công tác
Chính trị toàn Nam Bộ. Trực tiếp nắm và chỉ đạo các Ban chính trị của tỉnh đội
bộ và trung đoàn ở phần Liên Khu miền Đông. Phòng chính trị Nam Bộ có trách
nhiệm hƣớng dẫn công tác cho các Ban Chính trị nói trên. Đồng thời có kế
hoạch phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Ban Chính trị
các tỉnhd dội bộ và trung đoàn là phƣơng tiện của phòng chính trị để thực hiện
nhiệm vụ chính trị đề ra cho ba thứ quân.
- Phòng chính trị Khu cũng nhƣ Nam Bộ nhƣng trong phạm vi Khu.
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- Ban chính trị tỉnh đội hay trung đoàn giúp Ban chỉ huy tỉnh đội hay
trung đoàn lãnh đạo công tác chính trị toàn tỉnh hay toàn trung đoàn đặc biệt
giúp Ban chỉ huy tỉnh đội lãnh đạo các cuộc hội nghị chính trị của tiểu đoàn địa
phƣơng trực tiếp hƣớng dẫn ban công tác chính trị các đơn vị địa phƣơng quân
và nắm chặt các ban công tác chính trị ấy làm phƣơng tiện thực hiện nhiệm vụ
chính trị do cấp trên đề ra.
- ĐỐi với các huyện đội, một khi nhận đƣợc chỉ thị chính trị bên trên phải
phối hợp với chính trị viên đại đội địa phƣơng hay với tiểu ban công tác chính
trị đại đội địa phƣơng nghiên cứu thi hành. Huyện đội bộ sẽ không căn cứ vào
chỉ thị cấp trên mà ra chỉ thị lại lâầ nữa. Nhƣ vậy, tránh hình thức giấy tờ và
làm cho huyện đội bộ không sát với đơn vị. Về kỹ thuật chuyên môn cũng nhƣ
về tài liệuc hính trị mà ban chính trị tỉnh đôi giúp cho các đơn vị DFQ cũng phải
qua huyện đội bộ để HDB sát với tình hình và có liên hệ chặt chẽ trong công tác
với BCTCT các đại đội địa phƣơng.
Trƣờng hợp công tác cố định liên với thanh niên thì phải cùng với thanh
niên thảo luận đặt kế hoạch thực hiện. Trƣờng hợp công tác dính liền với dân
chính thì thảo luận với dân chính.
Tóm lại, bộ máy công tác chính trị các cấp phải khăng khít với nhau.Chủ
trƣơng bên trên phải phổ biến đến bên dƣới. Các cơ quan bên dƣới phải hoạt
động theo một trọng tâm do bên trên đề ra và báo cáo đầy đủ, dùng kỹ. Phải nắm
chặt các đơn vị cơ sở để bảo đảm sự thực hiện nhiệm vụ chính trị
Từ trƣớc đến nay vì thiếu phƣơng tiện sản xuất cho nên những vật liệu
cần thiết cho công việc bàn giấy, an loạt, báo chí, chúng ta đèu phải mua dua
dịch tốn kém và kết quả rả bấp bênh, việc bị ngƣng trệ một phần, không bảo
đảm đƣợc thƣờng xuyên việc an loạt. Phát hành, sách vở, báo chí rất cần thiết
cho CTCT. Vì lẽ trên chông chính chính trị Nam Bộ và Khu. Ban Chính trị các
tỉnh đội bộ có nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức một bộ phận sản xuất nhƣng thì cần
thiết cho công việc an loạt nhƣ giấy, in sách, mực in… Có nhƣ vậy công việc
chính trị mới đƣợc đảm bảo một phần lớn.
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Việc tổ chức phải đơn giản, tiểu quy mô, phân tán đỡ tổn hại khi địch tấn
công.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 242, tờ1 - 26 .

Nghị quyết quân sự của Bộ Tƣ lệnh Nam Bộ năm 1951.
QDQG và DQVN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ TƢ LỊNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGHỊ QUYỂT QUÂN SỰ CỦA BỘ TƢ LỊNH NAM BỘ NĂM 51
NAM BỘ:
I. ÂM MƢU ĐỊCH NĂM 1951.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐỊCH.
III. CHỦ TRƢƠNG CỦA TA NĂM 1951.
IV. NHIỆM VỤ CẦN KÍP.
CÁC KHU 7,8,9:
I. ÂM MƢU ĐỊCH.
II. CHỦ TRƢƠNG TA.
III. NHIỆM VỤ CẦN KÍP.
NAM BỘ
I. ÂM MƢU CỦA ĐỊCH NĂM 1951
Âm mƣu của địch năm nay là tiếp tục thực hiện âm mƣu củng cố Nam Bộ
làm căn cứ cuối cùng của chúng bằng cách ra sức phá hoại du kích chiến tranh,
cƣớp phá nhân lực vật lực thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
Chúng thực hiện bằng những chủ trƣơng sau:
1. Chống du kích với ý định kềm chế và phá hoại sức chiến đấu của ta,
phá hoại chính quyền của ta, củng cố và phát triển chính quyền bù nhìn đồng
thời cƣớp phá dự trữ và làm cho chủ lực ta khó trƣởng thành thiếu điều kiện hoạt
động bớt khả năng vận chuyển.
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Muốn chống du kích có hiệu lực, địch dùng mƣu mô phá hoại khỏi đoàn
kết toàn dân ta, phân chia đất đai ta ra từng mảnh một theo từng vùng nhan tam
địa lý, phát triển rộng rãi chiến tranh gián điệp, phá hoại dự trữ của ta đồng thời
dùng cơ giới và tập trung quân địa phƣơng tấn công vào các lực lƣợng địa
phƣơng của ta trong từng vùng một.
Nói tóm lại, địch dùng cả chính trị, kinh tế, quân sự phối hợp tấn công ta,
mục đích đầu tiên là chống với du kích, một lực lƣợng căn bản hiện nay của ta
trên chiến trƣờng Nam Bộ đang giằng co, kềm chế và tiêu hảo nặng nề quân
địch khắp nơi.
2. Cƣớp phá dự trữu và tận dụng dự trữ thực hiện chính sách lấy chiến
tranh nuôi chiến tranh bằng cách củng cố và chiếm đóng lan rộng các vùng phì
nhiêu, dân cƣ đông đảo phát triển nguỵ quyền, dụ dỗ hoặc bắt chƣớc thanh niên
đi lính, cƣớp phá mùa màng phá hoại phƣong tiện sản xuất, phong toả kinh tế
của ta đồng thời ra sức rút lúa gạo và tăng gia việc sản xuất cao su…. để bù đắp
vào nạn khủng hoảng quân số mỗi ngày thêm trầm trọng và nền kinh ttế mỗi
ngày thêm một kiệt quệ.
3. Làm cho ta thống nhứt chỉ huy toàn Nam Bộ bằng cách cố nằm chờ các
đƣờng giao thông của ta và củng cố các đƣờng giao thông của chúng.
4. Tổ chức bộ đội quốc gia bù nhìn giao chiến trƣờng phụ thuộc cho bọn
này đồng thời dùng bọn này chiếm đóng các địa phƣơng thay thế cho quân chính
quy lập thành những đội ứng chiến để tiếp cứu cho chiến trƣờng Việt Bắc và để
đối phó với các chiến dịch, chiến đấu quy mô của.
5. Cắt giao thông tiếp vận của ta trong Nam Bộ và tiếp tế của Trung ƣơng
vào đồng thời ra sức bảo vệ các đƣờng giao thông chiến lƣợc của chung nối
thông với Cao Miên, với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và với quốc tế.
6. Phá thành phản vận động chiến của ta bằng cách hạn chế chiến trƣờng
hoạt động thu hẹp và phá rối căn cứ (chú trọng công binh xƣởng) chặn tiếp tế và
tìm cách tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận khi có điều kiện.
7. Đánh vào cơ quan đầu não bằng hình thức gián điệp phối hợp với các
hình thức quân sự, phi cơ chống phá, commandos, tấn công bao vây…
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8. Cắt đứt Nam Bộ với Cao Miên, với Trung Bộ bằng cách củng cố biên
giới Miên Việt, giành dật cắt vùng thiểu số, chặn các đƣờng giao thông liên lạc
của ta.
9. Bảo vệ các đƣờng giao thông, các đô thị, các cơ sở kinh tế, quân sự,
chính trị của chung.
Để thực hiện âm mƣu chủ trƣơng trên, địch quyết tâm nằm chờ đƣợc Khu
8 vì nó là một chiến trƣờng đông cơ cho sự phát triển của ta trong giai đoạn cầm
cự đề giành đạt dự trữ của ta và đồng thời để hạn chế khả năng tấn công của ta
trên chiến trƣờng Khu 7 là nơi mà địch phải phòng thủ nhiều các cơ sở quan
trọng và đƣờng giao thông chiến lƣợc của chúng.
Ngoài ra, chiến Khu 8. địch cố làm gián đoạn sự thống nhứt chỉ huy của
toàn Nam Bộ. Đối với Khu 7, địch tấn công càn quét liên tiếp nhƣng trong tính
chất tấn công, có tính chất phòng ngự nhiều. Địch tấn công càn quét các vùng
xung quanh thành Sài Gòn- Chợ Lớn, dọc các đƣờng chiến lƣợc xung quanh các
đô thị và các cơ sở kinh tế, quân sự của chúng và tấn công chiếm đóng lan rộng
các vùng phì nhiêu trên các đƣờng giao thông tiếp vận của ta.
Đối với Khu 9, địch đánh mạnh về mặt kinh tế, chính trị, về mặt quân sự
địch hoạt động ít, có tính chất phòng ngự phần nào cốt tử là để thực hiện âm
mƣu rút lúa gạo của ta và vùng ngụy quân cùng gián điệp phá rối và thâu phục
nhân dân.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐỊCH
Thực hiện âm mƣu chủ trƣơng trên, địch gặp phải sức kháng chiến của
Quân và Dân ta mỗi ngày thêm quyết liệt, sức phát triển của ta về mọi mặt mỗi
ngày thêm mau chóng, ngoài ra địch vấp phải những khó khăn căn bản sau:
1. Quân số hiện tình thiếu hụt và phải đóng phân tán nên lực lƣợng của
địch bị phân tán qua đó, đó là một nhƣợc điểm căn bản.
2. Chiến trƣờng Việt Bắc đánh mạnh, địch phải rút quân tinh nhuệ ra tiếp
cứu do đó mà quân số đã thiếu lại càng thêm thiếu và chất lƣợng mỗi ngày mỗi
sụt xuống.
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3. Quân đội phức tạp, có nhiều sắc lịnh nên tinh thần binh sỹ càng ngày
càng bạc nhƣợc và sự chỉ huy khó khăn.
4. Mâu thuẫn trong bọn bù nhìn nên không thể thực tế thống nhứt quân
đội quốc gia bù nhìn.
… Quân sự không đi đôi với nhau về mặt chính trị thì …. Đánh tan ảnh
hƣởng của Mỹ, về mặt quân sự thì nhờ sức Mỹ giúp đỡ, do đó mà sự viện trợ
Mỹ không đƣợc mạnh. Trong bọn bù nhìn có bọn thì xu hƣớng thân Pháp, có
bọn thì xu hƣớng thân Mỹ, lục đục và mâu thuẫn sâu sắc với nhau.
6. Phong trào cách mạng Cao Miên ngày càng bánh trƣớng, lực lƣợng của
địch phải phân tán để đối phó.
7. Phong trào cách mạng ở Pháp và các thuộc địa lên cao, sức phản chiến
mỗi ngày mỗi mạnh làm cho địch không giải quyết đƣợc vấn đề bổ sung quân số
và phải phân tán quân lực để đề phòng đối phó.
8. Pháp hoàn toàn phụ thuộc với Mỹ trong kế hoạch Tây Âu không thể rút
quân ra khỏi Tây Âu để đƣa quân qua Việt Nam vì rút quân ra khỏi Tây Âu thì
không tranh thủ đƣợc viện trợ của Mỹ.
Đó là những khó khăn căn bản của Pháp, không kể những khó khăn về
kinh tế kiệt quệ, chính trị mục nát hiện tình ở nƣớc Pháp. Những khó khăn đó
Pháp không thể thoát ra đƣợc và mỗi ngày mỗi khó khăn thêm.
III. CHỦ TRƢƠNG CỦA TA NĂM 51
Nhiệm vụ của Nam Bộ là chủ động kềm chế địch trên chiến trƣờng Nam
Bộ và tiến lên kịp với phong trào toàn quốc. Muốn chủ động kềm chế địch, ta
phải giành lại Khu 8, tấn công kềm chế ở Khu 7, giữ vững Khu 9, giúp phong
trào Cao Miên phát triển và phối hợp chặt chẽ với Tây Nguyên và Cục Nam
Trung Bộ.
Muốn thực hiện chủ trƣơng trên, ta phải nắm vững phƣơng châm chiến
lƣợc “ Du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ, đẩy mạnh vận động chiến
tiến tới” để thực hiện các nhiệm vụ chiến lƣợc sau:
1. Phát triển mạnh mẽ và sâu rộng du kích chiến tranh trên khắp chiến
trƣờng Nam Bộ.
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2. Dùng vận động chiến trong những điều kiện thuận lợi tiêu diệt lớn lao
sinh lực địch để phát triển du kích chiến lên một cao độ cần thiết đủ sức giành
dật và bảo vệ dự trữ, giữ vững địa phƣơng, tiêu hao nặng nề quân địch, giành
chủ động trong từng địa phƣơng và đồng thời đẩy vận động chiến mau tiến tới.
3. Giành dật và bảo vệ dự trữ trên khắp chiến trƣờng nhứt là kho dự trữ
nhân lực, vật lực ở Khu 8.
4. Xúc tiến mạnh mẽ công tác địch ngụy vận phối hợp với phong trào vận
động quần chúng với những thắng lợi quân sự thành một áp lực mạnh mẽ làm
tan rã từng khối địch ngụy. Phải hiểu rõ và thấm nhuần nhiệm vụ địch ngụy vận
là một nhiệm vụ trong những nhiệm vụ quyết định chiến trƣờng Nam Bộ.
5. Củng cố và mở rộng các đƣờng giao thông tiếp vận của ta lựa các Khu
trong Nam Bộ, giữa Nam Bộ với Trung ƣơng, Nam Bộ với Cao Miên.
6. Đánh mạnh và phá hoại nặng nề các cơ sở kinh tế, quân sự, các đƣờng
giao thông và các đô thị của địch, nhứt là ở Khu 7.
7. Phá hoại, phải có quy mô rộng lớn và phải thƣờng xuyên đặt thành
nhiệm vụ chiến lƣợc quan trọng thấm nhuần từ trên xuống dƣới đến tận tới đội
viên và mọi ngƣời dân.
8. Nam Bộ phải thực tế thống nhứt chỉ huy và lãnh đạo toàn Nam Bộ.
9. Bộ đội phải thực hiện nhiệm vụ đoàn kết Mặt trận Dân tộc.
10. Liên kết chặt chẽ với Cao Miên và Nam Trung Bộ để mở rộng chiến
trƣờng Miền nói thông với Tây Nguyên và Cục Nam Trung Bộ để phối hợp hoạt
động.
IV. NHIỆM VỤ CẦN KÍP
1. Nắm vững chiến trƣờng toàn Nam Bộ, thiết chỉ huy và lãnh đạo các
Khu, các đơn vị chủ lực, thực hiện tiêu diệt sinh lực địch, phát triển sâu rộng Du
kích chiến và đẩy mạnh vận động chiến tiến lên, quyết chủ động kềm chế địch,
làm thay đổi tƣơng quan lực lƣợng giữ ta và địch trên chiến trƣờng chính của
giai đoạn (khu 8) để tiến lên giành chủ động trên các chiến trƣờng Nam Bộ:
- Lãnh đạo các Khu tổ chức và bố trí lại các lực lƣợng cho thích hợp với
nhiệm vụ của Khu và các chiến trƣờng địa phƣơng.
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- Lãnh đạo các Khu phát triển mạnh mẽ du kích chiến để giành chủ động
địa phƣơng.
- Lãnh đạo các Khu thực hiện vận động chiến trong phạm vi khu để phụng
sự du kích chiến phát triển, tiêu diệt sinh lực địch và bồi bổ thực lực của ta.
- Năm chắc các chủ lực toàn Nam Bộ để chỉ huy tác chiến trên các chiến
trƣờng liên quan nhau trong một kế hoạch chung và chỉ huy các chủ lực tập
trung tác chiến trên một chiến trƣờng.
- Kiện toàn các cơ quan chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn của các cấp.
2. Tổ chức và xây dựng.
a. Xây dựng lực lƣợng võ trang:
Dân quân:
-

Động viên toàn thể thanh niên nam nữ vào tổ chức dân quân.
- Kiện toàn các đơn vị dân quân để thực sự chiến đấu giằng co với địch
bảo vệ địa phƣơng và bao vây tiêu hao địch khắp nơi, chú trọng việc giáo dục
chính trị, kỹ thuật và giải quyết phƣơng tiện chiến đấu chờ dân quân.
Bộ đội địa phƣơng: địa phƣơng quân huyện:
Kiện toàn và xây dựng cho mỗi huyện ít nhất một đại đội đủ sức phối hợp
với dân quân xã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ địa phƣơng, phát triển du kích chiến
và diệt từng bọ phận sinh lực nhỏ của địch để bồi bổ thực lực.
Chú trọng:

-

Điều chỉnh và giáo dục cán bộ đủ sức làm nhiệm vụ.
- Giáo dục chính trị, chiến thuật, kỹ thuật cho bộ đội chú trọng cách phân
tán hoạt động và tập trung diệt địch một cách linh động và có kế hoạch.
- Giải quyết phƣơng tiện hoạt động (thành lập công xƣởng huyện để kịp
thời cung cấp nhu cầu cho bộ đội) đồng thời gây ý thức và hƣớng dẫn các đơn vị
giải quyết giành đƣợc tại chiến trƣờng hoạt động.
- Có kế hoạch hoạt động cụ thể trong từng thời gain. Kế hoạch phải đi đôi
với việc kiểm tra đôn đốc và sự hƣớng dẫn thực hiện công tác.
Địa phƣơng quân tỉnh:
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Xây dựng ở mỗi tỉnh hoặc liên tỉnh một tiểu đoàn đủ sức thực hiện nhiệm
vụ chiến lƣợc trong tỉnh và nhiệm vụ chiến lƣợc của Khu giao phó, đủ sức phối
hợp với cá đơn vị địa phƣơng quân và DQ huyện tiêu diệt địch bảo vệ địa
phƣơng và phát động du kích chiến phối hợp với các đơn vị chru lực trong các
chiến dịch và chiến đấu.
Chú trọng bố trí tiểu đoàn địa phƣơng ở các điểm cổ động trong tỉnh để dễ
dàng vận động mau chóng phối hợp với các địa phƣơng quân và DQ huyện.
Chủ lực quân: Kiện toàn và củng cố các đơn vị chủ lực Khu 7, Khu 8 và
Khu 9 thành chủ lực mạnh cảu Khu đồng thời của Nam Bộ để đủ sức thực hiện
chiến lƣợc của Nam Bộ và nhiệm vụ chiến lƣợc của Khu mục đích tiêu diệt sinh
lực địch, bồi bổ thực lực, thực hiện nhiệm vụ phát triển du kích chiến tranh.
Chú trọng giáo dục kỹ thuật và chiến thuật nhứt là chiến thuật vận động
bao vây tiêu diệt, kỹ thuật phối hợp với các binh chủng. Giáo dục nhiệm vụ kết
hợp với nhân dân, vận động nhân dân để tiêu diệt địch, phát triển phong trào du
kích chiến tranh.
Binh chủng chuyên môn: Năm nay nhứt định phải xây dựng và phát triển
binh chủng chuyên môn:
- Kiện toàn và xây dựng cả về số lƣợng và chất lƣợng các đội Công binh,
trợ chiến, phòng không trong các đơn vị chủ lực.
- Tổ chức và xây dựng ở mỗi Khu một tiểu đoàn pháo binh, phàn tổ chức
và huấn luyện thƣờng xuyên do các Khu đảm nhận. Phần trang bị vũ khí và huấn
luyện chuyên môn do Nam Bộ đảm nhận.
- Tổ chức và bố trí ở trên mỗi con đƣờng chiến lƣợc quân yếu một hoặc
hai đội binh chủng chuyên môn.
Đội binh chủng phụ trách sông Long Tau do Nam Bộ đảm nhận. Các đội
binh chủng trên sông Tiền Giang, kinh Chợ Gạo, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ
Tây, lộ 16, lộ 20, lộ 14, lộ số 1, lộ 13 và hai đƣờng xe lửa Phan Thiết, Lộc Ninh
do các Khu đảm nhận, nam Bộ giúp phƣơng tiện.
Các đội binh chủng trên mỗi con đƣờng quân yếu thuộc Khu do Khu tùy
hoàn cảnh và điều kiện để tổ chức và bố trí.
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Hƣớng xây dựng ba thứ quân:
- Xây dựng, phát triển ở mỗi xã lên từng đại đội du kích chiến đấu làm
nòng cốt cho DQ tự vệ nữa đủ sức bảo vệ địa phƣơng vừa mau lớn mạnh để tập
trung dân thành bộ đội địa phƣơng huyện.
- Các đơn vị địa phƣơng huyện và tỉnh có trách nhiệm xây dựng các lực
lƣợng thay thế để địa phƣơng huyện mau tập trung về địa phƣơng tỉnh và địa
phƣơng tỉnh mau về chủ lực trên nguyên tắc là củng cổ và phát triển mạnh DQ
xã để tiến dần lên, làm cho trên mạnh, dƣới vững chắc. Chủ lực phải phát triển
lên đơn vị đại đoàn trên nguyên tắc làm cho địa phƣơng mạnh và chủ lực trƣởng
thành mau chóng.
Cán bộ:
Điều chỉnh cán bộ, chú trọng điều chỉnh cán bộ tỉnh đội và huyện đội
trong toàn Nam Bộ để các ban chỉ huy tỉnh đội dƣ sức thực hiện nhiệm vụ phát
triển du kích chiến tranh và nắm vững các đơn vị địa phƣơng quân tỉnh và huyện
thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh và của Khu đề ra để các ban chỉ huy huyện đội
đủ sức nắm các đơn vị địa phƣơng huyện hoạt động về mặt tác chiến cũng nhƣ
về mặt phát triển du kích chiến tranh và đủ sức đôn đốc kiểm tra, giúp ý kiến và
hƣớng dẫn các xã phát triển du kích chiến tranh bảo vệ địa phƣơng theo kế
hoạch của tỉnh.
Chú ý điwa cán bộ hợp khả năng và hợp với từng địa phƣơng, chọn những
cán bộ địa phƣơng có năng lực và uy tín đƣa về địa phƣơng và không xáo trộn
cán bộ nhiều quá sẽ làm đình trệ công tác.
Đào tạo và bổ túc cán bộ:
Nam Bộ đảm nhận:
-

Mở lớp bổ túc và đào tạo cán bộ đại đội bằng hình thức nhà trƣờng.

-

Mở lớp đào tạo cán bộ công binh và pháo binh bằng hình thức nhà
trƣờng.

-

Bổ túc cán bộ tiểu đoàn và huyện đội bằng hình thức hội nghị học tập.

-

Mở thƣờng xuyên trƣờng Lục quân.
Tỉnh đội đảm nhận:
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-

Bổ túc v à đào tạo cán bộ trung đội bằng hình thức nhà trƣờng.

-

Bổ túc đại đội bằng hình thức hội nghị học tập.
Tỉnh đội đảm nhận:

-

Đào tạo xã đội và tiểu đội.

-

Bổ túc trung đội và xã đội.
Trung đoàn đảm nhận:

-

Đào tạo tiểu đội.

-

Bổ túc trung đội trong trung đoàn.
Mỗi cấp từ nay đến cuối năm mở mỗi Khu mỗi thứ một lớp.
Tùy hoàn cảnh và điều kiện có thể mở hơn. Chú ý việc:
Đào tạo các chính trị viên để có thể trở thành đội trƣởng.

-

- Đào tạo cán bộ đoàn thể thành chính trị viên.
- Trong khi đào tạo cán bộ tiểu đội ngoài việc lấy đội viên giỏi để đào tạo,
phải đào tạo, phải đào tạo các chấp hành Ủy viên thanh niên xã thành cán bộ tiểu
đội để lúc cần huy động vào bộ đội.
- Ngoài ra các chính trị viên tiểu đoàn và trung đoàn có kế hoạch tự học
tập dƣới sự hƣớng dẫn của Khu và Nam Bộ để có thể khi cần, làm đội trƣởng
đƣợc.
b. Kiện toàn các cơ quan chuyên môn
Phải kiện toàn thực sự các cơ quan chuyên môn của các cấp đặc biệt chú
trọng cơ quan tham mƣu và chính trị kiện toàn theo nguyên tắc:
Gian chinh số lƣợng, tăng gia chất lƣợng.

-

- Đặt lại nền nếp làm việc thông suốt từ Nam Bộ xuống đến Khu, tỉnh và
huyện.
- Kế hoạch công tác chuyên môn ăn khớp từ trên xuống dƣới theo đứng
phƣơng châm chiến lƣợc du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ, đẩy
mạnh vận động chiến tiến tới và cho sát với nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong năm.
Mục đích giúp các cấp chỉ huy thiết thực chỉ huy và lãnh đạo thực hiện
các nhiệm vụ có kết quả từ Nam Bộ xuống đến tận đơn vị và tận xã.
c.Kiện toàn các ngành sản xuất:
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Quân giới:
- Thống nhứt lãnh đạo quân giới toàn Nam Bộ về mặt kỹ thuật và sản xuất
(tham mƣu và phòng quân giới lo chúng kế hoạch).
- Hợp nhứt phòng quân giới Nam Bộ với Vụ quân giới Khu 7.
- Điều hòa cán bộ quân giới cho các Khu, tỉnh, chú trọng tăng cƣờng cán
bộ quân giới cho Khu 8 ( phòng QG NB và các Khu nghiên cứu và đề nghị).
- Tổ chức bảo vệ chu đáo các CBX đặc biệt các xƣởng quân yếu, theo
nguyên tắc:
+ Phân tán các CBX và tổ chức lại cách làm việc phân tán.
+ Giữ bí mật, đặt thành một nề nếp kỷ luật bí mật cho tất cả mọi ngƣời.
+ Tổ chức lại việc phòng gian bằng cách giáo dục ý thức phòng gian phản
công công việc từng bộ phận, từng ngƣời thật rành rẽ, kiểm soát từng bộ phận,
từng bộ phận kiểm soát lẫn nhau, bố trí lƣới phòng gian trong và ngoài xƣởng.
+ Kiện toàn và bố trí các đơn vị bộ đội và trinh sát dƣ sức thông tin, báo
tin và tác chiến bảo vệ xƣởng.
+ Tổ chức lại việc cất giấu chu đáo.
+ Chuẩn bị địa điểm đổi xuồng khi cần.
- Đặt lại việc phân công sản xuất vũ khí cho hợp lý:
+ Phòng quân giới Nam Bộ lo sản xuất các thứ vũ khí đặc biệt cho chủ lực
toàn Nam Bộ và các thứ nhu cầu của chủ lực Khu 7.
+ Quân giới Khu sản xuất các thứ vũ khí đạn dƣợc chủ lực khu và tiểu
đoàn địa phƣơng tỉnh.
+ CBX tỉnh lộ sản xuất cho bộ đội địa phƣơng và DQ xã.
+ Lập ở mỗi xã hoặc liên xã một lò rèn để sản xuất dụng cụ phá hoại và
bạch khí cho dân quân.
Chƣơng trình sản xuất và kế hoạch phan công cụ thể do quân giới và tham
mƣu các cấp phối hợp đặt kế hoạch cho ăn khớp từ trên xuống dƣới, từ huyện
đến xã thì phải có kế hoạch DQC.
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Kế hoạch nguyên hoa liêu lớn và lâu dài do BTL NB đảm nhận theo đề
nghị nhu cầu của phòng quân giới Nam Bộ, kế hoạch nguyên hóa liệu thƣờng
xuyên phòng quân giới và các Khu đảm nhận.
Quân nhu:
Các Khu đảm nhận việc:
- Kiện toàn quân nhu tỉnh đội đủ sức nuôi dƣỡng bộ đội địa phƣơng trong
tỉnh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch tự túc của bộ đội địa phƣơng huyện.
- Quân nhu Khu đủ sức nuôi dƣỡng chủ lực, các cơ quan trực thuộc Khu
và lãnh đạo quân nhu khu đủ sức nuôi dƣỡng chủ lực, các cơ quan trực thuộc
khu và lãnh đạo quân nhu tỉnh thực hiện kế hoạch quân nhu của khu.
- Quân nhu khu và tỉnh phối hợp với tham mƣu và kinh tế cnah nông đặt
kế hoạch cụ thể cho các đơn vị và các cơ quan thiết thực tăng gia sản xuất.
- Nam Bộ đảm nhận việc tổ chức lại quân nhu Nam Bộ để tiesn tới đủ sức
lo cho chủ lực toàn Nam Bộ và đủ sức lo vấn đề tiếp vận từ Khu 9, 8 về Khu 7.
Quân y:
-

Phát triển phòng bào chế các Khu.
- Quân y Khu, tỉnh, trung đoàn đảm nhận việc đào tạo cán bộ quan y để
đủ cung ứng cho các đơn vị mỗi ngày phát triển (kế hoạch cụ thể do quân y phối
hợp với tham mƣu nghiên cứu).
d. Xây dựng căn cứ địa
- Thành lập ban căn cứ địa để mở rộng căn cứ địa của Nam Bộ hiện nay.
- Củng cố và mở rộng căn cứ địa đồng Tháp Mƣời (ủy Khu 8 đảm nhận).
- Giữ vững và kiến thiết căn cứ Khu 9 (Ủy Khu 9 đảm nhận).
- Củng cố và xây dựng căn cứ mỗi tỉnh.
3. Lãnh đạo và thực hiện việc tổ chức và xây dựng
a. Tham mƣu và chính trị các cấp nghiên cứu kế hoạch và theo dõi sự thực
hiện kế hoạch để giúp các cấp chỉ huy lãnh đạo và thực hiện sát việc tổ chức vày
xây dựng đúng với đƣờng lối phƣơng châm năm 1951 và thích ứng với hoàn
cảnh, điều kiện của mỗi nơi.
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b. Mỗi ngành chuyên môn có kế hoạch tổ chức và xây dựng ngành mình
suốt từ trên xuống dƣới trong một thời gian nhứt định và ăn khớp với nhau (thời
gian xây dựng ngành chuyên môn là ba tháng kể từ ngày 15/5/51).
4. Tranh thủ viện trợ của Trung ƣơng.
- Tổ chức bán thầu nhận và vận tải để tiếp tế của Trung ƣơng.
- Bố trí các đƣờng liên lạc và chuẩn bị phƣơng tiện vận tải.
5. Đối với S/C.
- Lãnh đạo sát đặc khu S/C tiến hành việc phát động phong trào võ trang
tranh đấu nội thành.
- Tăng cƣờng cán bộ cho các Khu.
- Tăng gia phƣơng tiện chiến đấu nội thành. Nghiên cứu vũ khí đặc biệt
cho thành S/ C.
- Lãnh đạo các tỉnh phối hợp với đặc khu S/C xây dựng và phát triển cơ
sở các huyện xung quanh S/C dể thắt chặt vòng vây và làm bàn đạp tiến vào nội
thành.

I.

1.

Âm mƣu của địch.

2.

Những khó khăn của địch.

3.

Chủ trƣơng của ta.

4.

Tổ chức và xây dựng.
ÂM MƢU CỦA ĐỊCH
1. Tấn công ta về mặt kinh tế bằng cách:
- Thiết lập hành lang Đức Hòa, Hóc Môn và chặn đƣờng giao thông thủy
bộ của ta, cột chan nghẹt đƣờng giao thông tiếp vận của ta từ Khu 8, Khu 9 lên
Khu 7 (thiết lập hành lang Đức Hòa, Hóc Môn để tách rời Khu 8 với Khu 7,
đánh phá rừng sát, kiểm soát chặt chẽ đƣờng biển, kiểm soát gắt gao sông Vàm
Cỏ, đƣờng số 10 và số 1).
- Cƣớp phá dự trũ: củng cố và chiếm đóng lan rộng vào các vùng phì
nhiêu dân cƣ đông đảo đồng thời cƣớp phá mùa màng và phƣơng tiện sản xuất.
2. Tấn công càn quét liên tiếp các vùng xung quanh Sài Gòn, Chợ Lớn
xung quanh các đô thị, các cơ sở quân sự, kinh tế của chúng, mục đích chính là
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để bảo vệ những nội đô và đồng thời chiếm nhân lực, vật lực cụ thể là ở những
vùng Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giuộc, Cần Đuốc, Trung Huyện, xung
quanh các thị xã, thị trấn, xung quanh phi trƣờng Tân Sơn Nhứt, Tân Phong và
xung quanh các cơ sở Hòn Quan, Xuân Lộc, Dầu Tiếng.
3. Tấm công càn quét để bảo vệ các đƣờng chiến lƣợc nối thông với Tây
Nguyên (đƣờng 14, 20) với cực Nam Trung Bộ (đƣờng xe lửa phan Thiết với
Cao Miên, đƣờng số 1, 13) với quốc tế (sông Long Tau).
4. Đánh vào căn cứ, chú trọng cơ quan đầu não và các binh công xƣởng.
5. Đánh phá chủ lực bằng cách hạn chế chiến trƣờng hoạt động, thu hẹp
và phá rối căn cứ (chú trọng binh công xƣởng) chặn tiếp tế và tìm cách tiêu hao
tiêu diệt từng bộ phận khi có điều kiện.
6. Củng cố và phát triển khối Cao Đài.
7. Giành đất đồng bào thiểu số, nhứt là ở các vùng bắc Biên Hòa và bắc
Thủ Dầu.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐỊCH
Ngoài những khó khăn nói chung (xem nghị quyết chung) địch vấp phải
những khó khăn trên chiến trƣờng Khu 7 nhƣ sau:
1. Địch và ta sống xen kẽ và chiến đấu giằng co với nhau trong thành thị
cũng nhƣ ở ngoài thôn quê, nhân dân Khu 7 tinh thần cách magnj cao song khắp
trong vùng địch cũng nhƣ ngoài vùng ta kiểm soát, nhân dân với tinh thần đó,
gặp hoàn cảnh và thời cơ thuận tiện hơn sẽ trở thành một sức mạnh phi thƣờng
để diệt địch một cách quyết liệt hơn khắp nơi. Địch có thể biết nhƣ vậy nhƣng vì
liên quan về vấn đề kinh tế và nhân lực nên không thể tách rời ra ngoài khỏi
quần chúng cách mạng đó đƣợc.
2. Các đƣờng chiến lƣợc của địch rất dài chạy xuyên qua các vùng độc lập
của ta trên các địa hình hiểm trở, không đủ quân lực để bảo vệ.
3. Các cơ sở quân sự kinh tế quan trọng đều nằm trong Khu 7, trên một
địa hình khó phòng thủ chu đáo trong một khối nhân dân cách mạng.
III. CHỦ TRƢƠNG CỦA TA
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1. Đối phó với âm mƣu đánh mạnh ta về mặt kinh tế, ta phải giữ vững và
nâng cao mức kinh tế của nhân dân và quân đội lên bằng cách:
- Giữ vững và giành dật lại vùng Đức Hòa Hóc Môn.
- Có kế hoạch củng cố mở rộng và bảo vệ các đƣờng giao thông tiếp vận
của ta đồng thời đánh mạnh vào các đƣờng giao thông huyết mạch của địch, bắt
địch phải đối phó thƣờng xuyên và khắp nơi.
- Giữ vững và bảo vệ các vùng phì nhiêu, bảo vệ mùa màng và phƣơng
tiện sản xuất đồng thời giành đất đai lại các vùng đã mất và đnáh phá vào các cơ
sở kinh tế của địch.
- Tìm cách rút lúa gạo ở Nhà Bè, Cần Giuộc, Cần Đuốc, Thủ Đức, Trung
Huyen và Nam Hóc Môn đồng thời củng cố rùng sát đề làm nơi tiếp nhận lúa
gạo từ Khu 8, Khu 9 lên.
- Tích cực tăng gia sản xuất có kế hoạch và có sự hƣớng dẫn (bộ đội phải
thiết thực tăng gia sản xuất).
- Đánh chiếm các đoạn còn vội để giải quyết phần nào vấn đề quân nhu và
nguyên liệu cho quân giới.
2. Đối với âm mƣu tấn công du kích để phòng thủ và để chiếm nhân vật
lực của địch, ta phải phát triển mạnh mẽ và sâu rộng du kích chiến trong toàn
khu đặc biệt các vùng xunh quanh Sài Gòn Chợ Lớn trên các đƣờng giao thông
của ta và của địch, trong các đô thị và các cƣ sở quân sự kinh tế của địch, để đủ
sức phá hoại, tiêu hao nặng nề giặc, bắt buộc giặc phải đối phó khắp nơi và đủ
sức giữ vững cơ sở giành đất dự trữ đồng thời dùng vận động chiến để tiêu diệt
sinh lực địch bồi bổ thực lực hỗ trợ cho du kích chiến phát triển mạnh mẽ.
Chú trọng:
- Tăng cƣờng phƣơng tiện chiến đấu (chú ý trang bị vũ khí chống cơ giới
trong các vùng cần thiết).
- Phát triển dân quân cả số lƣợng và chất lƣợng.
- Gây lại cơ sở để giàh đất lại các vùng đã mất.
- Chấn chỉnh sự hoạt động của các bộ đội địa phƣơng, tăng gia các trận
chiến đấu tiêu diệt từng bộ phận nhỏ của địch.
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- Tăng gia phá hoại kinh tế và cơ giới của địch.
- Phát triển việc xay xa chiến đấu.
3. Đối với âm mƣu tấn công càn quét để bảo vệ các đƣờng chiến lƣợc của
địch, ta phải đánh mạnh vào các đƣờng bộ, chiếm đoạt các đoàn vận tải, phá hủy
cơ giới và phƣơng tiện vận tải, diệt bộ binh, phá hoại đƣờng… làm tê liệt sự
giao thông tiếp viện của địch.
4. Đối với âm mƣu tấn công căn cứ, ta phải gấp rút thiết thực bắt tay vào
việc kiến thiết mở rộng và phòng thủ căn cứ đặc biệt chú trọng việc tiêu hao và
tiêu diệt giặc mỗi khi chúng tấn công, ráo riết trừ gian, phòng gian trong và
ngoài vì căn cứ, tích cực tăng gia sản xuất và chấn chỉnh các đơn vị phòng thủ
và kế hoạch phòng thủ.
Trong việc bảo vệ căn cứ, chú trọng: bảo vệ công binh xƣởng bằng cách:
-

Phân tán các binh cổng xƣởng và tổ chức lại cách làm phân tán.

-

Giữ bí mật và đặt thành nề nếp kỷ luật bí mật cho tất cả mọi ngƣời.
- Tổ chức lại việc phòng gian bằng cách giáo dục ý thức phòng gian, phân
công công việc cho từng bộ phận từng ngƣời thật rành rẽ, kiểm soát từng bộ
phận và từng bộ phận kiểm soát nhau, bố trí lƣới phòng gian trong và ngoài
xƣởng.
- Kiện toàn và bố trí các đơn vị bộ đội và trinh sát đủ sức thông tin báo tin
và tác chiến bảo vệ xƣởng.
- Tổ chức lại việc cất giấu chu đáo và chuẩn bị địa điểm rút lui cần thiết.
5. Đối với âm mƣu đánh phá chủ lực, ta phải bảo toàn và phát triển chủ
lực đặc biệt chú trọng đảm bảo việc nuôi dƣỡng bộ đội, phát triển quân số và
chủ lực phải cùng với địa phƣơng chống lại việc lan rộng của địch kết hợp chặt
chẽ với địa phƣơng để giúp địa phƣơng phát triển, bố trí ở các điểm cổ động để
dễ dàng vận động phối hợp với địa phƣơng, để chủ động trong các chiến dịch
chiến đấu và phối hợp với chủ lực Nam Bộ để đánh chủ động.
6. Đối với âm mƣu củng cố và phát triển khối Cao Đài, năm nay nhiệm vụ
của Khu 7 là thiết thực tiến hành công tác Cao Đài vẫn có tổ chức và kế hoạch
hẳn hoi.
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7. Đối với âm mƣu giành đất đồng bào thiểu số ta phải tích cực giành đất
vùng thiểu số chú trọng vùng bắc Biên Hòa và bắc Thủ Dầu Một bằng cách:
- Thống nhứt chánh sách và lãnh đạo của Quân Dân Chánh.
- Tăng cƣờng cán bộ võ trang tuyên truyền.
- Chấn chỉnh và giáo dục nhiệm vụ võ trang tuyên truyền cho các đội võ
trang tuyên truyền.
- Tăng cƣờng phƣơng tiện công tác (nhu cầu của các đội võ trang tuyên
truyền và của đồng bào thiểu số).
- Vạch kế hoạch cụ thể cho từng đội.
Ngoài các nhiệm vụ đối phó với địch kể trên, Khu 7 có nhiệm vụ:
1. Tiến hành công tác địch ngụy vận:
Đặc biệt chú trọng Cao Đài bằng cách:
- Thành lập Ban địch ngụy vận Cao Đài có kế hoạch tổ chức và kế hoạch
tiến hành công tác cụ thể.
- Củng cố các Ban địch ngụy vận thống nhứt tỉnh, đặt lại cho đúng quan
niệm công tác và kế hoạch công tác trong từng tỉnh.
- Lập các tổ địch ngụy vận xã.
- Giáo dục ý thức, nhiệm vụ và kỹ thuật công tác địch ngụy vận cho bộ
đội và dân quân.
- Phát động phong trào địch ngụy vận nhân dân.
2. Đánh mạnh các đƣờng giao thông thủy bộ của địch nhằm các đƣờng
14,20,13, đƣờng số 1, đƣờng xe lửa Lộc Ninh, đƣờng xe lửa Phan Thiết, sông
Long Tàu và sông Vàm Cỏ.
- Lập các đội binh chủng chuyên môn trên sông Long Tàu, đƣờng 14,
đƣờng 20 (do khu đảm nhận) đƣờng xe lửa Phan Thiết, sông Vàm Cỏ Đông (do
tỉnh đảm nhận, khu giúp phƣơng tiện).
- Thành lập các mặt trận thƣờng xuyên trên đƣờng số 1, đƣờng 13 và xe
lửa Lộc Ninh (do tỉnh đảm nhận, Khu giúp phƣơng tiện).
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Vấn đề căn bản là phải đánh phá thƣờng xuyên, phá đƣờng, phá cầu, phá
hủy cơ giới, diệt bộ binh, đánh xe vận tải. Ngoài những việc đánh phá thƣờng
xuyên phải tổ chức đnáh những trận tiêu diệt.
3. Đánh phá thƣờng xuyên các đƣờng giao thông trong tỉnh, huyện bằng
lập các mặt trận thƣờng xuyên tăng cƣờng phƣơng tiện hoạt động cho dân quân.
- Có kế hoạch phá hoại triền miên và kế hoạch làm gián đoạn từng con
đƣờng.
4. Củng cố và mở rộng các đƣờng giao thông ta bằng cách:
- Tăng cƣờng các đội bảo vệ đƣờng từ sông Vàm Cỏ qua sông Sài Gòn, từ
sông Sài Gòn qua Biên Hòa và từ Biên Hòa đi Bà Rịa.
- Cứ soát và xúc tiến việc gây cơ sở dọc các đƣờng kể trên.
- Mở thêm đƣờng:
+ Từ Tây Ninh qua chiến khu D.
+ Từ Bà Rịa về Biên Hòa.
+ Từ Khu 8 đi Khu 7 xuyên qua Miên.
5. Đánh phá kinh tế địch và khuếch trƣơng kinh tế của ta:
Chú trọng:
- Đánh vào các đồn điền cao su bằng cách rút ngƣời, phá máy móc kho
tàng, diệt bọn chuyên môn, đoạt lƣơng thực và nguyên liệu…
- Đánh chiếm các đoàn còn với tiếp vận.
- Đánh phá càng hàng xƣởng kho tàng, chú trọng các despot xe lửa, các
sở, đá, cây.
- Bao vây kinh tế địch và bảo vệ đƣờng giao thông buôn bán của nhân
dân.
6. Đánh phá phi trƣờng:
- Tích cực gây cơ sở trong các phi trƣờng, chú trọng phi trƣờng Tân Sơn
Nhất và Tân Phong.
- Lập các đội quân ngàm.
- Diệt cán bộ chuyên môn, phá hoại phi cơ, máy móc và kho tàng.
- Chuẩn bị điều kiệt đột kích đánh phá.
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7. Hoạt động đô thị:
- Phát triển rộng rãi cơ sở bên trong.
- Thực hiện du kích chiến đấu hội thành.
- Hoạt động phải có kế hoạch nuôi dƣỡng cơ sở, thống nhứt các ngành
quân dân chánh để đảm bảo việc giữ vững và phát triển cơ sở.
- Tích cực thực hiện việc lập các đội quân ngầm.
- Giáo dục cho các đội võ trang tuyên truyền hoạt động đúng với nhiệm
vụ.
- Củng cố và phát triển cơ sở du kích xung quanh đô thị, đặc biệt xung
quanh Sài Gòn chợ Lớn.
8. Liên kết với Miền và Tây Nguyên:
Với Miên:
- Phối hợp với Cao Miên để mở rộng chiến trƣờng Đông Miên về mặt tác
chiến và xây dựng cơ sở, nơi Liên Đồng Miên với Khu 7.
- Giúp đỡ và đào tạo cán bộ cho Đông Miên.
- Kế hoạch tiếp tế cho Khu 7 bằng sản phẩm Đông Miên.
- Kế hoạch phối hợp với Đông Miên xây dựng căn cứ biên giới.
Với Tây Nguyên:
Võ tang tuyên truyền gây cơ sở tiến lên nối thông với Khu 5 ở Tây

Nguyên.

Với Cực Nam Trung Bộ:
Củng cố lại đƣờng liên lạc giữa Khu 7 với 812.

-

- Phối hợp hoạt động giữa Khu 7 với 812 cắt đứt đƣờng xe lửa Phan Thiết
và mở rộng khu vực giáp ranh với Cực Nam.
9. Đảm bảo việc nuôi dƣỡng bộ đội bằng cách:
- Bộ đội phải trực tiếp vào việc sanh sản và tiếp vận.
- Bảo đảm việc tiếp tế vận tải.
- Bảo vệ mùa màng và các vùng phì nhiêu.
- Bộ đội phải thƣờng xuyên động viên và giúp đỡ nhân dân tăng gia sản
xuất.
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10. Bộ đội phải thực hiện nhiệm vụ đoàn kết mặt trận dân tộc:
IV. TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG
Thi hành nghị quyết chung.
KHU VIII

I.

1.

Âm mƣu của địch.

2.

Chủ trƣơng của ta.

3.

Nhiệm vụ cần kíp.
ÂM MƢU CỦA ĐỊCH
1. Địch muốn nắm chắc Khu 8 bằng cách tấn công càn quét để bình định
từng vùng nhỏ và tấn công chiếm đóng lan rộng vào các vùng độc lập của ta.
2. Ra sức cƣớp phá dự trữ và tấn công dự trữ.
3. Cắt đứt Khu 8 ra từng vùng riêng biệt để ta không thể tiếp ứng viện trợ
cho nhau, để làm gián đoạn sự chỉ đạo trong khu và mục đích chính là làm gián
đoạn khu 8 với các khu 7,9 làm Nam Bộ không thống nhứt chỉ huy đƣợc.
4. Phong tỏa gắt gao các đƣờng giao thông tiếp vận của ta từ Khu 9 qua
Khu 8 lên Khu 7 và triệt đƣờng tiếp vận từ Trung ƣơng vào.
5. Phá thành phần vận động chiến của ta bằng cách: hạn chế chiến trƣờng
hoạt động, thu hẹp và phá rối căn cứ tìm cách tiêu hao và tiêu diệt từng bộ phận
của ta lúc có điều kiện.
6. Củng cố và phát triển ngụy quân, dùng bọn này để xây dựng các khu
quốc gai gia hiểu để làm nhiệm vụ địa phƣơng thay thế cho quân chính quy lập
thành những đội ứng chiến.
7. Bóp hẹp căn cứ Đồng Tháp Mƣời để tiến lên chiếm đóng Tháp Mƣời.
8. Bảo vệ chặt chẽ các đƣờng giao thông thủy bộ của chúng nhứt là lộ 16,
sông tiền Giang và kinh Chợ Gạo.
II. KHÓ KHĂN CỦA ĐỊCH
Ngoài những khó khăn nói chung của địch (xem nghị quyết chung, phần
II địch vấp phải những nhƣợc điểm sau trên chiến trƣờng Khu 8.
1. Không kể các đội quân ứng chiến, quân đội địch chiếm đóng trên chiến
trƣờng Khu 8 hầu hết là các khối ngụy quân Hao Hao, Cao Đài, Công Giáo,
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Miên, không thống nhứt với nhau về tinh thần mau hoang mang khi bị ta tấn
công mạnh.
2. Địch muốn chiếm đóng khắp nơi trên trƣờng Khu 8 mà quân số thì cơ
bản nên phải phân tán qua do, đó là một nhƣợc điểm lớn của địch khi sức tấn
công của du kích chiến và vận động chiến của ta mạnh lên.
3. Không đủ tàu bè để kiểm soát tất cả các sông rạch.
III. CHỦ TRƢƠNG CỦA TA
1. Đối với âm mƣu chiếm đóng lan rộng và giữ vững Khu 8 của địch,
nhiệm vụ căn bản của Khu 8 năm này là phải khắc phục các nhƣợc điểm nằm
ngoài (du kích chiến phát triển, thiếu vũ khí, địa phƣơng quân qua kèm với…để
phát triển du kích chiến tranh một cách mạnh mẽ và sâu rộng, động viên cho
đƣợc toàn dân hàng triệu ngƣời tham gia chiến đấu bàng mọi cách, mọi phƣơng
diện để giành đất lại Khu 8, giữ vững Khu 8 để tiến lên giành quyền chủ động
trong khu và giữ thế quân bình cho toàn Nam Bộ. Chú ý võ trang cho dân quân,
tăng cƣờng các đơn vị địa phƣơng quân, các đội du kích và các cán bộ phải bám
chặt lấy xa, nơi nào đã thoát ly phải có kế hoạch trở về xã đồng thời đúng vận
động chiến để phát động phong trào du kích chiến tranh giúp từng địa phƣơng
giành quyền chủ động. Ngoài phải quyết liệt chống với chán sách gián điệp của
địch.
2. Đối với âm mƣu cƣớp phá dự trữ và tấn công dự trữ của địch Khu 8 có
nhiệm vụ bảo vệ và giành đất lại dự trữ của ta bằng mọi hình thức chiến đấu.
Tùy theo từng vùng một mà có kế hoạch phối hợp quân sự, chính trị để có chánh
sách thích đáng cho từng vùng nhân tâm, địa lý hoàn cảnh của ta và địch…
3. Đối với âm mƣu cắt đứt Khu 8 ra từng vùng riêng biệt, Khu 8 với Khu
7 và 9 đối phó lại ta phải giữ vững và củng cố chặt chẽ các hành lang quan lai,
mở rộng hành lang và mở thêm đƣờng mới, đồng thời phải thống nhứt lại kế
hoạch bảo vệ đƣờng của Quân Dân Chánh, tăng cƣờng phƣơng tiện bảo vệ và
phƣơng tiện giao thông, cốt tử là giữ vững sự giao thông vận chuyển và sự chỉ
đạo trong khu, đồng thời đảm bảo sự tiếp vận và sự chỉ đạo trong khu đồng thời
bảo đảm sự tiếp vận và sự chỉ đạo thông suốt của Nam Bộ.
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Chú trọng phối hợp với Khu 9 mở đƣờng Ô Môn, Phong Hòa, Khu 9 đi
Khu 8 xuyên qua Miền và củng cố mở rộng đƣờng Vĩnh Long, Sóc Trăng, Vĩnh
Long- Đồng Tháp Mƣời.
4. Đối với âm mƣu phong tỏa các đƣờng giao thông tiếp vận của ta từ Khu
9 qua Khu 8 len Khu 7 và từ Trung ƣơng vào, Khu 8 có nhiệm vụ bảo đảm việc
tiếp tế vận tải cho Khu 7 và củng cố các vùng giáp biển thuộc các tỉnh Trà Vinh
và Bến Tre.
5. Đối với âm mƣu phá hoại thành phần vận động chiến, đối phó lại, chủ
lực ta phải giữ gìn và phát triển thực lực bằng cách:
- Cùng với địa phƣơng chống lại việc lan rộng của địch, kết hợp chặt chẽ
với địa phƣơng để giúp địa phƣơng phát triển.
- Bố trí ở các điểm cổ động để dễ dàng phối hợp với địa phƣơng để chủ
động trong các chiến dịch, chiến đấu.
- Phối hợp với chủ lực toàn nam Bộ để dành chủ động.
6. Đối với âm mƣu phát triển ngụy vận ta phải:
- Xúc tiến mạnh công tác địch ngụy vận phối hợp chặt chẽ với việc vận
động chính trị với công tác quân sự tiêu diệt từng bộ phận quân ngụy, làm giao
thông tan rã từng khối ngụy binh đồng thời giải tỏa từng vùng một (chú trọng
tiêu diệt bọn lƣu động).
- Củng cố chặt chẽ cơ sở nhân dân và phát triển du kích chiến tranh xung
quanh các vùng ngụy.
7. Chống lại âm mƣu bóp hẹp để tiện chiếm căn cứ Đồng Tháp Mƣời, ta
phải đứng trên phƣơng diện Khu 8 và cấp Nam Bộ để củng cố và mở rộng Đồng
Tháp Mƣời, chú ý:
- Củng cố chặt chẽ cơ sở trong căn cứ và các vùng ngoại vì xung quanh
căn cứ, củng cố từng xã một cho vững, đặc biệt tăng gia việc làm cản và chƣớng
ngại vật.
- Kiện toàn tổ chức phòng gian và tiến hành công tác phong gian mạnh
mẽ và có kế hoạch phối hợp Quân Dân Chánh.
- Phát triên mạnh du kích chiến phía Nam lộ Đông Dƣơng, số 16.
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Ngoài các chủ trƣơng đối phó kể trên, Khu 8 có những nhiệm vụ thƣờng
xuyên nhƣ sau:
1. Địch ngụy vận:
- Tăng gia việc vận động Hòa Hảo (liên kết chặt chẽ với Khu 9).
- Kiện toàn các tổ chức địch ngụy vận thống nhứt tỉnh.
- Thống nhứt lãnh đạo công tác vận động các tôn giáo trong khu và đặt
liên hệ giữ các tỉnh để trao đổi kinh nghiệm và tài liệu vận động.
2. Đánh phá giao thông:
- Ngoài việc đánh phá các đƣờng chiến lƣợc quan trọng, phải đánh phá
triền miên các đƣờng giao thông trong tỉnh. Tùy nơi và tùy điều kiện, thành lập
các mặt trận đƣờng và tổ chức bố trí các đội binh chủng chuyên môn cho thích
hợp. Chú trọng có kế hoạch phá hoại liên miên và khắp nơi trong mùa mƣa.
3. Bảo đảm việc tiếp tế vận tải cho Khu 7:
4. Hoạt động đô thị:
- Gây cơ sở trong các đô thị nhứt là trong các thị xã Mỹ Tho, Sa Đéc,
Vĩnh Long.
- Lập cho đƣợc các đội quân ngầm.
- Củng cố cơ sở và phát triển du kích xung quanh các đô thị.
5. Xây dựng căn cứ:
- Ngoài việc giữ vững và mở rộng căn cứ Đồng Tháp Mƣời, phải chú ý
xây dựng căn cứ Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh.
6. Liên kết Khu 8 với Cao Miên:
- Giúp đỡ Cao Miên mở rộng chiến trƣờng Đông Nam Miên về phƣơng
diện gây cơ sở cũng nhƣ tác chiến.
- Củng cố và phát triển cơ sở ở biên giới Khu 8 và Đông Nam Miên.
- Mở đƣờng Khu 8 đi Khu 9 qua Miên và phối hợp Khu 7 đặt đƣờng từ
Khu 8 đi Khu 7 qua Miên.
III. NHIỆM VỤ CẦN KÍP
A. Tổ chức và xây dựng:
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- Dân quân: Chấn chỉnh và tăng cƣờng trang bị (súng, đạn, lƣu đạn, địa
lôi) cho dân quân trong toàn Khu.
- Động viên thanh niên nam nữ vào tổ chức dân quân.
- Kiện toàn các đơn vị dân quân để thực sự chiến đấu giằng co với địch,
bảo vệ địa phƣơng và bao vây tiêu hao địch khắp nơi. Nâng cao thành phần du
kích chiến đấu chú trọng giáo dục chính trị, kỹ thuật và giải quyết phƣơng tiện
chiến đấu cho kịp với mức phát triển của các đơn vị.
- Bộ đội địa phƣơng:
Địa phƣơng quân huyện:
- Tổ chức và trang bị lại các đơn vị địa phƣơng quân huyện cho đúng mức
và cả về chất lƣợng và số lƣợng để đủ sức phối hợp với dân quân xã làm tròn
nhiệm vụ bảo vệ địa phƣơng, phát triển du địch chiến và diệt từng bộ phận sinh
lực nhỏ của dịch để bồi bổ thực lực. Chú trọng:
- Tăng cƣờng đơn vị.
- Điều chỉnh và giáo dục cán bộ đủ sức đảm đƣơng nhiệm vụ.
- Giáo dục chính trị, chiến thuật, kỹ thuật cho bộ đội chú trọng cách phân
tán hoạt động và tập trung diệt địch một cách linh động có kế hoạch.
- Giáo dục cách hoạt động phối hợp Quân Dân chánh chặt chẽ và đúng
mức.
- Giải quyết phƣơng tiện hoạt động (thành lập công trƣờng huyện để kịp
thời cung cấp nhu cầu cho bộ đội) đồng thời gây ý thức và hƣớng dẫn các đơn vị
giải quyết dẫn đƣợc tài chiến trƣờng hoạt động.
- Có kế hoạch hoạt động cụ thể trong từng thời gian kế hoạch đi đôi với
việc kiểm tra đôn đốc và sự hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch.
- Địa phƣơng quân tỉnh:
+ Thành lập các tiểu đoàn địa phƣơng tỉnh hay liên tỉnh:


Long Châu Sa: địa phƣơng 1 tiểu đoàn.



Vĩnh Long- Trà Vinh: địa phƣơng 1 tiểu đoàn.



Mỹ Tho- Tân Anh: địa phƣơng 1 tiểu đoàn.
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Bến Tre: địa phƣơng tùy điều kiện để xây dựng.
+ Xây dựng các tiểu đoàn đủ sức thực hiện nhiệm vụ chiến lƣợc trong tỉnh
và nhiệm vụ chiến lƣợc Khu giao phó, đủ sức phối hợp với các đơn vị địa
phƣơng quân và dân quân huyện tiêu diệt các đơn vị chủ lực trong các chiến
dịch, chiến đấu. Chú trọng bố trí các tiểu đoàn địa phƣơng ở các điểm cổ động
trong tỉnh để dễ dàng vận động mau chóng phối hợp với địa phƣơng quân và dân
quan huyện.
Bộ đội chủ lực:

-

+ Thành lập một trung đoàn chủ lực có hại tiểu đoàn bộ binh mạnh, một
tiểu đoàn bộ binh mạnh, một tiểu đoàn pháo binh và lực lƣợng bổ sung dồi dào.
+ Xây dựng trung đoàn chủ lực (thi hành nghị quyết chung). Chú trọng
giữ vững và tăng cƣờng chất lƣợng để đủ sức thực hiện nhiệm vụ chiến lƣợc của
Khu và của Nam Bộ đủ sức diệt địch, phát triển du kích chiến tranh và giúp địa
phƣơng giữ vững địa phƣơng.
Chú trọng giáo dục: thi hành nghị quyết chung.
Binh chủng chuyên môn:

-

+ Thi hành nghị quyết chung.
+ Đặc biệt: bố trí các đội binh chủng chuyên môn ở sông Tiên Giang, kinh
Chợ Gạo, sông Vàm Cỏ và lộ 16. Ngoài ra, tùy hoàn cảnh và điều kiện tổ chức
và bố trí các đội binh chủng chuyên môn trên các đƣờng trong tỉnh thuộc Khu.
2. Hƣớng dẫn dùng 3 thứ quân:
- Thi hành nghị quyết chung.
- Đặc biệt: Khu 8 phải khắc phục các nhƣợc điểm của năm ngoài là dân
quân xã thiếu vũ khi, thành phần chiến đấu ít ỏi, bộ đội địa phƣơng yếu, cán bộ
địa phƣơng kém năng lực… Chủ trƣơng: giữ vững và nâng cao chất lƣợng của
các tiểu đoàn đại phƣơng để đủ sức làm nhiệm vụ địa phƣơng để mau trở về chủ
lực.
3. Cán bộ:
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- Điều chỉnh cán bộ: thi hành nghị quyết chung. Chú trọng: phải điều
chỉnh lại cán bộ tỉnh đội, huyện đội và cán bộ địa phƣơng quân đủ sức đảm
đƣơng nhiệm vụ.
- Đào tạo cán bộ: thi hành nghị quyết chung.
4. Kiện toàn cơ quan chuyên môn: thi hành nghị quyết chung.
5. Kiện toàn các ngành sản xuất và bảo vệ binh công xƣởng: thi hành nghị
quyết chung.
B. Lãnh đạo và thực hiện tổ chức và xây dựng: thi hành nghị quyết chung.
KHU IX.
1.

Âm mƣu của địch.

2.

Những khó khăn của địch.

3.

Chủ trƣơng của ta.

4.

Nhiệm vụ cần kíp.

5.

Nhiệm vụ đặc biệt.
Âm mƣu của địch:

I.

Nhìn chung trên chiến trƣờng Nam Bộ Khu 9, về quân sự, địch nặng tính
chất phòng ngự và tấn công ta mạnh về mặt kinh tế và chính trị để đặt mục đích
giữ vững thế quân sự để cƣớp dự trữ của ta. Chúng thực hiện bằng những chánh
sách sau:
1. Đánh phá dự trữ, kềm chế sự phát triển và phong tỏa ta để rút dự trữ
nhứt là lúa gạo bằng cách:
- Tấn công ta bằng chánh sách gián điệp nhứt là về mặt kinh tế.
- Càn quét các khu vực đã chiếm và lấn dần ra bằng quân sự và chính trị.
- Dùng phi cơ đánh phá vùng tự do để đánh phá ta và làm hoang mang
dân chúng.
2. Cắt đƣờng giao thông tiếp vận giữ Khu 9 với Khu 8, Khu 9 với Cao
Miên và kiểm soát gắt gao mặt biến động thời ra sức bảo vệ giao thông của
chúng.
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3. Phát triển ngụy quân, dùng ngụy quân chiếm đóng và càn quet địa
phƣơng thay thế quân chính qui Pháp rút đi nơi khác và dùng ngụy quân lấn dần
vào vùng độc lập mong chiếm lẫn Khu 9.
II. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA ĐỊCH
Đối với Nam Bộ, Khu 9 là khu dự trữ nhân lực vật lực hiện nay, nhiệm vụ
của Khu 9 là giữ vững khối dự trữ để dễ cung ứng cho toàn Nam Bộ bằng cách
tích cực thực hiện các chủ trƣơng sau:
1. Giữ vững và phát triển dự trữ bằng cách:
- Quân đội phải tích cực thực hiện đoàn kết mạnh mẽ và rộng rãi mặt trận
dân tộc thống nhứt.
- Tiến rộng vào vùng địch, gây cơ sở, phát triển du kích chiến tiêu hao và
tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, chống lại với các cuộc càn quét để giành đất
và đánh phá dự trữ nhứt là vùng Cần Thơ và Sóc Trăng.
- Củng cố vững chắc hậu phƣơng. Chú trọng: củng cố cơ sở nhân dân phát
triển dân quân và tiến hành ráo riết việc trừ gian và phòng gian.
- Củng cố cơ sở trong Cao Miên và Huê kiều.
2. Đối với âm mƣu phát triển ngụy quân và củng cố các vùng ngụy của
địch, nhiệm vụ của Khu 9 là xúc tiến mạnh mẽ công tác địch ngụy vận, phối hợp
công tác vận động chính trị với công tác quân sự để làm tan rã từng khối ngụy
và dùng du kích chiến phối hợp với vận động chiến tiêu diệt các đội ứng chiến
của địch (tiểu đoàn BMEO, các tiểu đoàn B, VN và các đội lƣu động Hòa Hảo).
3. Chống với âm mƣu cắt đứt giao thông ta của địch, Khu 9 phải củng cố
các đƣờng hiện tại và phối hợp với Khu 8, với Miên, mở các đƣờng mới.
Ngoài việc đối phó với âm mƣu của địch, Khu 9 tích cực thực hiện các
nhiệm vụ thƣờng xuyên sau:
1. Phát triển du kích mạnh mẽ và sâu rộng, chú ý phát triển dân quân
trong các vùng Miên và ngƣời Huê kiều.
2. Đánh phá các đƣờng giao thông thủy bộ của địch chú trọng đánh các
đoàn còn với lúa gạo, hủy diệt các phƣơng tiện vận tải và có kế hoạch phá hoại
đƣờng thƣờng xuyên.
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3. Đánh phá kinh tế địch chú trọng đốt các chánh lúa và phá hoại đồn điền
của địch.
4. Địch ngụy vận:
- Chấn chỉnh đac ban Hòa Hảo.
- Tổ chức và kiện toàn các ban địch ngụy vận thống nhứt tỉnh.
- Phối hợp kế hoạch vận động Hòa Hảo và Miên với Khu 8.
- Khu trự tiếp đôn đốc kiểm tra mặt trận Hòa Hảo Long Chấu và Cao Đài
Cà Mau.
5. Củng cố và mở rộng căn cứ địa.
6. Liên kết với Tây Miên để củng cố biên giới, nối thông Miên với Khu 9.
- Giúp đỡ Miên phá ngụy và phát triển phong trào.
- Có kế hoạch với Miên trong việc vận tải nguyên Hoa kiều về Khu 9.
IV. NHIỆM VỤ CẦN KÍP
1. Tổ chức và xây dựng:
a. Xây dựng lực lƣợng:
- Dân quân: thi hành nghị quyết chung. Đặc biệt: nâng cao thành phần du
kích chiến đấu, tăng cƣờng phƣơng tiện chiế đấu và chú ý phát triển du kích
trong Cao Miên và Huê kiều.
- Bộ đội địa phƣơng:
+ Địa phƣơng quân huyện: thi hành nghị quyết chung. Đặc biệt chú ý giáo
dục cán bộ có ý thức mạnh tìm giặc để giành đất vấn đề đôn đốc kiểm tra từng
cán bộ, từng đơn vị cho thƣờng xuyên.
+ Tranh đấu thƣờng xuyên chống nạn hủ hóa.
+ Tập cho bộ đội quyền khác kho nhẫn nại và đặt nhiệm vụ tăng gia sản
xuất cho bộ đọi (kể cả địa phƣơng quân và chủ lực quân).
- Địa phƣơng quân tỉnh củng cố các đại đội địa phƣơng tỉnh hiện nay để
đủ sức phối hợp với địa phƣơng huyện phát triển du kích chiến, bảo vệ địa
phƣơng và diệt từng bộ phận sinh lực nhỏ của địch để bồi bổ thực lực. Phải có
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kế hoạch hoạt động từng thời gian và nhằm từng huyện mà kết hợp chặt chẽ với
địa phƣơng quân và dân quân huyện để hoạt động.
Hƣớng phát triển tiến tới xây dựng:
-

Cần Thơ Rạch Giá: xây dựng một tiểu đoàn.

-

Sóc Trăng Bạc Liêu: xây dựng một tiểu đoàn.

-

Long Châu Hà: xây dựng một tiểu đoàn.
Nguyên tắc xây dựng: thi hành nghị quyết chung.
Chủ lực: kiện toàn trung đoàn chủ lực, chú trọng tăng gia chất lƣợng để
đủ sức vận động tiêu diệt sinh lực địch, kết hợp với địa phƣơng thực hiện nhiệm
vụ diệt địch giữ vững và mở rộng địa phƣơng, phát triển du kích chiến và giúp
địa phƣơng quân phát triển cả về chất lƣợng và số lƣợng. Nguyên tắc phát triển
thi hành nghị quyết chung.
Binh chủng chuyên môn: thi hành nghị quyết chung.
Đặc biệt:
- Tổ chức và bố trí binh chủng chuyên môn trên lô Chú Nhứt, lô Cây sắn,
Kinh Seinta, sông Cô Cô và cây Tân Hợi.
- Tổ chức binh chủng chuyên môn để phòng thủ căn cứ.
Quân bộ dụng: Khu 9 ngoài nhiệm vụ xây dựng quân bổ sung cho bản
thân, có nhiệm vụ xây dựng lực lƣợng bổ sung cho toàn Nam Bộ. Trong năm,
xây dựng xong 3 tiểu đoàn cho Nam Bộ.
Cán bộ: thi hành nghị quyết chung.

c.

Xây dựng cơ quan chuyên môn:

-

Tham mƣu, chánh trị: thi hành nghị quyết chung.

-

Quân y: thi hành nghị quyết chung.

-

Quân giới: thi hành nghị quyết chung.
Đặc biệt:
- Tăng cƣờng quân giới khu và có kế hoạch sản xuất đủ cung cấp cho chủ
lực khu và cả chủ lực miên Nam Khu 8 (phần phòng quân giới NB có kế hoạch
chung với quân giới khu về điểm này).
- Phải có kế hoạch dự trữ lâu dài nguyên hóa iệu.
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- Kiện toàn và tăng cƣờng quân giới các tỉnh, chấn chỉnh ban giám đốc và
kế hoạch sản xuất để đủ cung cấp cho địa phƣơng quân và dân quân tỉnh.\
- Công trƣờng huyện và lo ren xã tùy hoàn cảnh thi hành nghị quyết
chung.
2. Lãnh đạo và thực hiện tổ chức và xây dựng: thi hành nghị quyết chung.
- NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT.
- Củng cố và đảm bảo cơ sở đào tạo cán bộ cho toàn Nam Bộ.
- Củng cố và phát triển cơ sở nuôi dƣỡng thƣơng binh và binh lính cho
toàn Nam Bộ.
- Củng cố cơ sở để thâu nhận hàng binh và tù binh toàn Nam Bộ.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 242, tờ 27 - 45.
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Mật điện số DB.FLK gửi TWC, UBKCHC Nam Bộ
Số: DB/ FLK

MẬT ĐIỆN

FLK Gửi TWC, UBKCHC Nam Bộ.
( Tóm tắt nghị quyết hội nghị phân Liên Khu trƣớc kia anh Ba chƣa coi,
nay anh Ba quyết lại có nhiều chỗ thêm, bớt và sửa lại nhƣ sau):
a. Thêm nguyên câu: năm nay trong toàn công tác tài chính là vấn đề sản
xuất tiết kiệm và phân phối tài chính đúng với khả năng từng tỉnh trong Phân
Liên Khu. Mỗi tỉnh và Phân Liên Khu phải tự túc, Sâu câu một nhiệm vụ kinh tế
tài chính năm 1952 và trên tiêu mục một.
b. Sửa lại hai tiểu mục số 9 và 10 trong đại mục 3 là mà theo dƣới đây:
- Dịnh một chế độ cấp phát lấy mức sống của đội viên làm tiêu chuẩn. Bỏ
những chữ: theo khẩu hiệu “ Tất cả cho tiền tuyến”.
- Củng cố tiền tiền tệ ta và có một kế hoạch sử dụng đúng với số bạc đang
phát hành.
c. Trong đại mục 4 là về nhiệm vụ kinh tế xã 1952 bỏ luôn từ chữ “ vùng
độc lập: vận động giới…. đến chữ phong trào tiết kiệm mạnh mẽ” vì nhiệm vụ
kinh tế xã đáng nói ở quần chúng.
d. Sửa lại câu: “ mục đích: gia đình tự túc xã phần thịnh dự trữ chắt chắc
(bỏ chữ gia đình zauf trong điện tổ số 136/VLN).
e. Giữ 6 chữ “ có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu” tiếp vào câu tự túc tự cấp và
thêm nguyên câu (tỉnh và Phân Liên Khu sẽ căn cứ vào khả năng tài chính tỉnh
àm đặt dự trữ sản xuất) dƣới câu 75% chó quân sự, 25% cho Dân Chính Đảng
trong đoạn dự thâu dự chi năm 1952 trong đại mục 5 phần tài chính.
Ngày 2 tháng 3 năm 1952.
BAN MẬT MÃ TWC UBKCHC NB
Tổ văn thƣ
Nguyễn Văn Dầy
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 242, tờ 63a.
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Công văn số 61/D ngày 5.4.1954 của UBKCHC Nam Bộ về tình hình
Nam Bộ năm 1953.
UBKCHC Nam Bộ

Ngày 5-4-1954

Số: 61/D

Kính gửi Trung ƣơng Đảng
TÌNH HÌNH NAM BỘ 1953
Phần thứ nhất
ÂM MƢU VÀ HOẠT ĐỌNG CỦA ĐỊCH

Trong năm 1953 âm mƣu và hoạt động của địch có những đặc điểm chính
sau đây:
I. TÍCH CỰC BÌNH ĐÌNH ĐỊCH HẬU, CÀN QUÉT LẤN CHIẾM
BÓP HẸP CĂN CỨ
Cuối năm 1952, đầu năm 1953 địch đã đƣa 6 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu
đoàn thủy quân và một số tiểu đoàn ứng chiến miền Tây, tiếp viện Việt Bắc, lực
lƣợng địch ở Nam Bộ về lƣợng và chất đều giảm sút.
Nhƣng vì ta sai lầm trong sự thực hiện phƣơng châm ở ba vùng, toàn thể
chiến trƣờng hạ thấp đấu tranh. Do đó, địch rảnh tay bố trí lực lƣợng, tập trung
quân bình định địch hậu, càn quét lấn chiếm căn cứ ở miền Đông. 6 tháng đầu
năm, địch đã đánh tan 38 trận trên một tiểu đoàn, có trận chúng tập trung đến 5
tiểu đoàn nhƣ trận càn quét chiến khu D và 1347 trận trên dƣới một đại đội.
Miền Tây, cũng trong thời gian ấy, địch đã đánh ta 52 trận với một lực lƣợng
một tiểu đoàn trở lên không kể các trận càn quét và biệt kích nhỏ. Vinh Trà chỉ
trong tháng 7, địch đã càn quét 25 trận lớn nhỏ trong một huyện Cái Ngang. Ở
Bến Tre, trong hai tháng 7 và 8 địch đã càn quét huyện Ba Tri 15 trận.
Do những sai lầm của ta và những cố gắng của địch, 6 tháng đầu năm, ở
miền Đông địch đã đóng đƣợc thêm 36 đồn bốt, 52 tháp canh trên các con lộ
quan trọng (13,14,15,16) và nhiều bàn đạp, căn cứ du kích khác, bóp hẹp các
tỉnh Gia Định Ninh, Thủ Biên, Bà Cho, Mỹ Tho, Long Châu Sa và gây cho ta
nhiều khó khăn trong vấn đề giao thông vận tải. Ở miền Tây cũng trong thời
gian trên, địch đã chiếm đóng thêm 27 đồng bốt, 52 tháp canh, mở rộng chiếm
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đóng các huyện Vùng Liêm, Cái Ngang (tỉnh Vinh Trà), Kế sách (tỉnh Sóc
Trăng) và Ô Môn, Phụng Hiệp (tỉnh Cần Thơ).
Nhìn chung, âm mƣu và hoạt động của địch trong thời gian này có những
đặc điểm:
1. Chú trọng bình định vùng du kích và lấn chiếm căn cứ, những vùng
giàu, nhiều nhân vật lực, cũng là những vùng quan trọng về mặt chính trị (đạo
giáo, dân tộc) để cƣớp ngƣời, cƣớp của (Cần Thơ bị lấn chiếm vào Ô Môn, Châu
thành, Phùng Hiệp, Vinh Trà bị lấn chiếm vào Cai Ngang, Tam Binh). Đồng
thời chú trọng các đƣờng quan trọng: lộ 13,14,15,16 (miền Đông), biên giới
Miên Việt, đƣờng giao thông liên lạc của ta giữa miền Đông và miền Tây để gây
khó khăn cho ta trong vấn đề giao thông vận tải.
2. Lợi dụng sơ hở của ta ở vùng du kích và tạm chiếm, bố trí lại lực
lƣợng. Dùng Âu Phi chiếm đóng những nơi chiến lƣợc (trƣờng bay, giao thông
quan trọng) dùng các đội commados (non yếu nhƣng hung hãng) ở ven căn cứ
của ta hay ở vùng du kích để thƣờng xuyên đột kích, đánh phá căn cứ, bố trí các
BVN, trên các thi trận, thị xã và cả các secteur, sous secteur dùng mọi lực lƣợng
Cao Đài, Hòa Hảo lấn chiếm, có BVN hay ứng chiến ủng hộ.
3. Commandos đóng vai trò chủ yếu trong các cuộc càn quét.
4. Lực lƣợng các cuộc càn lớn không phải gồm những đơn vị nguyên vẹn
nhƣ năm 1952 mà lực lƣợng rút ở nhiều đơn vị ở nhiều địa phƣơng, sự thống
nhất chỉ huy liên kết chiến đấu rất kém (Đồng Tháp, Châu Thành, Thủ Biên).
5. Càn quét có tính chất biệt kích, liên tục dùng lực lƣợng lớn trong phạm
vi nhỏ, chú trọng từng ùng, từng xã ấp.
6. Ngoài những cuộc càn quét lớn, giặc mở rất nhiều cuộc càn quét nhỏ,
biệt kích phối hợp với gián điệp nhằm đánh vào cơ quan, bộ đội và cơ xƣởng.
7. Rút bớt quân ở vùng tạm chiếm để chiếm đóng bình định vùng du kích.
Sau khi đã mở rộng đƣợc sự chiếm đóng khu cơ động là Khu 8 cũ, địch
chuyển hƣớng hoạt động xuống miền Tây, một sự chuyển hƣớng chiến lƣợc, âm
mƣu càn quét lấn chiếm căn cứ địa miền Tây.
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Địch đã cho cán bộ kinh lý liên tiếp các tỉnh miền Tây, đã cho không quan
oanh tạc dữ dội các điểm, đã tập trung xuống miền Tây 9 tiểu đoàn ứng chiếm,
chiếm đóng các vị trí có đông nhƣ Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Đồng thời dọc
biển, tàu của địch liên tiếp dò dẫm. Theo tài liệu đã bắt đƣợc thì địch định hoàn
thành kế hoạch trong 6 tháng trong mùa khô năm 1954. Bắt đàu chiếm căn cứ
Long Mỹ (Cần Thơ) rồi đến Hồng Dân, An Biên, Trần Văn Thời và sau cùng là
Ngọc Hiên (Bạc Liêu).
Nhƣng trong những tháng cuối năm thua nặng, địch càng bị động ở chiến
trƣờng chính, kẹt ở Lào, miền Nam Trung Bộ, địch bắt buộc phải rút thêm nhiều
tiểu đoàn Âu Phi và chính quy ra khỏi chiến trƣờng, thay thế vào đó bằng ngụy
binh, các tiểu đoàn khinh quân. Lực lƣợng địch giảm sút nhiều về số lƣợng quân
ứng chiến , sa sút hẳn về chất lƣợng (từ đầu năm đến nay địch đã rút khỏi chiến
trƣờng miền Đông tất cả là 14 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn dù, 2 tiểu doàn
thủy xa, 1 tiểu đoàn cơ giới, tất cả đều là Âu Phi thuộc địa, chỉ có 2 tiểu đoàn
BVN và 2 tiểu đoàn khinh quân. Ở miền Tây, địch cũng rút đi một số tiểu đoàn
ứng chiến. Mặt khác, ta hoạt động mạnh hơn lên và đúng đƣờng lối hơn, nhờ sửa
chữa sai lầm hữu khuynh trong những tháng đầu năm cho nên hoạt động của
địch bị giảm sút nhiều.
Tình hình và hoạt động quân sự của địch trong lúc bấy giờ có những đặc
điểm:
- Âm mƣu càn quét lấn chiếm miền Tây bị gián đoạn nói riêng, nói chung
vì ta hoạt động mạnh ở vùng du kích, tạm chiếm rộng ra nƣa mà còn phải rút bớt
một số đồn bốt, thấp canh, vì bị ta uy hiếp số bị tiêu diệt, tinh thần ngụy binh
hoang mang không dám đống, tập trung lại một số đồn bốt để bảo tồn lực lƣợng,
sử dụng chống lại ta khi có điều kiện, rút bớt vùng tạm chiếm ra củng cố vùng
du kích. Các bốt và tháp canh chúng rút là những bốt, tháp canh đóng sâu vào
trong làng xóm không có quan hệ chiến lƣợc.
II. RÁO RIẾT BẮT LÍNH, XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI BÙ NHÌN
DÙNG ĐỦ MỌI THỦ ĐOẠN BÓC LỘT NHÂN DÂN
Để giải quyết tình hình quân số thiếu hụt. địch đã làm những việc sau đây:
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1. Phát triển bao an rộng rãi khắp các xã ấp, dùng lực lƣợng bảo an kiểm
soát nhân dân và bảo vệ ngụy quân địa phƣơng, phối hợp cùng với quân địa
phƣơng tiến hành những cuộc càn quét nhỏ, lần lần đƣa lên thay quân chiếm
đóng.
2. Ráo riết bắt lính, thành lập các đội khinh quân. Riêng miền Đông, trong
năm địch đã bắt đƣợc 21.110 ngƣời (không kể số do Cao Đài và Hòa Hảo bắt).
Ở miền Tây, Sóc Trăng, trong năm địch bắt 528, Bạc Liêu 1004, Vĩnh Trà gần
4000, Bến Tre chỉ trontg tháng 11 và chỉ trong huyện Ba Tri 1000. Địch đã dùng
những thủ đoạn sau đây để bắt lính:
- Nêu độc lập, dân chủ, hòa bình giả hiệu.
- Đề cao địa vị “ vinh quang” của quân đội, nghĩa vụ ngƣời dân.
- Phối hợp với các lãnh tụ tôn giáo phản động ra lệnh cho các tín đồ đi
lính để bảo vệ đạo nhƣ Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo.
- Vùng biên giới Miên Việt, dùng chính sách chia rẽ dân tộc, tuyên truyền
vào lịnh để đánh giặc Tàu, đánh Việt Minh xâm lƣợc.
- Cho các thanh niên đi học quân sự về mặc đẹp, lƣơng cao, làng xóm, hội
tề kính nể.
- Đóng cửa các trƣờng bắt học sinh đi lính.
- Phao tin là Việt Minh rồi bắt giam, nếu chịu đi lính thì đƣợc tha.
- Làm ráp bắt thanh niên.
- Ngụy quyền địa phƣơng đã giúp một cách đắc lực cho địch trong việc
bắt lính, trở ngại cho sự đấu tranh và trốn tránh của nhân dân ta.
- Không kể miền Tây (chƣa đƣợc thống kê), miền Đông địch thành lập
xong 15 tiểu đoàn khinh quân, 4 đại đội trọng pháo, cho bù nhìn, 28 đại đội
commandos. Đây là số thanh niên địch bắt đƣợc ở miền Đông, cộng thêm số bắt
ở miền Tây và có một số lực lƣợng của Hòa Hảo mo, Ba gà mô và GVNS
chuyển qua nhƣng phần đông là tân binh. Ngoài ra, còn 6 tiểu đoàn khinh quân
hiên đang huấn luyện và đang tổ chức ở Quan Tre (Gia Định Ninh).
- Thân binh hoa các đội quân Cao Đài, Hòa Hảo, thống nhất các thủ lĩnh
trong hệ thống quân đội quốc gia bù nhìn. Trƣớc đây, Pháp gặp rất nhiều trở
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ngại (Trịnh Minh Thế tách khỏi tòa Thanh ra lập “ Khu quốc gia”, đại đội Hòa
Hảo của… rút hồi tháng 1- 1953, đại đội Gò Lũy ra tháng 5/ 53 ở miền Đông và
Ba Cụt rút khỏi Thốt nốt). Nhƣng gần đây, Pháp suy yếu, phải nhƣờng bô thêm
cho Mỹ và Mỹ can thiệp một ngày thêm trắng trợn nên chúng đã đã thống nhât
đƣợc ngụy quân Cao Đài, Hòa Hảo vào quân đội bù nhìn (bọn Ba gà mô, Ba Cụt
đã làm lễ quy thuận). Nhƣng quy thuận này một mặt đã giúp cho Pháp Mỹ thống
nhất quân việc đôi bù nhìn nhƣng mặt khác đã lột mặt nạ của bọn tƣởng ta Cao
Đài, Hòa Hảo và làm cho tín đồ và binh sỹ hiểu ta thêm.
Ngoài việc bắt lính, giặc dùng thủ đoạn bóc lột nhân dân một cách thậm
tệ:
1. Khắp các vùng tạm chiếm và du kích, đặc biệt ở các vùng mới chiếm,
địch bắt nhân dân làm xấu. Có nơi lúc đầu chúng trả chút ít tiền nhƣng sau bắt
làm công khong mang theo gạo ăn thời gian làm xấu trung bình từ 10 đén 15
ngày trong 1 tháng, có nơi chúng bắt làm luôn suốt tháng.
2. Cƣớp giật và bắt nhân dân đóng góp nhiều thứ thuế nặng nề, hạ giá
đồng bạc Đông Dƣơng 40%, bắt buộc phải đóng“ Đảm phụ quốc phòng” từ 20
đến 1350 đồng, tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới nhƣ thuế lúa mỗi gịa ở trong bộ
2đ50, thuế qua đồn bốt, thuế bảo chính, thuế nuôi bảo an, thuế khỏi đi Việt Bắc,
bắt buộc mua vé số kiến thiết.
3. Thêm vào vấn đề đóng góp là vấn đề phạt vạ, giặc muốn thì cứ phạt
trắng trợn và dã man hơn nữa là địch phát lƣơng cho lính bằng giấy phạt, bằng
vé số kiến thiết, thúc đẩy bọn này phải kiếm chuyện bóp cổ đồng bào để có tiền
ăn.
4. Đơn vị bộ đội, cơ quan ngụy quyền nào củng cố quyền bắt nhân dân
ủng hộ, đóng góp nếu không đóng chúng đốt nhà, bắt bỏ tù.
5. Chúng có quyền mua bán nhƣ: dừa ở Bến Tre, lúa, gạo ở nhiều nơi.
6. Ủng hộ cho bọn địa chủ phản động trở lại cƣớp giật đất đai của nông
dân, tăng tô tức (miền Đông, Vĩnh Trà bên, Cần Thơ, Sóc Trăng), đuổi nhà, đuổi
phố (Sài Chợ). Những thủ đoạn trên đã đem lại cho địch một số thứ quan trọng.
Xã Tân Sơn (ở miền Đông) địch đã thu mỗi tháng 125.000 Đông Dƣơng, tƣơng
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đƣơng với số thu trong một tỉnh của ta ở miền Đông, ở xã giặc thu mỗi tháng
300.000, ở xã Mỹ An Hƣng, huyện Lai Vung, tỉnh Long Châu Sa, ngụy Hòa
Hảo đã thu 73.000 giạ lúa trong lúc toàn tỉnh Long Châu Sa, dƣ thu thuế nông
nghiệp mùa 1952-1953 chỉ có 68.000 giạ. Long Châu hà cũng trong mùa 19521953 ta chỉ thu đƣợc 35.000 giạ, thuế nông nghiệp trong toàn tỉnh trong lúc đó
giặc thu tới 1.000.000 giạ.
Nói chung, nhân dân ta ở trong vùng địch sống một cuộc đời vô cùng cực
khổ. Nhiều nơi đồng bào ta đứng lên tranh đấu chống bắt lính bắt phu, chống
cƣớp bóc của giặc (chống cƣớp đất của nông dân Vinh Trà)nhƣng vì ý thức
chăm lo đến đời sống của nhân dân cán bộ ta rất còn non kém nên từ việc chống
bắt lính, bắt phu chống cƣớp bóc của địch, cán bộ ta chƣa thiết thực và tích cực
lãnh đạo nhân dân tranh đấu.
III. KHÔNG NGỪNG ĐỀ CAO ĐỘC LẬP DÂN CHỦ GIẢ HIỆU,
CHIA RẼ DÂN TỘC, TRỤY LẠC HÓA NHÂN DÂN, TÍCH CỰC CHIÊU
HÀNG, PHÁT TRIỂN GIÁN ĐIỆP
Năm qua, địch không ngừng đề cao độc lập dân chủ hòa bình giả hiệu,
chia rẽ dân tộc, trụy lạc hóa nhân dân. Dƣới đây là những thủ đoạn chính:
1. Ký kết với bù nhìn Tâm.
2. Triệu tập hội nghị toàn quốc.
3. Dùng sách vở, báo chí, đài phát thanh tuyên truyền.
4. Tổ chức những cuộc lễ trao trả chủ quyền và bầu cử họi đồng hàng
tỉnh, bầu cử hội đồng hƣơng chính xã. Mục đích chính là để đem vào bộ máy
của chúng số quan lại cũ và số địa chủ phản độn, củng cố lại bộ máy ngụy
quyền, xây dựng củng cố giai cấp quan lại địa chủ phong kiến làm tay sai cho
chúng đắc lực hơn.
5. Giao quyền chỉ huy quan sự cho bù nhìn bằng cách thành lập: hệ thống
quân sự bù nhìn, thay đổi phiên hiệu các đơn vị. Sự thật là đề bạt bù nhìn tham
gia tích cực hơn trong việc cƣớp ngƣời, cƣớp của cho chúng đi đến rút hết các
lực lƣợng Âu Phi chính quy ra chiến trƣờng chính và thay thế hoàn toàn bằng
ngụy binh.
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6. Tổ chức trong chính phủ “dân chủ hóa chính quyền”, rêu rao tự do
nghiệp đoàn, tự do báo chí, mở hội nghị nông dân ở Cần Thơ, rêu rao chính sách
cải cách ruộng đất cho nông dân. Tất cả những trò hề ấy che dấu một chính sách
áp bức bóc lột thậm tệ hơn trƣớc.
7. Nhất là sau khi Hồ Chủ tịch trả lời cho một cuộc phỏng vấn của nhà
báo Thụy Điển, địch cũng rêu rao ý chí muốn hòa bình, cho ta là cộng sản gây
chiến, chiến đấu cho Trung Hoa, Liên Xô.
8. Tổ chức và cho phát triển các tổ chức phản động nhƣ Đại Việt, Việt
Nam phục quốc, các tôn giáo nhƣ Cao Đài, Hòa Hảo, Đồ cƣ sỹ, Bửu sơn kỳ
hƣởng, Trí binh hàng khất, tụ tập một số thanh niên phụ nữ trong các tổ chức
thanh niên, phụ nữ.
9. Tuyên trừ yên gây chia rẽ giữa Trung Hoa, Liên Xô, Việt Nam. Trong
các vùng có Miên, cho gián điệp tung tin Miên nổi dậy (Sóc Trăng, Cần Thơ) để
gây xung đột. ở gần biên giới Miên, tuyên truyền Việt Minh là giặc Tàu, là xâm
lƣợc.
10. Phát triển một chính sách văn hóa trụy lạc, mê tín, dị đoan. Những
sách vở, báo chí về loại ấy không những ở trong vùng địch mà địch chòn cho
thâm nhập vào vùng du kích, căn cứ địa du kích. Đặc biệt tỏng vùng tạm chiếm
và du kích, cổ võ một phong trào ăn chơi trụy lạc, nữ thanh ganh đua phấn sơn,
ăn mặc khiêu dâm, thanh niên ăn mặc theo lối Mỹ, ăn sài sa hoa, cờ bạc rƣợu
chè, đĩ điếm lan tràn.
11. Tích cực chiêu hàng, phát triển gián điệp, lợi dụng tình cảm gia đình,
tƣ tƣởng cầu an mệt mỏi, số gian khổ hoặc bất mãn của cán bộ và chiến sỹ nhất
là ở những vùng chiến đấu khó khăn gian khổ.
Về mặt chiêu hàng, địch đã dùng rất nhiều thủ đoạn: bọn phong nhi, việt
gian đến các gia đình có con em đi kháng chiến, tuyên truyên cảnh khổ chiến
khu, bảo con em về, tổ chức cho gia đình vào khu thăm con rối ru về, khủng bố
gia đình, hăm dọa gạ vợ cơn của những ngƣời đi kháng chiến cho ngụy, hạ thấp
khẩu hiệu chiêu hàng, không cần mang súng về, về nghỉ một thời gian sẽ đi
(Vinh Trà bên).
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Về mặt phát triển gián điệp, giặc lợi dụng nhân dân xuất nhập khẩu, dụ dỗ
mua chuộc, dọa nạt phải đem tin cho chúng, lợi dụng một số địa chủ phản động,
các tôn giáo và tổ chức phản động đã nói trên, mua chuộc cán bộ, chiến sỹ bất
mãn.
IV. NHẬN XÉT CHUNG
Trong sự hoạt động thực hiện âm mƣu trên của đich, có thể chia ra làm
hai giai đoạn khác nhau: giai đoạn đầu, tuy địch bị kẹt trên chiến trƣờng chính,
địch phải rút bớt quân của Nam Bộ đi, nhƣng lực lƣợng địch tƣơng đối khá, ta
lại phạm phải nhiều sai lầm, gặp nhiều khó khăn nhƣ nạn bão lụt ở miền Đông,
do đó, giặc đã thu đƣợc nhiều kết quả về bình định vùng du kích, lấn chiếm căn
cứ, bắt đƣợc nhiều lính, vơ vét nhiều tiền của. Giai đoạn sau, địch gặp nhiều khó
khăn và thất bại. Ta sửa chữa đƣợc nhiều nhƣng so với đầu năm 1953 cũng giảm
sút, hội tệ nạn vô nhiều nơi, một phần ngụy binh tan rã, bị tiêu hao, tiêu diệt một
số sinh lực, tàu xe, rút bớt đồn bốt.
Qua hai giai đoạn, tình hình địch trên chiến trƣờng ngày càng biểu lộ rõ
rệt:
1. Lực lƣợng ngày một giảm sút, nhất là về chất.
2. Hoạt động ngày một giảm sút và đi lân về thế bị động, mặc dù nay sức
địch vẫn còn hơn, địch còn nắm chủ động.
3. Ngày càng lộ nhiều sơ hở, tuy nhiên địch vẫn nỗ lực bình định do nhiều
thủ đoạn tàn ác, sẽ ra sức đánh lại ta khi có điều kiện. Can thiệp thêm trang tron
vào chiến tranh Việt Miên lào, Mỹ càng xúi dục, giúp đỡ pháp bám chặt lấy
Nam Bộ làm căn cứ cuối cùng kéo dài chiến tranh. Nam Bộ lại là nơi Mỹ đã bỏ
ra nhiều tiền kinh doanh (đồn điền cao su, phố xá). Nam Bộ còn nhiều khó khăn.
Phần thứ hai:
HOẠT ĐỘNG CỦA TA
Nhìn chung thi hành phƣơng châm của Trung ƣơng có hai giai đoạn rõ
rệt:
a. Do lập trƣờng giai cấp kém, học tập nghiên cứu thiếu nghiêm túc,
không nắm vững tính chất đấu tranh của phƣơng châm, bị tƣ tửng câu am xuyên
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tạc, nên hơn 6 tháng đầu năm các tỉnh phạm phải những sai lầm hữu khuynh
nghiêm trọng.
Dƣới đây là những điểm chính phổ biến:
1. Phần vùng sai lệch đã xếp nhiều vùng du kích vào vùng tạm chiếm.
2. Có chú ý đến công tác dân vận nhƣng là dân vận thuần túy không hiểu
rõ vấn đề trƣờng kỳ mai phục, bảo vệ cơ sở, phân vì tƣ tƣởng cầu an nên đã hạ
thấp mức chiến đấu các vùng. Ở vùng tâm chiếm kém lãnh đạo nhân dân đấu
tranh chống bắt linh, bắt phu, chống vơ vét cƣớp bóc. Ở vùng du kích nhờ việc
đấu tranh vũ trang, trừ gian diệt tề. Về mặt tổ chức đã buông trôi các tổ chức bí
mật, các hình thức đấu tranh ban hợp pháp hoặc bất hợp pháp,chỉ chú trọng hợp
pháp. Những hình thức tranh đấu công khai hợp pháp cũng chƣa phát triển đúng
mức.
3. Phát triển du kích chiến tranh: có nơi đã giải tán các tổ chức bí mật
trong các vùng tạm chiếm cho đến cả vùng du kích, cõ xã cũng không còn du
kích (6 xã ta ngan Ô Môn (Cần Thơ, nam Nguyễn Văn Tiệp (ở Mỹ Tho). Bộ đội
địa phƣơng hoặc rút hạn vào công tác dân vận nhƣ đôi nơi ở miền Đông. Hoạt
động quân sự ở vùng du kích và tạm chiếm sụt hẳn. Miền Đông tháng 1/53 còn
đánh đƣợc 39 trận ở vùng du kích, 32 trận ở vùng tạm chiếm, tháng 6 chỉ đánh
có 9 trận ở vùng du kích và không đánh đƣợc trận nào ở vùng tạm chiếm, các
trận ấy cũng không phải là những cuộc chiến đầu của du kích, của nhân dân mà
là những trận đánh của binh chủng chuyên môn.
4. Trong công tác Hòa Hảo và Cao Đài vẫn chỉ thấy vấn đề đoàn kết, lối
đấu tranh với những tƣ tƣởng chiếm đóng của chúng (Phùng Châu) hoặc chia
ranh giới kiểm soát (Lai Vung) hoặc không tranh đấu chống ngoan cố (Châu
Thành, Gia Định Ninh, Lai Vung). Nói tóm lại là không nắm vững mục đích,
phƣơng châm, không nắm vững đối tƣợng vận động, thỏa mãn với việc trung lập
hòa hoãn với bọn chỉ huy.
Tuy nhiên, bên cạnh các khuyết điểm đó, củng cố những ƣu điểm. Cơ sở
nhân dân đã bắt đầu xây dựng lại nhiều (Mỹ Tho tổ chức đƣợc 130 chi bộ trong
số 170 xã ở lòng địch). Cơ sở ít bệ rạc. Vài nơi nhân dân đấu tranh hợp pháp có
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kết quả (Đức Hòa thành, Trung huyện, Chợ Gạo, Vàm Cỏ). Cán bộ đã thấy lôi
ra trong công tác và tin tƣởng hơn ở nhân dân vùng tạm chiếm.
b. Bƣớc vào những tháng cuối năm (miền Đông có sơm hơn), sửa chữa
đƣợc những sai lầm hữu khuynh, lân lân cao tính đi đúng với chính sách hơn.
Phong trào bắt đầu vƣơn lên mạnh mẽ.
1. Điểm nổi bật nhất là du kích chiến tranh và đấu tranh vũ trang phát
triển mạnh. Lực lƣợng du kích đƣợc củng cố và phát triển mạnh, tham gia vào
các cuộc chống càn, tiêu hao lẻ tẻ địch. Bộ đội địa phƣơng đã luồn vào địch hậu
dẫn dắt du kích chiến đấu. 7,8,9,10 đã đánh 228 trận trong đó có 110 trận ở vùng
du kích, miền Tây từ 13/9/53 đến 15/1/54 đã đánh 101 trận, phần lớn cũng là
những trận đánh ở vùng du kích.
2. Trạng thái giằng co quyết liệ đã diễn ra ở các vùng du kích sớm nhất là
Mỹ Tho, Long Châu hà, Gia Định Ninh và lần lần đến cuối Sóc Trăng, Cần
Thơ, Vinh Trà, Bến Tre. Ta đã giữ vững các vùng du kích cũ, củng cố đƣợc cơ
sở nhân dân mặc dù địch càn quét (Lai Vung, Boi Loi, Khu Trung Thuân, An
Hòa, Lai Thieu, Bình Đai, Duyên Hải, Vĩnh Trà bên) đã đƣa vùng tạm chiếm lên
thế du kích (bắc Cao Lãnh, miền dƣới Cao Lãnh, một số xã ở Đức Hòa thành,
Gò Vấp, xã An Lạc thôn và vùng Vĩnh Châu (Sóc Trăng), 6 xã tả ngạn Ô Môn (
Cần Thơ), đã đƣa nhiều xã du kích thế yếu lên thế mạnh, mở rộng vùng du kích
(Song Phụng, Phù An, Nhân Mỹ, Sóc Trăng nam Nguyễn Văn Tiệp đến lô 16A,
vùng tả ngạn sông Tiền và 3 xã cù lao An Đinh), cũng đã liên kết đƣợc các vùng
du kích nhỏ với nhau thành vùng du kích rộng dựa lƣng nhau (ven sông Tin đến
Tân Hồng, Cao Lãnh, liên xã Cái Bè, Cái Lậy, Châu thành Mỹ Tho). Bạc Liêu
cũng đã hoạt động mạnh liên tục trên lộ Cà Mau, ta vẫn kiềm chế uy thế của
địch ở An Biên.
Các tỉnh Long Châu Hà, Bà Chợ, Thủ Biên, Sài Chợ cũng đã tiến vào hậu
địch nhƣng những sai lầm sửa chữa sau, chậm đến không tiến kịp các địa
phƣơng khác. Đảng bộ Long Châu hà còn rời rạc chƣa đƣợc củng cố.
3. Công tác địch ngụy vận đƣợc đẩy mạn nhất là khi mở chiến dịch địch
ngụy vận đi đôi với tác chiến (10/53) thu đƣợc nhiều kết quả, những trận Cờ
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Tuất, Ba Vàm, Giai Xuân, Phan Sƣu và nhiều trận khác đều đánh bằng địch
ngụy vận. Ngoài việc làm nội ứng, phong trào đào ngũ của ngụy binh diễn ra
hàng ngày trên khắp các chiến trƣờng, chƣa thống kế đƣợc đầy đủ con số. Riêng
2 tỉnh Vĩnh Trà, Bến Tre từ tháng 10 đến nay đã có trên 4.200 tên tự ý đào ngũ
hoặc do ta vận động, đặc biệt với sự thi hành đúng đắn hơn chính sách Cao Đài,
Hòa Hảo vận, tín đồ Cao Đài, Hòa Hảo hiểu ta hơn. Do đó, chúng ta đã gây
đƣợc cơ sở trong các vùng mà từ trƣớc ta chƣa luồn vào đƣợc(Gia Định Ninh,
Long Châu Sa). Mặt khác, từng binh sỹ ngụy cũng thấy đƣợc chính sách đoàn
kết của ta. Tình hình đó đã thúc đẩy một số đồn bốt bớt hung hãn cƣớp bóc hoặc
tạm thời hòa hoãn với ta.
4. Công tác xây dựng cơ sở nhân dân kết liền với việc lãnh đạo nhân dân
đấu tranh ở vùng du kích và tạm chiếm có phần tiến bộ, tuy còn chậm chạp,
chƣa đúng mức, khá nhất là Mỹ Tho (phong trào chống bắt lính ở Gò Công) và
Vĩnh Trà (phong trào chống bắt lính, chống bầu cử chính quyền bù nhìn, chống
địa chủ cƣớp đất, tăng tô tức). Nhiều nơi đã củng cố và phát triển đƣợc phần nào
các tổ chức bí mật nòng cốt cụ thể là Nông hội.
Bên cạnh những ƣu điểm trên, công tác địch hậu còn nhiều khuyết điểm:
1. Công tác dân vận chƣa đƣợc coi trọng đúng mức.
2. Hoạt động quân sự chƣa kết hợp đƣợc với việc đấu tranh chính trị và
kinh tế.
3. Trong công tác ngụy địch vận chƣa quan niêm: bán, thu rõ rệt, chƣa
thấy tƣơng quan đúng đắn giữa ngụy vận và tác chiến, phƣơng châm vận động
bảo an chƣa sát đúng, chỉ có bộ đội còn các ngành dân chính chƣa thật chú ý,
chƣa gây thành một phong trào vận động của nhân dân (Mỹ Tho tƣơng đối khá
hơn).
4. Chi bộ Đảng chƣa đƣợc củng cố chặt chẽ. Ở vùng tạm chiếm lúc đâu có
tập hợp đƣợc số đảng viên nhƣng ít đƣợc giáo dục. Tƣ tƣởng cầu an rất nặng.
Chi bộ 1/3 tích cực, có số bộ sinh hoạt Đảng (Mỹ Tho, Bến Tre). Chi bộ các
vùng du kích năm nay cũng xáo trộn nhiều, đảng viên taann mắt trong lúc địch
càn quét gom dan. Có nơi tới nay, chƣa kiểm soát đƣợc hết số đảng viên. Số làm
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việc tích cực phòng độ 20%, số không làm việc phần nửa, còn bao nhiêu cầu an,
cầm chừng. Gần đât các tỉnh có tích cực sửa chữa. Trong phong trào, chi bộ
Đảng đƣợc củng cố lân lân.
5. Phong trào cố vƣơn lên ở vùng thôn quê bị tạm chiếm còn các đô thị
nhƣ Sài Gòn, Chợ Lớn, Cần Thơ còn kém.
6. Trình độ lãnh đạo các cấp còn non kém, chƣa nhận xét đúng, chƣa nắm
vững đƣợc tình hình ta và địch. Do đó, nên nói chung chƣa thật tích cực tiến vào
địch hậu, nỗ lực giành lấy thắng lợi hoặc do đủ không quyết tâm làm (Cần Thơ
do dự khi chủ trƣơng chuyên nhƣng vùng tạm chiếm thành du kích, số địch
khủng bố chỉ tháy địa phƣơng, không thấy địch và ta trên chiến trƣờng Nam Bộ
toàn quốc). Sau khi thắng lợi, lúng túng trong việc giữ và mở rộng thắng lợi,
chƣa thật sát bên dƣới, có nơi nhân dân đòi cán bộ và quân đội tới nổi lên để
cƣớp phá bao vây đồn bốt, có nơi ngụy binh sẵn sàng đòi ta đến đầu hàng, ta đối
phó không kịp (Cao Lãnh, Đức Hòa thành, Trung Huyện, Chợ Gạo, Vàm Cỏ).
II. PHÁT TRIỂN DU KÍCH CHIẾN TRANH TIÊU HAO, TIÊU
DIỆT NHỮNG SINH LỰC NHỎ CỦA ĐỊCH, CHỐNG VÀ PHÁ CÀN
QUÉT LẤN CHIẾM, CHỐNG GIÁN ĐIỆP, BIỆT KÍCH
Cũng nhƣ sự thi hành phƣơng châm công tác 2 vùng, tình hình phát triển
du kích chiến tranh có 2 giai đoạn:
a. Trong giai đoạn hữu khuynh về sự thực hiện phƣơng châm, hoạt động
quân sự, chiến đấu võ trang của ta giảm sút. Dƣới đây là những điểm chính.
- Từ vùng du kích hạ xuống vùng tạm chiếm nên không chống càn, chiến
đấu võ trang nữa.
- Quan niệm vùng địch mới chiếm là vùng tạm chiếm nên không tích cực
tranh thủ nhân dân, phát triển du kích, chống càn lấn chiếm.
- Số mất đoàn kết nên không cƣơng quyết đánh các bộ đội Hòa Hảo, Cao
Đài đi chiếm đóng.
- Lực lƣợng du kích nhìn chung giảm sút cả lƣợng lẫn chất.
- Bộ đội địa phƣơng có chú ý kiện toàn, những cán bộ, chiến sỹ chƣa
đƣợc xây dựng về tƣ tƣởng, có nơi nội bộ lủng củng, đào ngũ (Mỹ tho, Thủ
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Biên, Gia Định Ninh), bổ sung không kịp, lại còn phải lo sinh sản tự túc nên
không đánh và cũng không dân vận đƣợc. Có nơi rút hẳn vào bảo vệ căn cứ cho
huyện (Cần Thơ) bị tiêu hao (Sóc Trăng). Tiểu đoàn tập trung vì cấp đƣờng
thiếu kém, chiến sỹ yếu lại phải lo sính sản tự túc hay tiếp vận nên không tác
chiến đƣợc bao nhiêu (Long Châu Sa, Mỹ Tho, Gia Định Ninh). Có nơi tiểu
đoàn tập trung phải bảo vệ căn cứ nên không giúp đƣợc cho bộ đội địa phƣơng
(Bà Chợ, Cần Thơ). Có nơi phân tán từng tiểu đội để chống càn, chỉ làm nhiệm
vụ du kích (Mỹ Tho), có nơi phân tán từng tổ, từng ngƣời làm nhiệm vụ dân vận
(Bến Tre, Vĩnh Trà).
Do tình hình trên việc chống càn, lấn chiếm, chống biệt kích của ta rất
kém, tác chiến giảm sút lần. Miền Đông là chiến trƣờng chiến trƣờng chiến đấu
nhiều nhất nhƣng so với 6 tháng 1952, đánh đƣợc 682 trận 6 tháng đầu năm
1953 chỉ đánh có 345 trận, tháng 1/53 đánh 94 trận tháng 3/53 đánh 34 trận, đến
tháng 6/53 chỉ đánh 26 trận.
Địch đã càn quét lấn chiếm thêm đƣợc ở căn cứ miền Đông, Đồng Tháp,
Vĩnh Trà, Cần Thơ, Sóc Trăng, Long Châu Sa.
C. Những giai đoạn mà chúng ta sửa chữa đƣợc nhƣng sai lầm hữu
khuynh đồng thời với kế hoạch địch ngụy vận đi đôi với tác chiến và cũng nhờ
chiến trƣờng chính hoạt động mạnh lôi cuốn một số lớn quân cơ động của địch
nên có điều kiện hoạt động:
1. Phong trào phát triển mạnh vào 3 tháng cuối năm, mạnh nhất là Mỹ
Tho, Long Châu Sa (miền Đông), Sóc Trăng (miền Tây). Phong trào tuy không
lên đầu nhƣng mỗi nơi đều hoạt động, hỗ trợ cho nhau, phân tán đƣợc lực lƣợng
địch. Phối hợp đƣợc với chiến trƣờng chính một cách chặt chẽ hơn mọi năm.
2. Đã tiêu hao, tiêu diệt đƣợc nhiều sinh lực địch. Theo thống kê chƣa đầy
đủ, quân dân nam Bộ đã tác chiến 2356 trận, giết 7891 tên, bắt sống 423 tên làm
bị thƣơng 2889 tên trong đó có 2 quân, 5, 6 quân tử, 31 quân bạ, 21 quân hại.
Một số địch ngụy ra hàng ta hay về nhà cũng chƣa thống kê đƣợc. Thu đƣợc
1619 vũ khí các loại, bắn rơi 7 phi cơ, tiêu diệt 101 đồn bốt, buộc địch rút 61 bốt
và thu đƣợc nhiều quân trang, quân dụng.
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3. Việc chống càn ở vung căn cứ đã chuyển lần ra vùng du kích. Do hoạt
động mạnh của chiến trƣờng Việt Bác và Thƣợng Trung Lào do tâ hoạt động
mạnh ở vùng du kích nên địch chuyển càn quét lấn chiếm vào vùng du kích.
Mức càn quét vào căn cứ giảm sút, thƣờng diễn ra ở các tỉnh Thủ Biên, Bà Chợ,
Long Châu Hà vì ở mặt trận ấy ta hoạt động yếu.
4. Chống càn lấn chiếm có tiến bộ. Ngoài những trận lớn tiêu diệt từng đại
đội, trung đội nhƣ Bến Tranh, Bến Sợi, Mỹ Long, Giai Xuân, Bến Nhuc, Phan
Sửu đặc biệt có những cuộc chiến đáu rất anh hùng của du kích. Du kích Mỹ
Tho đã bám sát địch, bao vây hàng tháng, tổ du kích Long Châu Sa bắn rơi 1
chiếc phi cơ và làm bị thƣơng 4 chiếc khác, du kích Sóc Trăng đã dùng mƣu
mẹo đoạt bốt, có 1 xã trong 1 tuần lễ du kích chiến đấu 25 trận.
5. Đã làm gián đoạn chƣơng trinh càn quét lấn chiếm của địch vào miền
Tây cũng nhƣ ở miền Đông, Long Châu Sa băn rơi 1 chiếc phi cơ và làm bị
thƣơng 4 chiếc khác, du kích Sóc Trăng đã dùng mƣu mẹo đoạt bốt có 1 xã
trong 1 tuần lễ du kích chiến đấu 25 trận.
5. Đã làm gián đoạn chƣơng trình càn quét lấn chiếm của địch vào miền
Tây, cũng nhƣ ở miền Đông, Long Châu Sa đã bẻ gãy chƣơng trình lấn chiếm
của địch vào Đồng Tháp, Cao Lãnh.
Bên cạnh những ƣu điểm lớn trên cũng còn nhiều khuyết điểm:
1. Ý thức chủ động tấn công tiêu diệt địch tuy có tiến bộ nhƣng chƣa đƣợc
mạnh mẽ, chƣa tháy phải tích cực chống càn, vùng du kích mới bảo vệ đƣợc căn
cứ và đẩy mạnh đấu tranh vùng tạm chiếm nên chƣa thật tích cực luồn vào địch
hậu, chƣa nêu lên vấn đề chống càn lấn chiếm là một nhiệm vụ trung tâm
thƣờng xuyên liên tục.
2. Việc chống gián điệp và biệt kích còn kém, công tác phòng gian bảo
mật chƣa đƣợc đề cao đúng mức, tinh thần cảnh giác cách mạng của cơ quan,
cán bộ còn kém, cơ sở nhân dân lại còn yếu chƣa đƣợc giáo dục xây dựng nên
địch đã đột kích nhiều cơ quan gây cho ta nhiều thiệt hại (Bà Chợ, Thủ biên,
Long Châu Hà).
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3. Hoạt động quân sự chƣa đánh mạnh, chƣa kết hợp đƣợc với đấu tranh
chính trị, kinh tế, chƣa phối hợp đƣợc nội ngoại tuyến.
4. Trong việc xây dựng 3 thứ quân còn nhiều thiếu sót, nhất là bộ đội địa
phƣơng và du kích, chƣa nắm vững phƣơng châm du kích, tƣ tƣởng ăn to đánh
lớn và những bệnh tật nhƣ thiếu quan điểm quần chúng, thiếu lập trƣờng giai
cấp, thiếu ý thức chủ động tấn công tiêu diệt địch, vận động đơn thuần còn nặng
nề trong các đơn vị, cán bộ không tiến kịp với đội viên. Tƣ tƣởng chiến thuật
chƣa đƣợc nâng cao, các dơn vị còn đùng những chiến thuật cũ kỹ. Tƣ tƣởng
chiến thuật mới có chớm nở sau này nhƣng chƣa thành hệ thống. Kỹ thuật cũng
còn đang kém cỏi nhất là xã kích. Tổ chức các đơn vị cũng nhƣ các cơ quan chỉ
đọa còn nặng nề, cồng kềnh.
5. Trong việc phát triển du kích chiến trnah nói chung, chống càn quét lấn
chiếm, xây dựng lực lƣợng nói riêng, chƣa phối hợp đƣợc Quân Dân Chính. Dân
chính ít lo, nhân dân chƣa tham gia đông đảo bằng mọi hình thức từ thấp đến
cao.
6. Tuy có tiến bọ nhƣng cấp ủy Đảng chƣa thâu suốt sự lãnh đạo quân sự,
chỉ do một số cấp ủy viên phụ trách, chƣa xem là công việc chung của cấp ủy,
của toàn Đảng.
III. ĐẨY MẠNH TĂNG GIA SẢN XUẤT TIẾT KIỆM, TĂNG THU GIẢM
CHI, THỐNG NHẤT QUÂN ỦY TÀI CHÍNH, CHẤN CHỈNH MAU ĐỊCH, QUẢN LÝ
CHẶT CHẼ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỂ BỒI DƢỠNG SỨC DÂN, ĐỒNG THỜI ĐẨY
MẠNH GIÁO DỤC VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ CHO NHÂN DÂN ĐỂ TRANH THỦ
ĐOÀN KẾT NHÂN DÂN

Thực hiện nhiệm vụ trên đã có những kết quả sau đây:
1. Chiến thắng đƣợc nạn đói ở miền Đông, cải thiện đƣợc một phàn đời
sống nhân dân ở các miền khác.
Cuối năm 1953 miền Đông bị bão lụt, mùa màng bị thiệt hại nặng nề (Ba
Chợ 30%, Thủ Dầu Một: 80%, Gia Định Ninh: 50%, Long Châu Sa và Mỹ Tho
cũng thiệt hại ít nhiều trong vùng căn cứ). Các vùng phì nhiêu đều bị giặc chiếm
hết,vùng căn cứ bị dồn hẹp, thƣa dần nghèo nàn. Địch thừ lúc ta khó khăn đánh
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vào căn cứ, đặc biệt là căn cứ Thủ Biên. Nhƣng nhờ sự giúp đỡ của Trung ƣơng,
của nhân dân các tỉnh phân liên khu miền Tây, quân dân miền Đông đã nỗ lực
làm mùa để vƣợt qua khó khăn và tích cực tăng gia sản xuất bảo vệ vụ mùa
1953- 1954.
Tuy cố gắng nhƣng mùa 1953-1954 mức sản xuất ở căn cứ có sút một
phần, độ 6000 dân đã ra vùng tạm bị chiếm, một phần do ta chƣa tạo đuợc dự trữ
giúp đỡ cho nhân dân một phần do giặc đánh phá (Mỹ Tho 10.000 mẫu sụt
20%, Thủ Biên 15.318 mẫu sụt 50%; khu Đông Tây Bà Chớ 1105 mẫu sụt
10%). Nhƣng trừ khu Tây Bà Chớ có thể thiếu ăn 4 tháng, 114.000 Thủ Biên có
thể thiếu ăn trong 3 tháng, các nơi khác đủ ăn, sản xuất cơ quan tăng lên nhiều
(Mỹ Tho 3000 mẫu tự túc đuợc 6 tháng cho bộ dội, trong năm cho cơ quan phần
đông tự túc đƣợc 6 tháng.
Tình hình tuy khó khăn, mùa này lại không đuợc trúng làm bị nắng hạn,
chuôt bọ nhƣng miền Đông dã anh dũng chiến thắng nạn đói. Ngoài rau lang,
khoai, bắp đựoc cung cấp đầy đủ, trung bình khẩu phần gạo của chiến sỹ 18 đến
20, ở cơ quan từ 15 đến 18kg.
Nhân dân miền khác trù những nơi xa xôi ruộng đất ít màu mỡ còn nói
chung đời sống đã đƣợc cải thiện nhiều.
2. Tăng thu: đảm bảo sự thực hiện các công tác chính ít bị trở ngại, nâng
cao đuợc mức sinh hoạt cho cán bộ và chiến sỹ (miền Đông đã nói trên, miền
Tây chế đƣợc 23kg cho cơ quan, 34 kg cho bộ đội. Nhƣng kết quả cụ thể:
Miền Đông tổng số thu của nhân dân và sản xuất của cơ quan và bộ đội
trong năm 1953 tính theo tiền Đông Dƣơng là 33727 triệu. Chiến lợi phẩm của
quân đội thu đuợc độ 8 triệu, chỉ riêng vụ khí đạn dƣợc trong trận Bến Sợi đã
bằng kết quả 2 năm sản xuất của phòng quân giới. Chiến lợi phẩm và đạn dƣợc
thu trong 6 tháng cuối năm kết quả bằng sản xuất 3 năm của các binh công
xuởng trong toàn phân khu.
Ngoài miền Đông, ngân sách đã thu ở miền Đông và Tây:
- Thuế nông nghiệp: 6.929.125 Việt Nam.
2.359.204 Đông Dƣơng.
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1.380.000 giạ lúa ( 1 giạ lúa: 20kg).
8.000.000 kg muối.
- Thuế xuất nhập khẩu: 371.459.334 Việt Nam
11.989.311 Đông Dƣơng
- Thuỷ lợi: 288.901.567VN; 79.961 Đông Dƣơng.
- Công thƣơng nghiệp: 46.476.473 ;

109.789 Đông Dƣơng.

- Lâm sản: 59.428.019; 24.396 Đông Dƣơng.
- Thuế nông nghiệp mùa 1954: miền Đông cũng nhƣ miền Tây, miền Bắc
khá hơn năm ngoái . Nhân dân cán bộ hàng hải sản xuất hơn, nhờ sự thắng lợi
của du kích chiến tranh mở rộng phạm vi thu góp, đặc biệt miền Đông kết quả
việc ủng hộ trong vùng tạm chiếm 6 tháng cuối năm: Long Châu Sa gấp 23 lần 6
tháng, Mỹ Tho gấp 7 lần.
Tuy vậy, còn nhiều khuyết điểm:
1. Không sát tình hình ruộng đất Nam Bộ, hấp tấp đặt vấn đề phát động
quần chúng khi chƣa có chỉ thị của Trung ƣơng, sau đã ngừng lại, việc giảm tô
giảm tức, tạm cấp, tạm giao ruộng đất bị lơi, có nơi nhƣ Sóc Trăng còn đem trả
cho địa chủ vàng mất 70.000 công đất đã chia cho dân cày. Ở vùng du kích và
tạm bị chiếm, bọn địa chủ phản động tăng tô, tức, đòi lại ruộng. Ở liên huyện,
Bà Cho, mỗi mẫu năng xuất 80 giạ, phải đóng tô 60 giạ. Thủ Thừa, Cai Lều,
Chợ Gạo, Gò Công, Mỹ Tho tăng tô từ 10 đến 30. Hóc Môn, Gò Vấp, Trung
huyện, 7 mẫu năng suất 100 giạ đóng địa tô 50 giạ. Miền Tây cũng nhƣ miền
Đông, trong vùng căn cứ, đặc biệt, miền Tây có giảm hoặc giảm hơn mức đã
định nhƣng cũng còn nặng nhất là ở những vùng đặc biệt về tức thì nặng nề vay
15,18 tiền đồng non, cho vay lúa non. Trên căn bản hữu khuynh đã có tra
khuynh, đôi nơi chủ trƣong thoái tô không đợi chỉ thị.
2. Trừ miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền Tây đã buông lơi lãnh đạo
sản xuất tiết kiệm. Phần lớn do tự động của nhân dân, mặc dầu miền Tây nhiều
khả năng nhƣng sản xuất chƣa phát triển nhiều (nay diện tích sản xuất miền Tây
có tăng ở Bạc Liêu nhƣng lại sụt ở Long Châu Hà, nhìn chung không tăng bao
nhiêu. Bạc Liêu 178.000 mẫu, Sóc Trăng 68.724 mẫu, Long Châu Hà 13.000
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mẫu). Cũng nhƣ miền Đông, mùa màng miền Tây năm nay cũng bị thiệt hại về
nạn chim, chuột, nuớc mãn từ 20 đến 30%, có lúa nhiều nên chăn nuôi phát triển
mạnh. Nhƣng các mặt khác nhƣ tiểu công nghệ không phát triển. Chƣa có kế
hoạch giải quyết khó khăn về nhân công, kỹ thuật, nguyên liệu, thiếu chú ý giáo
dục về kinh nghiệm nghề nghiệp cho nhân dân. Về mặt tiết kiệm, cũng buông lơi
nhƣng hiện tƣợng xa xỉ trong nhân dân còn nhiều. Ở vùng tạm chiếm ta cũng ít
chú ý. Nói chung, cả miền Đông lên miền Tây, hoàn cảnh khó khăn, nhân dân
quần chúng vẫn sản xuất, đấu tranh với địch. Long Châu Sa đã làm thêm ruộng
trong vùng Hoà Hảo, Gia Định Ninh làm thêm đƣợc 2.616 mẫu từ trƣớc còn bỏ
hoang, Gò Vấp, Giốc mới, Đức Hoà thành, Thủ Biên hơn 1000 mẫu, Ba Cho
làm thêm 1000 mẫu ven sông, diện tích sản xuất cũng tăng ở vùng địch hậu Bạc
Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, chỉ riêng Vĩnh Trà vì chiến sự ác liệt nên có phần
sút.
3. Về mặt mậu địch đã nhẹ về hƣớng dân quân ly, việc buôn bán của nhân
dân, phục vụ sản xuất, đấu tranh kinh tế với địch. Xuất nhập khẩu chƣa đƣợc
giáo dục. Về thu thế, chƣa thông suốt phuơng pháp quản lý đấu tranh, nhân dân
mua bán ở vùng địch thƣờng bị giá bán kém, giá mua cao. Các thƣơng nhân ở
căn cứ cũng chƣa đuợc giáo dục huớng dẫn nên chƣa hợp tác với ta chống địch
mà dẫu có trục lợi phá hoại chính sách mậu dịch, năm qua nặng nề về kinh
doanh quy mô, không dùng phƣơng hƣớng làm tổn thất nặng nề cho ngân sách.
Việc lãnh đạo nhân dân đấu tranh trong các vùng tạm chiếm và du kích
chống áp bức bóc lột, bắt phu bắt lính rất kém.
4. Chƣa thu đúng chính sách, miền Đông chƣa thống nhất thuế vụ với
toàn quốc, còn nhiều loại thuế cũ nhƣ thổ cƣ… Mỹ Tho, Bà Chớ bỏ thuế cũ thu
thuế mới, chỉ lo thuế nông nghiệp.
Tuy năm qua có tiến bộ, số thu gấp cả số thu năm ngoái. Nhƣng so với
khả năng dồi dào của nhân dân, số thu chi mới đƣợc 50% số có thể thu. Riêng
thuế thu nông nghiệp 1952-1953 mới thu đƣợc 30% số có thể thu góp của nhân
dân. Chƣa thu đƣợc thuế nông nghiệp của địa chủ, chƣa thu đúng mức thuế công
thƣơng nghiệp.
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5. Chƣa quản lý chặt chẽ tài chính, chi chƣa đúng cho quân sự. Kỷ luật tài
chính lỏng lẻo, nhiều mốn tiền còn đóng ở xã chƣa đƣa lên trên, chỉ tiêu không
xin phép… Tham ô, lãng phí còn nhiều, việc quản lý tài sản quốc gia nói chung
rất bừa bãim hàng vạn giạ lúa nông nghiệp bị hƣ hỏng, ẩm ƣớt, đồ đạc hƣ hỏng
thất lạc, chƣa đuổi đƣợc tiên địch ra khỏi vùng ta và nâng cao tỷ giá, tiền ta.
Trong năm, thị trƣờng tiền tệ ta ở miền Đông, Vĩnh Trà bên và một phần ở Long
Châu hà bị lấn chiếm. Tiền tệ của ta bị dồn về khu hẹp mà cơ sở kinh tế kém nên
không còn lƣu hành nữa, thị trƣờng tiền tệ ta duy nhất là Bạc Liêu, Cần Thơ,
Sóc Trăng, Nhƣng vì tình hình sản xuất mậu dịch nhƣ trên nên mặc dầu năm
qua, tiền địch giảm 40%, tỷ lệ giữa địch và tay vận dụng 1/40 và tiền địch vẫn
lƣu hành lén lút trong căn cứ. Những ƣu khuyết điểm trên đã biểu lộ không nắm
vững chính sách, chƣa làm tròn nhiệm vụ bồi dƣỡng sức dân, nặng về kinh
doanh, thu thuế.
Nguyên nhân chính là lập trƣờng giai cấp kém, ý thức phục vụ nhân dân
kém, thiếu quan điểm chiến tranh.
Về phần bồi dƣỡng tinh thần đã làm và đã có thành tích sau đây:
1. Qua các phong trào thuế nông nghiệp, chống càn lấn chiếm, có giáo
dục tình hình nhiệm vụ cho nhân dân. Trình độ hiểu biết của nhân dân nhờ đó có
phần tiến bộ về ý thức giai cấp (nông dân), về nhiệm vụ kháng chiến. Thêm vào
đó, những thắng lợi liên tiếp to lớn trên chiến trƣờng Nam Bộ, toàn quốc đã làm
cho nhân dân thêm phấn khởi, tin tƣởng. Trong học tập và trong khi thực hiện
nhiệm vụ, cũng đã thắt chặt thêm sự đoàn kết giữa đồng bào Việt, Miên, Hoa
Kiều.
2. Công tác giáo dục văn hoá có phần tiến bộ hơn năm qua.
Tuy vậy còn rất nhiều khuyết điểm:
- Sách vở báo chí không phản ánh đƣợc, không đẩy mạnh đƣợc các nhiệm
vụ chính trị, trừ thuế nông nghiệp. Trái lại, còn cầu an kém chiến đấu, tin tức tài
liệu chậm chạp và thiếu. Về mặt văn nghệ không nắm vững tƣ tƣởng văn nghệ
nhân dân, áp dụng sai lầm đƣờng lối tung cuu đạo tân. Trong lúc nhân dân đời
sống về vật chất đang lên, qua mấy năm chiến đấu mỏi mệt, sai lầm do làm cho
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tinh thần cầu an có thêm điều kiện phát triển, phong trào đờn ca vọng cổ an nhàn
sống lại.
- Về mặt giáo dục, phong trào chống đốt còn chìm. Những lớp học ở tiểu
tổ nông hội rất chậm (Bạc Liêu có trên 50.000 bần cố nông đƣợc cấp đất, sinh
hoạt trong hơn 1000 tiểu tổ nông hội mà chỉ tổ chức học tập đƣợc trong 56 tiểu
tổ). Trƣởng lao động cho cán bộ công nông cũng còn rất ít. Phong trào học tập
trong bộ đội nhất là ở địa phƣơng còn rất kém. Trƣờng tiểu học thiếu, có nơi ở
vùng căn cứ cha mẹ buộc lòng phải đƣa con vào học ở vùng tạm chiếm, có nơi
vì thiếu lãnh đạo đại chủ nắm các giáo viên, bạc đãi con em bần cố nông, soạn
chƣơng trình bài vở theo ý thức giai cấp phản động nhƣ dạy tiếng Pháp, dạy
sùng bái vua quan (Sóc Trăng), không lãnh đạo các trƣờng công giáo để các
trƣờng dạy toàn sách đạo xuất bản ở thành, thiếu giúp đỡ các trƣờng Miên, Hoa
Kiều.
Tất cả những khuyết điểm trên đều do Đảng thiếu lãnh đạo, cán bộ tuyên
huấn giao có cố gắng nhƣng bản thân chƣa đƣợc cải tạo.
Ngoài những khuyết điểm kể trên, khuyết điểm nữa về mặt nội chính là
thiếu kiên quyết, trừng trị bọn cờ bạc, trộm cƣớp, bắt đƣợc cho phần tinh rồi tha,
không áp dụng kỷ luật, sau này đã sửa chữa.
IV. CHÍNH ĐẢNG, CHỈNH ĐỐN NÔNG HỘI
a. Chính Đảng, chính quân:
Thành phần Đảng bộ rất phức tạp lại ít đƣợc giáo dục, nên những tƣ tƣởng
sai lầm phi vô sản còn khá trầm trọng. Những bệnh tật nhƣ thiếu ý thức giai cấp,
thiếu quan điểm nhân dân, thiếu tinh thần trách nhiệm, tự do vô kỷ luật rất phổ
biến. Tuy vậy, tình hình kinh tế có khác nhau, tình hình chiến đấu có khác nhau,
nên mỗi miền cũng có những đặc điểm khác nhau, nhất là khi bão lụt, địch dồn
ta vào căn cứ nhỏ hẹp, cán bộ nhân viên, chiến sỹ nhiêề nơi thiếu ăn, thiếu mặc,
đau ốm không thuốc men, ở đơn vị cũng nhƣ ở cơ quan có tƣ tƣởng hoang mang
cầu an dao động, số khó khăn gian khổ, bất mãn, không an tâm công tác, thắc
mắc nội bộ thậm chí có đội viên âm mƣu ám sát cán bộ, tham ô ăn cắp vặt lẫn
nhau, thành kiến với chính trị viên. Trong số 800 học sinh Đức Hoà thành, có
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trƣờng hợp cả tổ tam tam chế đào ngũ (tiểu đoàn 303 và 306). Có nơi việc đào
ngũ chiến sỹ thảo luận công khai.
Miền Tây thì thành phần địa chủ, phú nông có nhiều trong Đảng bộ và
còn chiếm những địa vị quan trọng ở ấp, xãm tƣ tƣởng địa chủ chế ngự trong
Đảng bộ. Mặt khác, vì chỗ tƣơng đối yên nên tƣ tƣởng cầu an, tƣ tƣởng tự tƣ tự
lợi phổ biến và khá trầm trọng. Trong phong trào thuế nông nghiệp, đã có nhiều
đồng chí khai gian, khai giấu, hạ thấp mức sản lƣợng, buông lợi việc giảm tô,
giảm tức.
Các đồng chí địa chủ chƣa thanh toán dứt khoát vấn đề tô tức. Quân đội
thì những bệnh nhƣ thiếu tinh thần tấn công, tiêu diệt địch, xa nhân dân, quân sự
đơn thuần cũng còn khả năng. Tƣ tƣởng phƣơng châm, chiến thuật không rõ
ràng.
Để đảm bảo cho sự thực hiện nhiệm vụ, Nam Bộ đã tiến hành chính quân,
chính Đảng. Ngoài những việc học tập thƣòng xuyên chủ trƣơng chính sách,
kiện thảo công tác, những lớp chỉnh huấn thực hiện đã đƣợc mở ra nhằm rèn
luyện ý thức giai cấp, quan điểm bảo thủ, lập trƣờng trƣờng kỳ gian khổ tự túc
canh sinh nhất định thắng lợi, đề cao ý thức phục tùng tổ chức và kỷ luật, tinh
thần trách nhiệm.
Trung ƣơng Cục đã mở một lớp cho cán bộ Nam Bộ và một lớp khác cho
tỉnh uỷ viên và huyện uỷ viên.
Liên khu miền Đông đã phát động một phong trào rộng rãi học tập.
Liên khu miền Tây đã mở một lớp đào tạo cán bộ hƣớng dẫn chỉnh huấn
và chỉ đạo chỉnh huấn một đơn vị đã rút kinh nghiệm.
Các tỉnh nhƣ Cần Thơ, Vĩnh Trà, cũng có mở lớp thực nghiêm cho cán bộ
xã.
Đã biết áp dụng phần nào phƣơng pháp giáo dục mới. Nói chung là tƣ
tƣởng phần nào tiến bộ, Nội bộ đoàn kết hơn, nạn tham ô lãng phí có bớt, nạn
đào ngũ ở nhiều đơn vị, địa phƣơng chấm dứt. Tin phát động quần chúng ở
Trung ƣơng càng làm cho caá bộ thâấ thêm về ý thức giai cấp.
Nhƣng trong công tác chính Đảng, chính quân còn nhiều khuyết điểm:
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- Chƣơng trình học tập còn quá thấp, học nhiều bài, bắn tên chƣa trúng
đích.
- Chƣa nắm vững phƣơng châm lý luận liên hệ với thực tế.
- Chƣa thực hiện đúng phƣơng pháp trên trƣớc dƣới sau, trong trƣớc ngoài
sau, nên một số cán bộ không theo kịp, đảng viên không làm nổi bật vai trò nòng
cốt lãnh đạo.
b. Chỉnh đốn nông hội:
Trong năm qua phong trào nông dân nói chung bắt đầu có tiến bộ về mặt
tƣ tƣởng, tổ chức.
Về tƣ tƣởng, nhờ học tập chính sách thuế nông nghiệp, nhờ ảnh hƣởng
của phong trào chính luận, cùng những tín tức phát động quần chúng ở Việt Bắc,
trình độ giác ngộ của nông dân đã đƣợc nâng cao hơn. Nhiều nơi trong vùng căn
cứ, anh chị em nông dân đã phấn khởi và tin tƣỏng vào vai trò và tƣơng lai của
giai cấp mình nên đã hăng hái tham gia công tác thuế nông nghiệp, phòng gian
bảo mật, du kích chiến tranh.
Về tổ chƣc, nhiều tiền tô tức từ lâu không sinh hoạt hay tan rã nay sinh
hoạt lại. Theo con số thống kê chƣa đầy đủ: 4 tỉnh miền Tây đã củng cố đƣợc
chung 3500 tiểu tổ trong đó 150 tiểu tổ tự động, sinh hoạt và chung 20 tiểu tổ
gƣơng mẫu. Miền Đông, vùng căn cứ Mỹ Tho, đã củng cố đƣợc 469 tiểu tổ, phát
triển thêm 800 tiểu tổ ở 3 vùng; Thủ Biên củng cố đƣợc 107 tiểu tổ, ở huyện
Đồng Nai, Long Châu Sa: 89 tiểu tổ, ở Phủ Châu, tiểu tổ nông hội nhiều nơi đã
giải quyết đƣợc mọi vấn đến trong tiêể tổ về quyền lợi, đã giải quyết đƣợc công
ăn việc làm của hội viên, nòng cốt trong binh nghi đóng góp, cất giấu, giữ gìn
thuế nông nghiệp, bố trí canh gác, tham gia du kích chiến tranh.
Tuy vậy, vì lập trƣờng thấp kém, vì chƣa nắm vững phƣơng châm xây
dựng nông hội nên phạm nhiều khuyết điểm:
- Nhiều nơi vị trí của nông dân chƣa đƣợc đề cao. Nông dân còn bị địa
chủ uy hiếp về chính trị, bóc lột về kinh tế.
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- Việc thống nhất lực lƣợng nông dân chƣa đƣợc các đoàn thể thiết thực
sửa chữa sai lầm. Thanh niên, phụ nữ và tín đồ tôn giáo không hiểu rõ nên các
đoàn thể không còn sinh hoạt giới của mình nữa.
- Nhiều tiểu tổ trong vùng căn cứ còn hình thức, còn rời rạc, thiếu sinh
hoạt, còn nặng nề, chƣa sát tình hình sinh hoạt của nông dân.
- Việc chấn chỉnh thành phần trong tiểu tổ nông hội chƣa tiến hành mạnh
mẽ còn thành phần phú nông địa chủ.
- Ban chấp hành từ xã đến huyện, tỉnh còn rời rạc.
- Đảng và chính quyền chƣa chú ý việc bồi dƣỡng lực lƣợng nông dân,
vấn đề tô tức, tạm cấp đất, tín dụng sản xuất chƣa lãnh đạo sát nông dân.
V. NHẬN XÉT CHUNG VỀ MẶT LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo tƣ tƣởng thực hiện nhiệm vụ, Nam Bộ có những khuyết điểm
sau đây:
a. Ƣu điểm:
- Sửa chữa đƣợc những sai lầm nhất là về quân sự và địch nguỵ vận trong
việc thực hiện phƣơng châm vùng du kích, tạm chiếm.
- Đẩy mạnh đƣợc du kích chiến tranh, phối hợp với chiến tranh, tiêu hao,
tiêu diệt sinh lực địch, củng cố và mở rộng vùng du kích và căn cứ du kích.
- Làm tan rã một phần hàng ngũ nguỵ binh.
- Việc thực hiện tăng gia sản xuất, thu thuế nông nghiệp có kết quả, chiến
thắng nạn đói ở miền Đông.
- Chính quân, chính Đảng đã xây dựng củng cố đƣợc một phần lập trƣờng
giai cấp, quan điểm quân chủng, phân biệt thù, bạn và trƣờng kỳ kháng chiến.
- Trƣớc những thắng lợi thu đƣợc, chiến sỹ, cán bộ, nhân dân phấn khởi
tin tƣởng, phong trào nhân dân phát triển.
b. Khuyết điểm:
- Thu đƣợc nhiều thắng lợi về quân sự nhƣng trình độ tƣ tƣởng, tổ chức,
chiến thuật, kỹ thuật nhất là địa phƣơng quân, du kích còn kém.
- Vũ trang kết hợp với kinh tế, chính trị nhất là việc chống bắt lính trong
vùng tạm chiếm trong các đô thị còn rất kém.
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- Chính sách ruộng đất ở Nam Bộ chƣa nắm vững, có khuynh tả, khuynh
hữƣ nên chƣa phát động đƣợc mạnh mẽ, phong trào nông dân giết giặc sản xuất.
- Chủ trƣơng chính sách kinh tế tài chính còn nhiều lệch lạc, nặng thu
thuế, kinh doanh, nhẹ vấn đề sản xuất tiết kiệm, đã làm thiệt hại cho nền kinh tế
và không bồi dƣỡng sức dân.
- Đƣờng lối tuyên vạn huấn giao cũng còn nhiều sai lầm nhất là vấn đề
văn nghệ.
- Chính quyền có những hữu khuynh trong vấn đề diệt tế, trừ gian, bài trừ
trộm cắp cờ bạc.
- Do những sai lầm về chính sách ruộng đất, kinh tế tài chính, tuyên
truyền văn nghệ mà mặt trận dân tộc thống nhất nông thôn chƣa đƣợc củng cố
mạnh mẽ, trừ nông hội đƣợc chỉnh đốn ít nhiều, đoàn thể thanh niên, phụ nữ gần
nhƣ không hoạt động.
- Chính sách cán bộ có nhiều thiếu sót. Cơ sở Đảng, chính quyền ở nông
thôn chƣa đƣợc củng cố, nhiều thành phần trong các bộ máy khá phức tạp, làm
trở ngại cho sự thi hành chính sách, tổn thƣơng cho sự liên hệ giữa Đảng và
quần chúng.
PHẦN THỨ BA: NHIỆM VỤ NĂM 1954
Căn cứ vào tình hình và chỉ thị của Trung ƣơng, nhiệm vụ của Nam Bộ
phải giữ vững đƣợc thế cầm cự lâu dài với địch, không cho chúng thực hiện âm
mƣu bình định, thực hiện nhiệm vụ ấy, căn bản đã thắng lợi. Nam Bộ đã đề ra
những công tác chính sau đây cho năm 1954:
- Giữ vững và đẩy mạnh du kích chiến tranh, chống cƣớp phá càn quét
của địch, kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh võ trang với cuộc đấu tranh kinh tế và
chính trị, đƣa vùng du kích trở lên ƣu thế về ta và từng vùng tạm chiếm thôn quê
trở lên vùng du kích, mở rộng và củng cố căn cứ du kích.
- Đẩy mạnh công tác vùng bị tạm chiếm, nhất là đô thị và phối hợp với
đấu tranh chặt chẽ với vùng căn cứ du kích.
- Không ngừng mở rộng việc vận động nguỵ quân và chống bắt lính, phối
hợp giữa nguỵ vận với tác chiến, đẩy mạnh phong trào ở địch hậu.
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- Phòng gian bảo mật.
- Tích cực giảm tô, giảm tức, đẩy mạnh sản xuất tiết kiệm để bồi dƣỡng
sức dân.
- Chính Đảng và cán bộ, chính quân, chỉnh đốn nông hội và các đoàn thể
nhất là thanh niên và phụ nữ.
VĂN PHÕNG TRUNG ƢƠNG

Sao kính gửi: Các đ.c Trung ƣơng

Số 454 SL/ TW

Ngày 7 tháng 5 năm 1954
VĂN PHÕNG TRUNG ƢƠNG
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 79, tờ 1 - 19.
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Công văn ngày 11.10.1954 của Ủy ban Tập kết Quân dân chính miền
Tây gửi các sở thuộc khối kinh tài Nam Bộ.
UỶ BAN TẬP KẾT QDCD

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

MIỀN TÂY

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BAN CUNG CẤP
Số 187/ CCTK
Kính gửi các Sở thuộc khối Kinh tài Nam Bộ
Theo tinh thần công văn của Sở Công an Nam Bộ số 243/CB ngày 29-954 về việc giải quyết các số vũ khí các cơ quan hiện có, yêu cầu các Sở:
- Đối với loại vũ khí thô sơ (dao găm, bàn chông, hòm chông) nên thâu lại
và huỷ bỏ những thứ không cần thiết.
- ĐỐi với loại đập lôi, lựu đạn: tập trung làm bản kê khai đem trực tiếp
đến nắp Phòng Tham mƣu Bộ Tƣ Lịnh miền Tây để tập kết.
- Đối với loại súng: các cơ quan vẫn giữ đƣợc tự vệ. Để kiểm soát số súng
này, xin gởi kèm theo đầy bản kê khai súng của từng Sở đã báo cáo cho Sở
Công an trƣớc đây, do các Tổ Bảo vệ cơ quan kiểm soát lại và cho Văn phòng
Cung cấp biết những điểm cần thiết thêm bớt, thay đổi hiện nay để VF. Tập
chung báo cáo cho SCA, NB.
Các Sở báo cáo đến Văn phòng Cung cấp:
- Việc giải quyết loại vũ khí thô sơ.
- Việc tập trung lựu đạn, đập lôi nắp Phòng Tham mƣu.
- Xác nhận hoặc thêm bớt, thay đổi bản kê khai súng cũ (rõ ràng: loại,
kiểu số, cơ…)
Gởi:

Ngày 11 tháng 10 năm 1954

- Các Sở NH, MF, Thuế, NS, KL, SX.

TL. Ban Cung cấp tập kết miền Tây

- Văn phòng Liên xi KT.

Trƣởng văn phòng

- Văn phòng C. UV Vỉnh

Nguyễn Văn Quyên

- Lƣu
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P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 357, tờ 01.
Quyết định số 143/DX ngày 21.2.1947 của UBHC tỉnh bộ Dân Xã
Đảng Đồ Chiểu v/v thành lập các đội chiến sĩ "Tự vệ chiến đấu quân" toàn
tỉnh.
VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA NĂM THỨ BA

DÂN XÃ HỘI ĐẢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH BỘ ĐỒ CHIỂU
Số 143/DX

Ngày 21 tháng 2 năm 1947

ĐỀ MỤC: Thành lập các
đội chiến sĩ T.V.C.D.Q
toàn tỉnh
ỦY BAN CHÁNH HÀNH TỈNH BỘ DÂN XÃ ĐỒ CHIỂU
Xét vì tình hình chiến sự trong nƣớc hiện thời, theo quyết định của Tỉnh
bộ DÂN XAX Đồ Chiểu ngày 30 - 12 – 1947, theo thông cáo tỉnh bộ DÂN XÃ
Châu Đốc do Trƣởng Ban Quân sự Châu Đốc sao lục ngày 14 – 2- 1947, theo đề
nghị các Bí thơ Ban Chấp hành quận bộ DÂN XÃ trong buổi nhóm họp thƣờng
lệ toàn tỉnh ngày 30 âm lịch tháng 12 Đinh Hợi, nhằm 20-2-1947, Ban Chấp
hành Tỉnh Bộ DÂN XÃ Đồ Chiểu, quyết định tổ chức các đội chiến sĩ Tự Vệ
Chiến Đấu quân toàn tỉnh đúng theo cách tỏ chức “Tự Vệ Chiến Đấu quân” Tỉnh
Bộ DÂN XÃ Châu Đốc, dƣới quyền chỉ huy của Ban Chấp Hành Tỉnh bộ do
Trƣởng Ban Quân Sự lãnh đạo.
Xét vì thời cuộc hiện tại “Tự Vệ Chiến đấu quân thành lập rất hạp với
phong trào kiến thiết quốc gia hầu đào tạo sau này những chiến sĩ hữu danh để
tham gia vào VỆ QUỐC ĐOÀN NAM bộ”.
QUYẾT ĐỊNH
I. TỔ CHỨC CHÁNH THỨC
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Tỉnh bộ: Có một Trƣởng Ban Quân sự Tỉnh bộ
Quận bộ: Có một Trƣởng Ban Quân sự quận bộ (mỗi quận một vị)
Thôn bộ: 1) Một Đại đội trƣởng Tự Vệ Chiến Đấu Quân (mỗi thôn một vị)
2) Một Chánh trị viên.
3) Một Liên Lạc (thôn bộ)
PHỤ TRÁCH
II. MỖI CẤP BỘ (ẤP ) TRONG THÔN
1) Phó Đại đội trƣởng.
2) Phó Chánh trị viên.
3) Liên lạc (Chi bộ)
III. TỔ CHỨC TỰ VỆ CHIẾN ĐẤU QUÂN TRONG THÔN BỘ
1) Tiểu đội có một Tiểu đội trƣởng
2) Trung đội gồm 3 tiểu đội có 1 Chánh Trung đội trƣởng và 1 Phó
Trung đội trƣởng.
3) Đại đội gồm có 3 Trung đội: có 1 đại đội Trƣởng, 1 Chánh trị viên và
1 Liên lạc.
IV. TỔ CHỨC ĐOÀN PHỤ NỮ “TỰ VỆ CHIẾN ĐẤU QUÂN”
Mỗi thôn chỉ đƣợc tổ chức 2 Trung đội, có:
1) 1 Nữ Chánh trung đôi trƣởng.
2) 1 Nữ Phó trung đôi trƣởng.
Mỗi Tiểu đội có:
1) Nữ chánh tiểu đội trƣởng.
2) Nữ Phó tiểu đội trƣởng.
Các Nữ Chánh trung đội trƣởng, Nữ Chánh Tiểu đội trƣởng dƣới quyền
kiểm soát và chỉ huy của Đại Đội Trƣởng trong thôn bộ.
Quyết định này đƣợc sửa đổi khi có lịnh thƣợng cấp (chỉ huy Quân sự
chánh thức ban hành).
ỦY BAN CHÁNH HÀNH TỈNH BỘ DÂN XÃ ĐỒ CHIỂU
Bí thƣ Tỉnh bộ: HUỲNH VĂN CHƢƠNG (Ký tên)
Tuyên truyền: LÊ MINH BIÊN (ký tên)
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Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1055, tờ 1-2
Quyết định số148/DX ngày 21.2.1947 của UBHC tỉnh bộ Dân Xã
Đảng Đồ Chiểu v/v tổ chức các đội chiến sĩ "Tự vệ chiến đấu quân" toàn
tỉnh.
VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

DÂN XÃ HỘI ĐẢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH BỘ ĐỒ CHIỂU
Số 148/DX
TỈNH BỘ DÂN XÃ ĐẢNG ĐỒ CHIỂU
Kính gởi U.B.H.C tỉnh ĐỒ CHIỂU

Thƣa quý ngài,
Vì thời cuộc hiện tại, vì tiếng gọi của quốc gia, vì sứ mạng thiêng liêng
của toàn thể anh em Dân xã đối với Tổ Quốc trong thời kỳ biến chuyển, nên
buổi hội họp thƣờng lệ ngày 20/2/1947, Ban Chấp hành Tỉnh bộ Dân xã chúng
tôi đồng quyết định tổ chức các đội “TỰ VỆ CHIẾN ĐẤU QUÂN” toàn tỉnh.
Vậy xin có đôi lời thanh minh cùng U.B.H.C tỉnh Đồ Chiểu rõ rệt về danh từ và
cách hành động của tự vệ chiến đấu quân.
Tự vệ chiến đấu quân là gì?
- Là một toán quân trong các thôn bộ toàn tỉnh có tổ chức, có tập dƣợt
theo chƣơng trình quân sự, biết rõ kỷ luật quân binh.
- Là một toán quân giữ trật tự, an ninh cho dân chúng lƣơng thiện trong
thôn bộ, giúp đắc lực Vệ quốc đoàn khi chiến đấu.
- Là những chiến sĩ tƣơng lai của V.Q.Đ Nam bộ.
Thƣa quý ngài,
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Thời gian đã trải qua, danh từ “Bảo an đoàn” cũng vì thời gian mà trôi
theo, nay T.V.C.Đ.Q thay mặt ra đời không ngoài tôn chỉ, hình thức của nó.
Đặc điểm của T.V.C.Đ.Q là đề:
1) Tảo trừ bọn gian manh, việt gian, cờ bạc mong phá hoại cuộc kiến thiết
của quốc gia.
2) Ủng hộ “VỆ QUỐC ĐOÀN” Nam bộ ở hậu phƣơng về mọi phƣơng
diện khi chạm trán với quân thù.
3) Tập dƣợt theo phƣơng pháp quân bình và khi đƣợc hoàn bị rồi sẽ sung
vào hàng ngũ chiến sĩ V.Q.Đ Nam bộ ở tiền tuyến.
Cuộc tổ chức T.V.C.Đ.Q đây không riêng của chúng tôi mà là lịnh thƣợng
cấp ban hành. Xét lại trong lúc nƣớc nhà gặp cơn nghiêng ngửa, kẻ thất phu còn
có trách nhiệm; bổn chữ T.V.C.Đ.Q bao hàm ý nghĩa, thì chúng tôi còn do dự gì
mà không tự tham gia vào công cuộc kháng chiến, đoàn kết lại thành một lực
lƣợng hùng hậu để chống bọn xâm lăng.
Các đoàn T.V.C.Đ.Q. toàn tỉnh đã thành lập xong vào ngày 24/2/1947
dƣới quyền chỉ huy của Trƣởng Ban Quân sự Tỉnh bộ Đồ chiểu Trịnh công Đức
lãnh đạo, và bắt đầu tập dƣợt kể từ ngày thành lập.
Xin ghim theo đây bổn sao tờ quyết nghị, ƣớc mong quý ngài cùng biểu
đồng tình với chúng tôi, siết chặt tay nhau trên đƣờng chiến đấu quyết tranh thủ
nền Độc lập cho xứ sở quê hƣơng./.
Thân ái chào tận tâm đoàn kết.
U.B.H.C Tỉnh bộ D.X Đồ chiểu
Ngày 24 tháng 2 năm 1947
Bí thơ: HUỲNH VĂN CHƢƠNG
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1055, tờ 03.
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Công văn số 54/CT - J ngày 4.3.1947 của UBHC tỉnh Bến Tre (Ban
chính trị) gửi UBHC Nam Bộ, thanh tra chính trị miền Trung về Bản Nghị
quyết của Việt Nam Dân Xã Đảng yêu cầu cho phép thành lập "Tự vệ chiến
đấu quân".
ỦY BAN HÀNH CHÁNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA NĂM THỨ BA

TỈNH BẾN TRE

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN CHÁNH TRỊ
Số: 54/CT-J

Bến tre, ngày 4 tháng 3 năm 1947

Đề mục: Ban nghị quyết của
Việt Nam dân xã đảng
ỦY BAN CHÁNH TỈNH (Ban Chánh Trị)
Kính gởi ỦY BAN HÀNH CHÁNH NAM BỘ
THANH TRA CHÁNH TRỊ MIỀN TRUNG
(Thông đạt cho T.B.V.M)
Chúng tôi gởi theo đây bản sao bức thơ của Bí tho đảng Việt Nam Dân xã
yêu cầu cho phép thành lập Tự vệ chiến đấu quân của đảng ấy và tờ nghị quyết
của hội nghị đang về vệc này.
Yêu cầu thƣợng cấp cho biết ý kiến và hoạch định phƣơng pháp đối phó.
Theo ý kiến của chúng tôi đảng Dân Xã đã có ban Chấp hành riêng, tài
chánh riêng nay lại có quân dội riêng, thì chẳng khác nào một quốc gia trong
quốc gia Việt Nam, nhƣ thế có hại cho sự Thống nhứt Chánh trị.
ỦY BAN HÀNH CHÁNH TỈNH
ỦY VIÊN CHÁNH TRỊ,

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

(Đã ký)

NGUYỄN NHƠN NGHĨA

NGUYỄN VĂN HUÊ
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Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1055, tờ 04.
Chỉ thị số 21/CT - B ngày 30.11.1951 của UBKCHC Tỉnh Gia Định
Ninh v/v rút lúa tránh địch cƣớp phá năm 1951.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

CHÍNH TỈNH GIA ĐỊNH NINH

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/CT-B
CHỈ THỊ
về việc rút lúa
Hiện nay giặc đang ráo riết chuẩn bị cƣớp lúa để phá hoại mùa màng và
phƣơng tiện vận chuyển của ta làm cho chúng ta phải lâm vào tình trạng thiếu ăn
và bị động trong các công tác khác.
Để kịp thời đối phó với chủ trƣơng trên của giặc UBKCHC Tỉnh chỉ thị
cho Hội đồng Tiếp tế QDC Tỉnh và UBKCHC Huyện Đức Hòa Thành phải:
1/ Nghiên cứu và đặt kế hoạch cụ thể để rút lúa ở từng vùng du kích trong
Huyện nhằm thu công điền lúa thâu cho quỹ công lƣơng, và thuế điền đóng bằng
lúa ra ngoài vùng độc lập.
2/ Đƣa cán bộ giải thích, vận động dân chúng dự trữ và cất giấu phân tán
1 số lúa bằng 2 nhu cầu cần thiết của gia đình. Cần giải thích cho đồng bào hiểu
rõ chủ trƣơng cƣớp, phá lúa của giặc và cho đồng bào biết giặc lấy lúa của ta đổi
cho Mỹ lấy khí giới đánh lại ta.
3/ Ở các vùng du kích hoặc tạm bị chiếm. Ngoài số lúa cần thiết dự trữ
đồng bào đƣợc bán số lúa dƣ ra Thành. Ty thâu và KH Đức Hòa Thành nghiên
cứu và đề nghị việc thâu thuế ở mỗi vùng trong Huyện cho đúng mức nhƣng
không quá 11$00 một giạ.
4/ UBKCHC Huyện Đức Hòa Thành cho điều tra bọn buôn lậu trốn thuế
cũng nhƣ số ngƣời bí mật thƣơng lƣợng với giặc để rút lúa ra Thành.
Gia Định Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 1951
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UBKCHC TỈNH GIA ĐỊNH NINH
ỦY VIÊN
(Đã ký)
Trần Văn Các
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1239, tờ 01.
Chỉ thị số 1/KHCT ngày 6.7.1952 của UBKCHC Huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu v/v bố trí kế hoạch phòng giặc càn quét.
TỈNH BẠC LIÊU

CHÁNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DÂN
Số: 1/KHCT
CHỈ THỊ
(Trích yếu: Bố trí kế hoạch phòng giặc càn quét)
Theo báo cáo của Huyện Đội bộ do nguồn tin xác thực từ Long Mỹ đƣa
qua hiện giặc đang mở cuộc hành quân càn quét vùng huyện Long Mỹ và Châu
Thành (Cần Thơ).
Với cuộc hành quân này, giặc củng cố thế thọc vào vùng của ta .
Để chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt hòng đối phó kịp thời.
UBKCHC huyện chỉ thị cho UBKCHC các xã:
1) - Phối hợp chặt chẽ QDC để bố trí kế hoạch về mọi mặt cho chu đáo
theo kế hoạch của HDB về:
- thông tin, báo động
- Canh gác, phòng gian, phản gian.
- Bố trí chiến đấu nội tuyến.
- Chuẩn bị thi hành kế hoạch vƣờn không nhà trống.
- Ban Trật tự và XDB phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ và cụ thể về
canh gác, phòng gian, phản gian.
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2) Các xã vùng cấp sông Cai Lon: Vĩnh hòa, Vĩnh Tuy, Hòa Bình, Vĩnh
Bình, Vĩnh Lộc cần phải chú ý tích cực xây dựng các kế hoạch kể trên cho thật
đầy đủ.
3) Ngoài các kế hoạch về quân sự kể trên, UB các xã cần chú ý những
điểm quan trọng nhƣ đƣới đây:
- Bố trí chủ đạo kế hoạch bảo vệ tài sản quốc gia: lúa quốc gia, quân thu,
lúa thuê NN v.v; muối, tiền bạc.
- Cất giấu những tài liệu quan trọng, bí mật.
4) – Liên Việt và các đoàn thể mở một chiến dịch tuyên truyền sâu rộng
trong nhân dân về ý thức chống càn quét của giặc, chuẩn bị đầy đủ phòng khi
giặc đến, phòng gian v.v..
5) Báo cáo mau lẹ và thƣờng xuyên về huyện khi bắt đƣợc tin tức.
Đƣợc chỉ thị này, UB các xã họp QDC để bố trí kế hoạch cho chu đáo./.
Hồng Dân, ngày 6 tháng 7 năm 1952
TM. ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH
Chủ tịch,
(đã ký)
NGUYỄN TRỌNG CA
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 91, tờ 01.
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Chỉ thị số 10/CT - MY ngày 29.3.1953 của UBKCHC Tỉnh Mỹ Tho
v/v chống bắt lính.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÍNH TỈNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MỸ THO
Số: 10/CT-MY
CHỈ THỊ
(v/v chống bắt lính)
Giặc Pháp và bù nhìn đang bắt lính để thành lập 54 Tidoa của chúng đã đề
ra. Căn cứ vào những chỉ thị về kế hoạch chống bắt lính trƣớc, UBKCHC Tỉnh
có mấy kế hoạch bổ túc thêm cho các Huyện thi hành.
Nói chung ta có hai phần đối phó một là làm cho trễ nải, khó khăn cho
địch trong việc bắt lính, hai là chống trả lúc bắt hoặc đi sâu vào vệc làm tan rã
hàng ngũ chúng.
a) Làm trễ nải kéo dài việc bắt lính của giặc:
- Tuyên truyền giải thích âm mƣu của địch cho anh em thanh niên và gia
đình cha mẹ vợ con biết để đối phó bằng các cách:
+ Giả đau bịnh, xin miễn trừ (con một, đông con, mẹ già…)
+ Chạy đi nơi này nơi khác làm trễ kỳ bắt lính của chúng.
- Nắm hội tề, đồn bốt, lãnh đạo họ thi hành lấy lệ, làm trễ nãi, chỉ cách
cho anh em TN đối phó, cho anh em thanh niên chạy vùng này qua vùng khác,
bắt đƣợc rồi thả bớt báo hiệu cho anh em trốn (đặc biệt vùng du kích có thể cho
Thanh niên ẩn tránh dễ dàng).
- Nắm anh em lính Bảo an chống bắt lính bằng cách giải thích cho họ và
gia đình họ biết rằng nếu bắt lính mới thì lính mới sẽ thế anh em đóng bốt. Anh
em sẽ bị đƣa đi Việt Bắc nguy hiểm tánh mạng. Anh em lính cũ phải tham gia
chống bắt lính bằng cách là tích cực xin giải ngũ, và ruồng bắt lính lấy lệ, giúp
thanh niên trốn tránh.
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- Vận động anh em chạy vào căn cứ DTM, đi Miền Tây làm ăn vv…Cho
Thanh niên biết Miền Tây tình hình yên ổn máy bay ít hoạt động, làm ăn dễ
dàng.
- Lúc giặc bắt lính ta không nên điều đi VQD ngay làm cho anh em ngán.
Chỉ khi nào anh em và gia đình ngỏ ý, ta mới chịu cho tòng quân.
- Vận động thanh niên ở căn cứ ra ở các châu-vi nên chạy về căn cứ ta
láng giặc, thánh niên ở các châu-vi nên tản ra trong thôn xóm, từ chỗ này qua
chỗ khác không nên ở một chỗ địch bắt lính dễ dàng.
- Địch mới có âm mƣu tạo vùng chết giữa vùng chúng đóng và vùng căn
cứ bằng cách đuổi dân chúng ở đó đi với mục địch chánh là rút thêm một số
thanh niên ra vùng chúng để chúng dễ bề bắt lính. Ta cần giải thích rõ âm mƣu
này cho đồng bào, đồng chí biết để vận động thanh niên trốn ở lại hoặc vào vùng
căn cứ tránh một thời gian.
- Tích cực giáo dục thời cuộc, đặc biệt chiên thắng Tây Bắc đẩy mạnh
tinh thần sợ sệt đi Việt Bắc trong lính cũ, thanh niên, đặc biệt trong gia đình cha
mẹ vợ, con của họ để làm áp lực cho việc chống bắt lính. Nơi nào có lính đi Việt
Bắc và Triều Tiên còn sống sót chạy về, nên cố gắng dùng họ tuyên truyền sự
hoảng sợ ấy càng rộng càng tốt, đặc biệt dùng hệ thống tuyên truyền miệng
trong nhân dân rất có hiệu quả.
- Giải thích cho Thanh niên tránh tất cả các cuộc quy tụ thanh niên của
địch bất kỳ hình thức nào để tránh địch bắt lính (đá banh, hội chợ, lễ lộc, phát
vải vv…)
a) Chống trả và đi sâu vào việc phá hoại tan rã hàng ngũ giặc
- Dùng những gia đình có thế lực chống trả việc bắt con em họ đi lính,
nắm những vụ hối lộ, bất công thƣa kiện rình rang làm trễ nãi, trở ngại cho giặc
một ngày là thắng lợi một ngày.
- Vận động những ngƣời có thế lực, già cả, níu kéo, khóc lóc, cản đầu xe,
chửi bới địch khi bắt lính. Phải có đông ngƣời và có thế lực, nên khéo léo kẻo
địch đối phó mạnh không kết quả gì ít nhiều sẽ mất ảnh hƣởng về sau.
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- Gom thanh niên bà con nhau, thân thích nhau từng ba ngƣời một hợp
thành Tổ Tâm giao có nghĩa là đồng tâm giao kết khi rủi bị giặc bắt buộc đi lính
thì cùng nhau vác súng chạy ra. Nhƣ vậy sẽ có tiện lợi sau này là anh em muốn
ra sẽ dám rủ nhau cùng đi, khỏi chần chờ, nghi ngại bỏ mất cơ hội tốt. Dặn anh
em tranh đấu cùng nhau ở một đơn vị, đồn bốt để dễ hành động. Nếu cần nên
dùng hình thức thề nguyền càng hay.
- Nếu ta nắm đƣợc số Bảo an cũ cũng nên tổ chức Tổ Tâm giao để mở
đƣờng cho họ ra khi bị đƣa đi Việt Bắc và cũng có tác dụng làm lụng bại tinh
thần chiến đấu của binh lính địch, vì khi đi dã nghĩ đến cách chạy qua với ta rồi.
- Lứa thanh niên, đoàn viên hay đảng viên tốt của ta có tinh thần vững đƣa
vào trong dịp này để tổ chức thêm anh em thanh niên rút đi hất từng đồn bốt của
địch cũng là một thắng lợi lớn. Việc lựa chọn phải tỷ mỷ, cụ thể và triệt để giữ
bí mật bảo vệ cho gia đình anh em ấy.
- Giáo dục cẩn thận anh em khi bị bắt lính làm thế nào liên lạc với ta, khi
đụng trận phải làm thế nào chạy sang hàng ngũ của ta, lúc ở hàng ngũ địch phải
phá hoại súng ống, đạn dƣợc, tinh thần binh sĩ chúng vv..(nhƣ các chỉ thị trƣớc).
- Đây chỉ bổ túc thêm một ít kế hoạch đối phó, Các Huyện áp dụng và báo cáo
kinh nghiệm, sáng kiến, âm mƣu dịch từng thời gian mƣời ngày để Tỉnh kịp thời
đối phó và phổ biến cho kịp. Ty Thông tin phải thƣờng xuyên vạch mặt chúng
trong âm mƣu bắt lính này. Khi chúng có hành động nào mới thì cấp tốc báo cáo
về Tỉnh. Các nơi cố gắng thi hành cho có kết quả tốt./.
Mỹ tho, ngày 29 tháng 3 năm 1953.
T.M U.B.K.C.H.C TỈNH,
Chủ tịch,
(đã ký)
NGÔ NGỌC SÁNG

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1689, tờ 1- 2.
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Biên bản số 7/BB - DQ ngày 11.7.1953 của Ban Chỉ huy tỉnh đội Long
Châu Hà về Hội nghị Quân sự tỉnh đội tháng 6.1953.
Q.Đ.Q.G VÀ D.Q.V.N

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

PHÂN LIÊN KHU MIỀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÂY
TỈNH ĐỘI LONG CHÂU
HÀ
Số: 7/BB-DQ
BIÊN BẢN
(Hội nghị Quân sự Tỉnh đội tháng 6/1953)
MỤC ĐÍCH:
A. Kiểm điểm tình hình 6 tháng đầu năm 1953.
a) Đặc điểm tình hình địch, nhận xét và dự đoán âm mƣu.
b) Đặc điểm tình hình ta, sự thực hiện kế hoạch, kết quả, thực trạng và
nhận xét.
B. Đặt kế hoạch mùa nƣớc từ tháng 7 đến tháng 12/1953
C. Kiểm điểm tình hình địch và ta trong tháng 6 năm 1953.
D. Đặt chƣơng trình công tác tháng 7/1953.
E. Học hỏi chủ trƣơng công tác hòa hảo vận của TWC.
GIỚI THIỆU CÓ MẶT:
- Đại diện: TU Long Châu Hà.
- Đại diện: Ban Chỉ huy tỉnh đội Long Châu Hà.
- Đại diện: Huyện đội Giang Châu, BCH xã đội Bình Sơn.
- Đại diện: Huyện đội Tinh biên, BCH xã đội An Cự, An Tƣc, Lê Tri
- Đại diện: Huyện đội Châu Thành, Ban Cán sự vùng ngoại.
- Đại diện: Tiểu đoàn 406.
- Đại diện: Bộ đội 7.000.
- Đại diện: Dân quân Xƣơng Long Châu Hà.
- Đại diện: Biệt động đội 304.
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- Đại diện: Các Ban trực thuộc.
CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:
I. Kiểm điểm tình hình 6 tháng đầu năm 1953.
(xem biên bản kèm theo)
II. Kế hoạch mùa nƣớc từ tháng 7/1953 đến tháng 12/1953
(Xem biên bản riêng kèm theo)
III. Kiểm điểm tình hình địch và ta trong tháng 6 năm 1953.
(Xem biên bản riêng kèm theo)
IV. Chƣơng trình công tác tháng 7/1953.
1/ Tiến hành hội nghị chỉnh huấn.
Nhằm vào hai điểm:
a) Đơn vị và cơ quan học trƣớc tài liệu I và II của Hội nghị Chỉnh huấn và
có biên bản ghi các mục:
- Phƣơng pháp học tập.
- Tƣ tƣởng sai.
- Phản tỉnh.
- Ý kiến thắc mắc.
Tài liệu I: “Giáo dục và lãnh đạo tƣ tƣởng chính trị là nhiệm vụ chủ yếu
của Bộ đội” (thuyết trình của đ.c Lê Đức Thọ).
Tài liệu II: “Phƣơng pháp học tập” (thuyết trình của đ/c Hà huy Giáp).
Tài liệu III: “Tiến hành chỉnh huấn quân đội Tỉnh Long Châu Hà” sẽ thảo
luận trong cuộc Hội nghị chỉnh huấn theo đúng quy định.
Phƣơng pháp hội nghị theo lối mới: số đại biểu sẽ đƣợc chỉ ra làm 3 tổ:
Tổ 1: Đại biểu huyện: - Tỉnh biên.
- Giang Châu.
- Thoại Sơn.
Tổ 2: Đại biểu:
- Tiểu đoàn 406.
- Biệt động đội 304.
- Đại đội 7.000
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Tổ 3: Đại biểu các cơ quan trực thuộc tỉnh đội.
Các tài liệu đƣợc thảo luận tại Tổ và đƣợc đả thông chung tại hội trƣờng.
- Ngày Hội nghị : 1/8/1953
- Thời gian hội nghị: từ 1 tuần đến 10 ngày.
- Địa điểm hội nghị: do Văn phòng tỉnh đội hƣớng dẫn.
2/ Kiểm thảo chiến đấu đêm 1/7/1953 ở Bảy Núi để học tập.
- Kiểm thảo từng đơn vị tham chiến.
- Ban chỉ huy Huyện đội và Tidòa tổng kết.
- Sau cuộc tổng kiểm thảo Ban Tham Mƣu Tỉnh đội tổng kết và phổ biến
kinh nghiệm.
3/ Tổng kết kinh nghiệm tổ chức DKTT:
- Cán bộ Tham mƣu xuống họp với Huyện Tinh biên để tổng kết.
- Ban Tham mƣu Tỉnh đội chịu trách nhiệm phổ biến.
4/ Chuẩn bị kế hoạch phá hoại, xúc tiến việc chuẩn bị chiến trƣờng và
chiến đấu:
- Chuẩn bị phá hoại:
+ Giáo dục dân quân.
+ Chuẩn bị phƣơng tiện và dụng cụ.
+ Kế hoạch điều nghiên những mục tiêu phá hoại.
Chuẩn bị chiến trƣờng:
+ Tiếp tục chuẩn bị các mục tiêu cũ.
+ Nếu có mục tiêu nào sơ hở thêm thì xúc tiến chuẩn bị thêm.
- Khi chuẩn bị chiến trƣờng phải am hiểu địa hình địa vật ở đó (BDDF và
DK xã lo).
5/ Thanh toán tài chánh và quân lƣơng từ đầu năm và chuẩn bị xin lúa ở
Nam Bộ chở về.
- Những nơi nào chƣa thanh toán tài chánh từ đầu năm đến nay, thì phải
thanh toán cho xong.
- Quân lƣơng các nơi báo cáo số lúa cụ thể đã lãnh đƣợc để Ban Quân nhu
xem xét coi thiếu bao nhiêu để đề nghị xin Nam Bộ.
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6/ Giải quyết việc cấp dƣỡng cho DKTT:
- Nắm vững nguyên tắc của tỉnh đã đề ra và trực tiếp KC/HC Huyện để
giải quyết.
- Nêu điểm nào không giải quyết đƣợc thì báo cáo về tỉnh để Ban Quân
nhu đến KC/HC tỉnh trình bày và đề nghị chuẩn bị cho một số lúa để cấp phát
cho DKTT.
7/ Tạo phƣơng tiện để đẩy mạnh cải thiện sinh hoạt:
- Chuẩn bị dụng cụ để cải thiện sinh hoạt.
- Nếu có quỹ riêng thì tập trung vào việc này.
- Nếu không có quỹ riêng thì có thể đề nghị mƣợn một số tiền để mua
dụng cụ đẩy mạnh cải thiện sinh hoạt.
8/ Tiến hành tổ chức các đội DKTT ở các nơi đã chuẩn bị xong.
- Giang Châu có thể tổ chức ở xã Thuận Yên
- Thoại Sơn chú ý ở xã Vinh Thanh Vân
- Tinh Biên thì củng cố
V. HỌC HỎI CHỦ TRƢƠNG CÔNG TÁC HÕA HẢO CỦA TWC.
- Do 2 đồng chí Hữu và Liêm tỉnh ủy viên hƣớng dẫn học tập.
VI. GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CHUNG.
1/ Các cán bộ ra vùng tạm chiếm không phép tắc:
- Khi về phải kiểm thảo giáo dục, định kỷ luật sau (giáo dục là chính)
- Tỉnh đội sẽ có chỉ thị rõ cho các nơi sinh hoạt thấm nhuần.
2/ Vấn đề cấp chế độ mới cho cán bộ Quân báo sông sát địch (thành bô).
Sẽ đề nghị UBKCHC chấp thuận và nếu có sẽ phát sau;
3/ Việc đề nghị cấp cho Huyện 1 số tiền để chi phí trong các cuộc Hội
nghị huyện đội hàng tháng 3, 6 tháng.:
Từ trƣớc đến nay, theo quy định cấp trên, chỉ có Tỉnh mới có quyền xuất
tiền gạo cho Hội nghị thôi.
Tỉnh sẽ đề nghị Ủy ban việc này.
4/ Vấn đề lúa cho cán bộ nghỉ phép:
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Từ trƣớc đã có nhiều đơn vị cấp sai. Đề nghị chấm dứt tình trạng này.
Quy định nhƣ sau:
- Đƣợc nghỉ về tự túc ở gia đình dù nghỉ bao lâu (hơn 1 tháng) cũng lãnh
một tháng gạo thôi.
- Đối với các quân nhân bịnh nghỉ mấy tháng cũng phát đủ.
- Đối với các quân nhân bỏ cơ sở thì không phát.
5/ Đối với việc giúp đỡ gia đình cán bộ chƣa có cơ sở và khả năng tự túc
chƣa vững:
Chờ đợi đề nghị và sự chấp thuận của Nam Bộ mới thi hành. Nhƣ tình
trạng cứ trong lúc chờ đợi.
6/ Vấn đề cấp phát cho cán bộ, quân nhân:
Chỉ thị đã gởi xuống, nhƣng đây chỉ là dự kiến, đòi Nam Bộ chấp thuận
mới thi hành.
7/ Vấn đề cấp cây cho gia đình, nhân viên kháng chiến;
Gia đình nhân viên đƣợc phép đốn cây làm nhà miễn thuế (phải có giấy
của Kinh tài). Cây làm xuồng chỉ cấp cho cơ quan, bộ đội. Không cấp cho tƣ
nhân. Gia đình nhân viên cán bộ cũng không đƣợc cấp cây làm xuồng, vì tình
trạng phá rừng bừa bãi, cây vẫn thiếu. Cần phải ngừng lại để phục vụ cho nhu
cầu của cơ quan, bộ đội.
PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH:
- Để tháng sau làm luôn.
Các nơi viết thành bản gởi Ban Chỉ huy để tổng kết.
Bế mạc vào lúc 1 giờ ngày 7/7/1953.
Ngày 11 tháng 7 năm 1953
THAY MẶT BAN CHỈ HUY TỈNH ĐỘI LONG CHÂU HÀ
Tỉnh đội phó,
(đã ký)
LƢU KHÁNH ĐỨC
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Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1377, tờ 1-3.

Kế hoạch của Bộ Tƣ lệnh Phân khu miền Tây v/v chống càn quét của
địch vào vùng căn cứ địa tỉnh Bạc Liêu năm 1953.
KẾ HOẠCH CHỐNG CÀN QUÉT CỦA ĐỊCH
VÀO VÙNG CĂN CỨ ĐỊA TỈNH BẠC LIÊU
(NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BỘ TƢ LỊNH
VÀ KHU ỦY PLK.MT NGÀY 17.6.1953)
Để thi hành chỉ thị bổ túc T.W.C số 18/CT-TWC ngày 16.6.1953, Bộ Tƣ
lịnh PLK.MT cụ thể hóa chỉ thị trên cho các Tỉnh đội, đơn vị, cơ quan trực thuộc
thi hành kế hoạch sau đây:
PHẦN THỨ NHỨT:
NHẬN XÉT VỀ HAI CUỘC CÀN QUÉT CỦA ĐỊCH VỪA QUA
VÀO VÙNG CĂN CỨ ĐỊA TỈNH BẠC LIÊU
À DỰ ĐOÁN ÂM MƢU CỦA ĐỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HAI CUỘC CÀN QUÉT CỦA ĐỊCH.
A. TÌNH HÌNH ĐỊCH VÀ TA TRONG HAI CUỘC CÀN QUÉT:
1) Sơ lƣợc về hai cuộc hành quân:
Mới đây địch mở hai cuộc càn quét sau vào căn cứ địa ta:
1/ Lần thứ nhứt từ 19-5 đến 25-5. Địch tập trung một lực lƣợng chừng 3
Tiểu đoàn, chia làm 3 cánh xuất phát chung từ Cà Mau. Cánh thứ nhứt từ Cà
Mau tiến theo kinh xang Hô-Phong lên Huyên Sƣ, đổ xuống Thái Binh. Cánh
thứ hai từ Cà Mau qua An Xuyên tân Lơi ra Xom So đổ lên Thái Binh. Cánh thứ
ba từ Cà Mau qua Tac Thu, đổ dài theo sông Ông Dôc lên Thái Bình. Lƣợt về
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chúng chia làm hai cánh: một cánh đi dài theo Kinh O (zero) đổ xuống Cái Tàu
về Tác Thu, rồi cả hai cánh tập trung rút về Cà Mau.
Dọc đƣờng đi chúng cƣớp bóc, đốt phá nhà cửa, thóc lúa, tàn sát trâu bò,
heo, gà vịt rất nhiều (đốt cháy hơn 1.600 cái nhà, chỉ ở huyện Hồng Dân cháy
trên 30.000 giạ lúa của đồng bào). Ta đối phó bằng cách đánh du kích lẻ tẻ, nói
chung ít gây thiệt hại cho địch.
2/ Lần thứ hai khởi sự từ ngày 29-5 đến 4-6 với lực lƣợng trên 2 Tiểu
đoàn, một số tàu và phi cơ:
- 10 tàu tiến theo Kinh Xang Hô Phong lên Huyện sƣ, xuống Thai Bình,
phối hợp với một bộ phận bộ binh từ Cà Mau ra Tac Thu hoạt động dài theo hai
bờ sông Ông Dôc từ Tac Thu đến Kinh Xang Ba Keo có tính chất nghi binh và
chân chủ lực ta không cho về bên khu vực chúng càn quét. Mất Kinh Xang Đôi
Cƣơng, Thu Ba, Chu Chi địch cũng có những hoạt động nghi binh.
- Bộ binh chia làm hai cánh xuất phát từ Cà Mau, 1 cánh tiến theo Rạch
Mui vào Cai Ran, một cánh theo kinh xang Đội Cƣơng Nhà Phân vào Cái Ran.
- Từ Cai Ran địch lại chia làm hai cánh: một cánh thọc qua Thi Tƣơng,
xuống Giáp Nƣớc Vàm Đinh phối hợp với thủy quân (từ kinh xang Bà Keo, Tho
May, vào đóng ở Vàm Đinh) rồi xuống Đong Cung về Cai Keo, Bô dập theo
sông Bay Hap, cánh này tới Giáp nƣớc thì chia ra một bộ phận bang đông qua
Cái Nƣớc. Một cánh từ Cai Ran xuống Rau dua, cái nƣớc, diên chu Nghi. Từ
đây cánh này chia ra làm hai; 1 cánh đi ngƣợc lên Ông Phung, đổ ra Vàm Chà
Là, một cánh lội tắt qua Ba Hính lên Gia Ngƣa. Các cánh tập trung về Bô dâp,
Nhƣt Nguyệt và rút về theo ngả Kinh xang Đội Cƣơng.
Theo tin nhận đƣợc, trong trận này du kích ta đánh rất ít. Chủ lực và bảo
vệ đội đánh chìm 5 tàu giặc và diệt độ 400 bộ binh.
2) Mục đích hai cuộc hành quân của địch:
1/ Hai cuộc càn quét trên biểu lộ mục đích cƣớp của cƣớp ngƣời của địch
trong vùng căn cứ địa của ta. Nhƣng trong cuộc càn quét thứ nhứt chúng tàn sát
đốt phá rất nhiều lô cốt để đánh trả thù vào chỗ chúng nghi là xuất phát điểm tấn
công của ta trong mấy trận trƣớc, thực hiện âm mƣu chia rẽ của chúng.
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2/ Chuẩn bị để mở những cuộc càn quét khác và có thể chiếm đóng lan
rộng thêm vào vùng căn cứ địa của ta. Mặc dù khả năng của chúng bị hạn chế rất
nhiều và bị động bị thu hút vào chiến trƣờng chính và chiến trƣờng Thƣợng Lào,
nhƣng ở chiến trƣờng Nam Bộ nói chung và Miền Tây nói riêng, hiện nay chúng
vẫn còn ƣu thế quân sự và còn có khả năng thực hiện âm mƣu trên.
3/ Gỡ lại ảnh hƣởng chính trị và củng cố tinh thần quân lính địch sau
những trận thắng lợi của ta ở An Xuyên Hô Phong.
3) Tính chất hai cuộc hành quân của địch:
- Hai cuộc hành quân đều phối hợp giữa thủy lực không quân.
- Hai cuộc hành quân ấy đều có tính chất biệt kích, mạo hiểm, khinh địch
thọc sâu và liên tục, chứng tỏ chúng đã phối hợp chặt chẽ đƣợc với gián điệp.
- Tính chất của hai cuộc hành quân này biểu lộ chiến thuật của tên Noblet
là đánh liên tiếp và đánh từng vùng một và tên Navarre là thƣờng sử dụng những
bộ đội tập trung đánh lối biệt kích thọc sâu để càn quét.
B. ƢU, NHƢỢC ĐIỂM CỦA ĐỊCH VÀ CỦA TA:
ĐỊCH:
1) Ƣu điểm của địch:
- Tuy bị động ở chiến trƣờng chính và bị thu hút ở chiến trƣờng Thƣợng
Lào, giặc vẫn còn hoàn toàn chiếm ƣu thế và chủ động ở chiến trƣờng Nam Bộ.
Chúng cón có thể thọc sâu và chiếm đóng lan rộng vào vùng căn cứ địa của ta.
- Địch đã đặt đƣợc cơ sở gián điệp ở nội địa ta cho nên chúng dám hành
quân táo bạo sâu vào nội địa ta và chúng biết lực lƣợng du kích và địa điểm cơ
quan.
- Trong hai trận càn quét, nhứt là trong cuộc sau, địch đã dùng nghi binh
rất nhiều cả trong chiến lƣợc lẫn chiến thuật làm ta khó đoán đƣợc ý đồ của
chúng để tổ chức đối phó kịp thời trong ngày đầu.
2) Nhƣợc điểm của địch:
- Địch bị động và mắc kẹt nhiều ở chiến trƣờng chính nên quân lực ít, phi
cơ thiếu, hoạt động bị hạn chế.
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- Địch sơ hở rất nhiều ở địch hậu trong khi tập trung quân lực để càn quét
ở căn cứ địa (địch rút lính ở nhiều nơi, ngay Cà Mau cũng bị sơ hở nhiều trong
những ngày càn quét).
- Hai cuộc biệt kích của địch vì thọc sâu nên lực lƣợng bị phân tán, hành
quân lâu ngày quân lính bị mệt mỏi nên dễ bị ta tiêu hao và tiêu diệt.
- Tinh thần binh lính địch bạc nhƣợc, thành phần binh lực điều động và
phối hợp phức tạp.
- Trong hai trận vừa qua, căn cứ để xuất quân cũng nhƣ để rút quân của
địch đều là Cà Mau làm cho ta dễ đoán đƣợc ý đồ của địch và chận đánh địch.
TA:
1) Ƣu điểm của ta:
- Nhân dân ta căm thù giặc và tích cực tham gia giết giặc. Nhiều nơi các
anh em dân quân du kích đã xin theo bộ đội để giết giặc. Sau các trận càn quét.
Do những chiến thắng của ta tinh thần đồng bào rất phấn khởi và tích cực ủng
hộ bộ đội.
- Hoàn cảnh địa dƣ nhiều sông rạch của vùng căn cứ địa rất thuận tiện cho
ta đánh du kích giết giặc.
- Sau hai trận càn quét trên, ta đã hiểu rõ thêm địch, và đồng thời cũng
thấy rõ ƣu khuyết điểm của ta để làm bài học khắc phục sửa chữa những khuyết
điểm và phát huy ƣu điểm của ta.
2) Khuyết, nhƣợc điểm của ta:
a/ Tƣ tƣởng chủ quan khinh địch, thiếu khẩn trƣơng rất nặng trong việc
xây dựng căn cứ địa. Nó đã biểu lộ ra:
- Các cấp lãnh đạo cơ quan ít tích cực trong việc thi hành các nghị quyết
phòng gian bảo mật, xây dựng căn cứ địa, chống càn quét mùa khô.
- Các chi ủy xã nhiều nơi chƣa thi hành nghị quyết căn cứ địa, phòng gian
bảo mật và chống càn quét.
- Do sự lãnh đạo chủ quan khinh địch, thiếu khẩn trƣơng của chúng ta nên
nhân dân cũng thiếu khẩn trƣơng.
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b/ Việc chống càn quét chính yếu phải do du kích, nhƣng du kích ta kém
quá, nên phát sinh tƣ tƣởng ỷ lại vào chủ lực. Việc chiến đấu vừa qua phần lớn
chỉ do bộ đội chủ lực mà bộ đội chủ lực của ta còn nhỏ bé, và trên một chiến
trƣờng du kích bị chia cắt, việc vận chuyển không đủ mau lẹ để đối phó kịp thời
với địch. Trong xã, việc tổ chức chiến đấu, thông báo tin tức, bảo vệ nhân dân,
bảo vệ tài sản quốc gia rất kém, nên ta bị thiệt hại nhiều về kinh tế (nhứt là trong
cuộc càn quét trƣớc), làm đời sống của nhân dân và nền kinh tế tài chính chúng
bị khó khăn.
c/ Việc phối hợp chiến đấu giữa các cơ quan Quân Dân Chánh Đảng các
cấp với nhân dân địa phƣơng chống càn quét còn quá kém. Các đồng chí trong
cơ quan có tƣ tƣởng làm khách, còn thiếu tinh thần trách nhiệm đối với địa
phƣơng nên thiếu kế hoạch phối hợp với địa phƣơng chiến đấu.
d/ Việc phối hợp nơi ngoại tuyến trong hai trận chống càn quét còn kém
nên không tận dụng đƣợc những sơ hở của địch, phối hợp đánh địch ở hai mặt
(Phối hợp chiến đấu giữa vùng căn cứ địa bị càn quét với vùng địch hậu).
e/ Quy luật hoạt động biệt kích của địch là phối hợp chặt chẽ với gián
điệp, mà việc phòng gian bảo mật chống gián điệp của ta chƣa đƣợc tích cực thi
hành. Những hiện tƣợng gián điệp của địch ngày càng nhiều và mạnh hơn trƣớc.
f/ Trong suốt hai trận càn quét, công tác địch ngụy vận của chúng ta còn
quá kém. Không có địa phƣơng nào, hay đơn vị nào biết dùng truyền đơn, khẩu
hiệu, loa kêu gọi v.v…để kêu gọi địch nguỵ. Trái lại ở đôi nơi địch lại phản
tuyên truyền lại ta.
g/ Trong việc chống càn quét hệ thống lãnh đạo bị cắt đứt, cụ thể là xã, ấp
phải tự động đánh giặc. Những xã và ấp chƣa đựơc củng cố, một số các đồng chí
trong Chi uỷ Xã, thấy giặc đến là chỉ lo đƣa gia đình tản cƣ mà không nghĩ đến
việc lãnh đạo nhân dân đánh giặc.
II. NHẬN XÉT RIÊNG VỀ TRẬN CHIẾN ĐẤU CỦA 307 VÀ BỘ ĐỘI
ĐỊA PHƢƠNG TỈNH HUYỆN TRONG CUỘC CÀN QUÉT SAU CỦA ĐỊCH.
Ngoài những ƣu, khuyết và nhƣợc điểm giữa ta và địch trong hai cuộc càn
quét đã nêu ở trên, riêng về những trận chiến đấu của chủ lực và địa phƣơng
582

quân tính trong trận càn quét sau còn có những điểm chính về ƣu và khuyết
điểm giữa ta và địch sau đây:
ĐỊCH:
1) Ƣu điểm:
- Ƣu điểm nhứt của địch trong trận càn quét là nghi binh rất nhiều (cả
chiếm lƣợc và chiến thuật).
- Vận chuyển của địch mau lẹ làm chủ lực của ta đối phó không kịp thời.
2) Nhƣợc điểm:
- Chủ quan khinh địch nên hành quân sơ hở phân tán.
TA:
1) Ƣu điểm:
- Đoán đúng ý đồ của địch lúc tiến quân cũng nhƣ lúc về.
- Cƣơng quyết điều động chủ lực về đối phó với địch.
- Chỉ thị sát chiến trƣờng và phái cán bộ trực tiếp giúp đỡ.
- Nắm vững chủ trƣơng tiêu diệt cánh thuỷ và phân tán bộ đội chủ lực, địa
phƣơng đánh tiêu hao trong những trƣờng hợp cần thiết.
- 307 có tinh thần tích cực tiêu diệt địch, anh em chiến sĩ rất hy sinh chiến
đấu, chịu đựng gian khổ trong trận chống càn quét.
2/ Khuyết điểm:
Đây chỉ nêu lên những điểm căn bản về tƣ tƣởng chính trị và tƣ tƣởng
chiến thuật, không đi sâu vào kỹ thuật:
a/ Mấy vấn đề về tƣ tƣởng chính trị :
- Tƣ tƣởng còn chủ quan khinh địch, cho địch không thể càn quét sâu.
Nhận định còn chủ quan phiến diện, đại cƣơng, không nắm vững tình hình địch
nên không làm cho điều kiện chủ quan và khách quan phối hợp với nhau.
- Tƣ tƣởng còn thiếu khẩn trƣơng, tác phong làm việc lúc chiến nhƣ lúc
thƣờng (lề lối làm việc quan liêu, thiếu chuẩn bị xuồng ghe đầy đủ).
- Đánh địch còn với tình cảm anh hùng, bị động trƣớc sự thúc đẩy của
nhân dân nên dễ mạo hiểm đánh ẩu.
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- Tƣ tƣởng quân sự còn chính quy, chƣa nhận rõ tính chất và khả năng của
bộ đội trong một chiến trƣờng du kích, nên thích đánh chính quy, tập trung,
không thích phân tán đánh du kích hoặc đã phân tán đánh du kích mà còn đánh
theo lối tập trung chính quy.
- Tƣ tƣởng còn nặng quân sự đơn thuần, không thấy vai trò của bộ đôị địa
phƣơng và dân quân du kích, không có một chính sách địch nguỵ vận, tù binh
hàng binh đúng đắn.
- Chấp hành mệnh lệnh chƣa đúng mức, chƣa nhận rõ nguyên tắc tính và
linh động tính trong việc chấp hành mệnh lệnh (nhƣ việc đổi bán tàu trên Huyện
Sƣ, việc chấp hành chỉ thị của Bộ Tƣ lịnh).
- Bộ đội địa phƣơng Tỉnh một số mất tinh thần, thấy giặc thì co vòi không
dám chiến đấu, nhứt là trong hàng ngũ cán bộ.
b/ Mấy vấn đề chiến thuật:
- Không nắm vững địch tình, nên không giành đƣợc chủ động đánh địch
đúng chỗ.
- Việc vận chuyển không đƣợc mau lẹ kịp thời, không biết tranh thủ thời
gian.
- Vấn đề nghi binh còn thiếu sót, không biết di chuyển binh lực còn đọng
quân lúc nghỉ cũng nhƣ lúc chiến đấu.
- Tập trung phân tán chƣa linh động và đúng mức, thích đánh tập trung
chính quy, tinh thần độc lập tác chiến trên một chiến trƣờng du kích không đầy
đủ, do đó cũng không nắm vững tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch.
- Việc phối bộ giữa các cánh quân không chặt chẽ nên làm giảm tinh thần
và sức chiến đấu của bộ đội.
- Chiến đấu không nhận rõ trọng tâm, trọng điểm để bố trí binh lực cho
thích hợp.
- Về mấy nguyên tắc du kích nhƣ tích cực, nhanh chóng, bí mật không
nắm vững nên không dành đƣợc bất ngờ trong các trận chiến đấu.
Tất cả những khuyết điểm trên biểu lộ việc giáo dục tƣ tƣởng và lãnh đạo
tƣ tƣởng về chánh trị và chiến thuật còn rất kém, nhứt là về mặt chánh trị.
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KẾT LUẬN:
Trong hai trận càn quét vừa rồi, ta thấy đƣợc nhƣợc điểm của địch và địch
chủ quan nên có nhiều sơ hở. Trong trận càn quét thứ hai ta đoán đƣợc ý đồ của
địch, quyết tâm đánh địch, thu đƣợc một phần thắng lợi, nhƣng ta còn nhiều
khuyết điểm về mặt tƣ tƣởng chính trị cũng nhƣ về mặt chiến thuật, nên chƣa
tiêu hao và tiêu diệt địch đúng mức. Nhƣng đó cũng là một thắng lợi lớn của ta.
Từ lâu địch chƣa càn quét biệt kích sâu vào căn cứ, nay mới vào bị ta gây thiệt
hại nặng, làm mất nhuệ khí của địch và làm cho tinh thần địch ngụy ngày càng
sa sút. Căn bản thắng lợi của ta là đã gây đƣợc ảnh hƣởng chính trị lớn trong
nhân dân và bộ đội, củng cố phát triển cơ sở, nâng cao tinh thần phấn khởi căm
thù giặc trong nhân dân và bộ đội và đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh.
Tuy nhiên chúng ta cũng đừng chủ quan khinh địch. Tuy khả năng của
chúng bị hạn chế nhiều nhƣng chúng vẫn giữ ƣu thế chủ động và có thể mở
nhiều cuộc biệt kích thọc sâu vào vùng căn cứ địa để thực hiện âm mƣu cƣớp
ngƣời cƣớp của, phá ngƣời phá của của vùng căn cứ địa. Nếu trong cuộc chống
càn quét lần này ta có thâu đƣợc một phần thắng lợi, thì thắng lợi ấy chỉ có thể
làm chậm một phần những cuộc tiến công sắp tới của địch, chứ không ngăn cản
đƣợc sự càn quét của địch. Trong các cuộc càn quét tới của địch, tuy ta có hiểu
thêm địch, nhƣng địch cũng hiểu ta hơn, địch sẽ tàn ác dã man hơn. Chúng ta
cần phải tỉnh táo và khẩn trƣơng đề phòng.
III. NHẬN XÉT ÂM MƢU SẮP TỚI VÀ QUY LUẬT HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỊCH. PHƢƠNG CHÂM ĐỐI PHÓ CỦA TA.
1) Âm mƣu của địch trong thời gian tới:
Trong âm mƣu thực hiện cƣớp của bắt ngƣời, thăm dò lực lƣợng ta và gỡ
lại ảnh hƣởng những trận thất bại của địch ở Bạc Liêu, địch vừa mở hai cuộc càn
quét biệt kích thọc sâu vào căn cứ địa của ta. Nói chung sức địch bị hạn chế vì bị
động và mắc kẹt ở chiến trƣờng chính và Thƣợng Lào, nhƣng riêng ở Nam Bộ
địch vẫn còn hoàn toàn chủ động và ƣu thế quân sự hơn ta. Theo chiến thuật của
tên Noblet là càn quét liên tục từng vùng, và tên Navarre là thƣờng dùng lực
lƣợng quân sự biệt kích sâu vào căn cứ địa ta để tiếp tục âm mƣu bình định Nam
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Bộ, cƣớp của bắt ngƣời, địch có thể tiếp tục mở thêm những cuộc biệt kích sâu
vào vùng căn cứ địa của ta trong tỉnh Bạc Liêu, nơi cung ứng duy nhứt nhân vật - lực dồi dào cho toàn Nam Bộ, cơ sở của những cơ quan đầu não ở Nam Bộ.
Chúng ta thấy trong lúc này địch nặng thọc sâu biệt kích cƣớp phá hơn là chiếm
đóng lấn rộng sâu vào vùng căn cứ địa.
2) Đặc tính của chiến trƣờng, quy luật hoạt động của địch và phƣơng
châm đối phó của ta:
Chiến trƣờng vùng căn cứ địa Bạc Liêu là một chiến trƣờng nhiều sông
ngòi kinh rạch, bụi bờ rừng rậm rất thuận lợi cho ta đánh du kích nhƣng cũng
thuận tiện cho địch dùng tàu nhỏ thọc sâu vào những kinh rạch. Hơn nữa, nó là
một chiến trƣờng cài răng lƣợc. Việc mậu dịch giữa vùng ta và vùng địch rất
hỗn độn phức tạp, địch để đặt đƣợc cơ sở gián điệp để sử dụng chiến thuật biệt
kích trong khi việc phòng gian bảo mật của ta còn rất kém. Nên quy luật hoạt
động của địch là tận dụng thủy quân phối hợp bộ binh (có khi có cả không quân)
biệt kích sâu vào vùng căn cứ địa của ta.
Phƣơng châm đối phó của ta là phát động du kích chiến tranh mạnh mẽ
chống càn quét của địch, phòng gian, trừ gian và phát triển chiến thuật đánh tàu,
vì tiêu diệt đƣợc tàu tức là phá gẫy đƣợc cuộc hành quân của địch. Đồng thời
củng cố những cản chiến lƣợc, phát triển những cản trong kinh rạch.
PHẦN THỨ HAI
CHỦ TRƢƠNG CỦA TA CHỐNG ĐỊCH CÀN QUÉT
VÀO CĂN CỨ ĐỊA BẠC LIÊU.
I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ.
Trong cuộc kháng chiến trƣờng kỳ của Nam Bộ nói chung và PLK Miền
Tây nói riêng, tỉnh Bạc Liêu đã chiếm một vai trò rất quan trọng. Nó là nguồn
bổ sung nhân - vật - lực dồi dào cho toàn Nam Bộ, là nơi căn cứ của các cơ quan
đầu não lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Do đó nó đã trở thành hậu
phƣơng duy trì cuộc kháng chiến trƣờng kỳ gian khổ tự lực cánh sinh nhƣng
nhứt định thắng lợi của ta ở Nam Bộ. Cho nên việc củng cố và bảo vệ căn cứ địa
Bạc Liêu từ lâu đã là một vấn đề rất quan trọng. Trung Ƣơng Cục, Ủy Ban Nam
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Bộ và Bộ tƣ Lịnh PLK Miền Tây đã triệu tập nhiều cuộc hội nghị và chỉ thị
nhiều lần cho các cấp để tiến hành việc xây dựng củng cố trên. Nhƣng chúng ta
chƣa chú ý đúng mức và chƣa tích cực thực hiện, nên đã có những khuyết điểm
biểu lộ trong hai trận chống càn quét vừa qua.
Trong thời gian tới đây, địch sẽ tiếp tục thực hiện âm mƣu nói trên của
chúng. Nhân đà phấn khởi thắng lợi của nhân dân, chúng ta cần phải tích cực
chấn chỉnh và tăng cƣờng việc bảo vệ căn cứ địa chống càn quét của địch.
II. TỔ CHỨC NHÂN DÂN Ở ẤP VÀ XÃ CHỐNG CÀN QUÉT TRONG
VÙNG CĂN CỨ ĐỊA.
1) Tổ chức kiểm thảo trong ấp và xã về hai cuộc càn quét vừa qua:
Các tỉnh đội, huyện đội, xã đội, các đơn vị bộ đội, cơ quan, bộ đội địa
phƣơng căn cứ vào chỉ thị của Trung Ƣơng Cục, phải cùng với ấp, xã (QDC
Đảng và nhân dân trong xã) kiểm thảo lại việc chống càn quét vừa qua, nhằm
vào các điểm dƣới đây. Đồng thời căn cứ vào những ƣu khuyết điểm, kinh
nghiệm đã kiểm thảo của địa phƣơng để kết hợp với chƣơng trình kế hoạch vạch
ra ở đây để xây dựng kế hoạch chống càn quét của ấp, xã.
2) Xây dựng tƣ tƣởng cho cán bộ và nhân dân ấp, xã:
Ngoài những điểm về xây dựng tƣ tƣởng chung trong nhân dân nhƣ trong
Chỉ thị của T.W.C đã vạch, cần chú trọng xây dựng các tƣ tƣởng sau đây:
- Tƣ tƣởng ỷ lại vào bộ đội chủ lực, không tin vào lực lƣợng chiến đấu
của bản thân, của dân quân du kích ấp, xã tƣ tƣởng ỷ lại vào vũ khí của chủ lực,
không tin tƣởng vào vũ khí thô sơ và mọi hình thức chiến đấu của nhân dân (sơ
tán, vƣờn không nhà trống, phòng gian bảo mật, thông báo tin tức v.v…)
- Tƣ tƣởng du kích chánh quy, không tin tƣởng vào lối đánh du kích phân
tán.
- Tƣ tƣởng cầu an sợ chiến đấu địch đốt nhà trong một số đồng bào,
không thấy căn bản của địch là cƣớp của cƣớp ngƣời, tàn phá, nêu những việc
cụ thể về tàn phá dã man của địch trong hai cuộc càn quét để xây dựng giáo dục
đồng bào.
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- Xây dựng sự đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân, du kích, cơ quan, bộ đội
để bảo vệ tài sản và địa phƣơng, phá âm mƣu chia rẽ của địch.
Các nơi phải tập trung mọi khả năng phƣơng tiện nhằm khắc phục xây
dựng lại những tƣ tƣởng sai lầm trên (moi cuộc hội nghị, thông tin báo chí đều
xoay vào phục vụ việc xây dựng trên). Phải chú ý xây dựng và đề cao những
điển hình chiến đấu trong nhân dân.
3) Củng cố và phát triển phong trào dân quân du kích ở xã, ấp:
Chính do tƣ tƣởng sai lạc chủ quan khinh địch, thiếu khẩn trƣơng, không
tin vào sức chiến đấu của nhân dân nên chúng ta đã có nhiều khuyết điểm biểu
lộ trong hai trận chống càn quét vừa rồi. Tuy có một số dân quân du kích tích
cực hăng hái sẵn sàng để chiến đấu, nhƣng một phần vì sự tổ chức lãnh đạo của
ta quá kém nên nói chung sự chiến đấu của du kích rất kém. Từ nay, các cấp ủy
phải đặt thành vấn đề quan trọng, thƣờng xuyên và chủ trọng thi hành những
điểm sau đây:
- Phải nhân đà phấn khởi trong nhân dân, chấn chỉnh củng cố lại tổ chức
dân quân du kích. Chú ý giáo dục tƣ tƣởng cho anh em, nêu những thắng lợi của
ta, căn cứ trên hành động tàn ác cụ thể của giặc để gây tin tƣởng yêu nƣớc, căm
thù giặc và vạch những tƣ tƣởng sai lầm kể trên để giáo dục anh em.
- Trong cuộc chống càn quét vừa qua đã biểu lộ rõ chiến thuật kỹ thuật
của anh em còn quá kém, nên phải giáo dục chiến thuật kỹ thuật. Chú ý giáo dục
cho anh em mọi hình thức chiến đấu của nhân dân nhằm nhứt là: sử dụng lựu
đạn gài, địa lôi, hầm chông, làm chƣớng ngại vật, đánh chim sẻ, lựu đạn ném (để
có thể sử dụng đánh tàu địch trong sông rạch nhỏ). Định từng vùng võ trang
thích hợp cho anh em.
- Củng cố thành phần lãnh đạo dân quân du kích và đội viên, chú ý hầu
hết phải là những anh em bần cố nông trung kiên tích cực.
4) Tổ chức phòng ngự và chiến đấu:
Trên chiến trƣờng Miền Tây và nhứt là ở vùng căn cứ địa Bạc Liêu việc
chiến đấu chống tàu rất quan trọng, nên ta phải chú ý làm cản. Những cản chiến
lƣợc quan trọng thì do khu, tỉnh phụ trách đôn đốc. Ở những xã, ấp có nhiều
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sông rạch kinh, tàu nhỏ có thể đi đƣợc các huyện đội phải đôn đốc từng xã ấp
làm những cản chiến thuật nhỏ, chƣớng ngại vật. Phải làm cho nhân dân thấm
nhuần làm cho địch chậm bƣớc đƣợc chút nào là tốt chừng đó để nhân dân có
thêm thì giờ chuẩn bị.
- Nhằm phát triển những hình thức chiến đấu phổ thông của dân quân du
kích (tùy theo địa hình địa vật thuận tiện, đánh chim sẻ, lựu đạn gài, hầm chông,
lựu đạn ném …)
- Phải chuẩn bị trƣớc sẵn sàng, khi địch đến thì ông già, bà cả, phụ nữ,
con nít tản cƣ, thanh niên và du kích ở lại tổ chức thành từng tổ. Khi địch đến thì
tổ chức chiến đấu với địch (đào hầm chông, bàn chông, lựu đạn gài thuận tiện
thì đánh chim sẻ v.v…), bảo vệ tài sản nhân dân (địch đốt nhà thì chữa cháy
v.v…). Địch ở lại thì tập hợp quấy rối địch bằng mọi cách. Địch đi khỏi thì trông
nom lựu đạn gài, hầm chông v.v…, bảo vệ tài sản nhân dân, phòng gian gữ trộm
cắp, thông báo tin tức. Chú ý địch đi đến đâu thì đánh trọng mở liên hoàn báo tin
và làm rối địch. Chính những chiến đấu này tiêu hao sinh lực địch và tạo điều
kiện cho bộ đội tiêu hao tiêu diệt địch.
5) Tổ chức sơ tán, cất giấu, bảo vệ tài sản tính mạng nhân dân và quốc
gia:
- Xây dựng, giải thích cho nhân dân thấy rõ bảo vệ đƣợc tài sản tính mạng
của nhân dân và quốc gia là một thắng lợi quan trọng và duy trì đƣợc kháng
chiến lâu dài, vì mục đích của địch là cƣớp của bắt ngƣời, ta phải giữ của giữ
ngƣời, tổ chức sơ tán cất giấu cũng là một hình thức chiến đấu.
- Hàng ngày, trƣớc khi địch vào, phải tổ chức cất giấu phân tán nhƣ thế
nào để đề phòng phi cơ bắn phá hoặc địch có thể vào, nên phải cố gắng phân
tán, chuẩn bị cho sẵn sàng và dân quân du kích phải tổ chức giúp đỡ đồng bào
trong khi phân tán chuyển vận. Chú ý nơi nào địch có thể tới mau lẹ thì phải
phân tán trƣớc vào những vùng an toàn.
- Việc tổ chức sơ tán khi địch đến phải tổ chức thật chu đáo. Có thể hƣớng
dẫn tổ chức hội nghị gia đình, gia tộc để tổ chức trƣớc những nhóm tản cƣ và
định kế hoạch thật cụ thể lúc đi, ở lại và trở về nhà thì làm những công việc gì
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(Tổ chức bộ phận ở nhà bảo vệ tài sản và chiến đấu, bộ phận tản cƣ, hƣớng dẫn,
giúp đỡ, động viên thông báo tin tức, tổ chức ăn ở khi tản cƣ, tổ chức thông báo
tin tức để trở về, an ủi, giúp đỡ, tƣơng trợ cho những gia đình bị tàn phá v.v…)
- Hƣớng phân tán, tản cƣ phải dự định trƣớc, và phân tán mỏng, không để
nhƣ kỳ vừa rồi tập trung quá.
- Tài sản quốc gia (nhứt là lúa, dụng cụ, máy móc) phải phân tán đặt ở
những nơi an toàn, giao trách nhiệm cho các tổ Đảng, tổ Nông hội và tin những
đồng chi hoặc quần chúng bần cố nông trung kiên có tinh thần trách nhiệm gìn
giữ. Trƣớc khi giao phải nói rõ cho họ biết các món đồ giữ và dặn rõ cách đối
phó nếu có trƣờng hợp bất trắc xảy ra.
6) Thông tin canh gác báo hiệu:
Trong hai trận càn quét rồi, việc thông tin, canh gác của ta rất thiếu sót,
địch đi không rõ, nghe tin đồn ròi chạy xô, việc canh gác gần nhƣ không có, tất
cả những việc trên đã làm nhân dân hoang mang.
- Trên các đƣờng giao thông địch có thể tiến, phải tổ chức lại các trạm gác
và tổ chức giao thông chuyển giữa các ấp xã bằng nhiều hiệu trong mỏ cho
thống nhứt. Hiệu trong mỏ nên phân biệt tàu, bộ binh và chuẩn bị, địch đến,
hƣớng nào cho rõ ràng và phải thƣờng xuyên kiểm tra và tổ chức diễn tập (khi
diễn tập báo trƣớc cho nhân dân biết). Trong trƣờng hợp gấp thì chạy bộ báo tin.
- Trong những vùng đồng bào tản cƣ ở, phải tổ chức lấy tin ở những nơi
địch càn quét để loan báo trấn tĩnh tinh thần đồng bào. Nếu có các cơ quan tản
đến vùng trên, cơ quan phải đối phối hợp chặt chẽ với nhân dân trong việc cử
ngƣời đi lấy tin tức.
7) Phòng gian, trừ gian, đề phòng lƣu manh trộm cắp:
- Quy luật của địch trong việc dùng biệt kích là địch đã phối hợp chặt chẽ
với gián điệp. Nếu chúng ta tổ chức phòng gian đƣợc chu đáo thì làm giảm hiệu
lực của biệt kích rất nhiều. Nên phải tích cực giáo dục nhân dân bảo mật. Phải
tăng cƣờng việc tự kiểm tra trong nội bộ Đảng và Nông hội cho chặt chẽ và
thành nề nếp tự kiểm soát trong nhân dân. Trong ấp xã, chú ý đến những phần tử
lƣu manh rƣợu chè, cờ bạc, bất mãn, thành tích bất hảo, nhƣng tránh gây hoang
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mang nghi ngờ. Mỗi một hiện tƣợng khác thƣờng cũng cần đặc biệt chú ý. Phải
theo dõi xem xét, truy nguyên những tin đồn đại. Đả phá hai khuynh hƣớng sai
lầm: khinh thƣờng hoặc hoang mang.
- Lúc địch hoạt động vào căn cứ địa là lúc gián điệp hoạt động mạnh, ta
dễ nhận xét, các anh em dân quân du kích cần chú ý trong lúc ở lại địa phƣơng
để tìm bắt bọn này giao lên cấp trên định đoạt. Tránh bắt càn bắt ẩu và tự ý thủ
tiêu. Phải gìn giữ cẩn thận đừng để chúng trốn thoát.
- Lúc địch bỏ thƣờng hay phát sinh lƣu manh trộm cắp ở những nơi địch
đến. Phải chú ý điều tra tìm bắt và giáo dục với những bọn thƣờng trộm vặt. Đối
với những bọn lƣu manh nguy hiểm phải trừng trị làm gƣơng. Phải đƣa ra nhân
dân xét xử để trừng trị và giáo dục những bọn trộm cắp.
- Củng cố trật tự xã, ấp và phải chú ý đề bạt những thành phần bần cố
nông tốt.
8) Địch, ngụy vận:
Do những thắng lợi chính trị, quân sự của nhân dân ta trong toàn quốc và
gần đây trên chiến trƣờng Bạc Liêu, nhứt là do chính sách Cao Đài, Hòa Hảo
vận và kinh tế tài chính đúng đắn của ta, âm mƣu thân binh hóa cao bộ đội.
Nguy của địch, gần đây tinh thần các sắc lịnh ngụy có nhiều thay đổi thuận lợi
cho ta. Nhiều nơi ngụy quân đã đào ngũ hàng trăm, một số vác súng quay về với
ta. Nhứt là gần đây địch tăng cƣờng ráo riết bắt lính, nên thành phần chúng rất
phức tạp, trong đó có cả du kích, đoàn viên cứu quốc của ta. Công tác địch ngụy
vận của ta có nhiều thuận lợi.
Trong Tỉnh Bạc Liêu, binh lính địch hầu hết gồm thành phần Cao Đài và
trong vùng căn cứ địa, có nhiều đồng bào, ngay cả đảng viên, có bà con quen
biết ngoài thành hoặc trong hàng ngũ ngụy quân. Các xã, ấp phải chú ý điều tra
kỹ và đặt kế hoạch dùng những ngƣời ấy tuyên truyền kêu gọi địch ngụy ngoài
thành.
Trong các cuộc càn quét phải có truyền đơn, khẩu hiệu địch ngụy vận
v.v…làm bằng mọi cách (in, viết tay v.v…) treo dán các nơi để kêu gọi binh lính
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ngụy, địch. Và đối với hàng binh tù binh bắt đƣợc phải đãi theo đúng chính sách
của Đảng.
III. TỔ CHỨC CƠ QUAN CHỐNG CÀN QUÉT.
Rút kinh nghiệm hai cuộc càn quét vừa qua, chúng ta đã thấy hầu hết các
cơ quan không thi hành hoặc ít thi hành các nghị quyết về phòng gian, bảo mật,
bảo vệ căn cứ địa. Phần lớn các cơ quan chƣa đƣợc nhẹ nhàng, đơn giản, việc
quân sự hóa rất kém. Việc tổ chức học tập chiến đấu không có gì và phần lớn
các cơ quan không để ngƣời ở lại cùng với địa phƣơng kết hợp chiến đấu. Tình
trạng trên cần phải đƣợc gấp rút chấn chỉnh.
Ngoài những nhiệm vụ của cơ quan đã đề ra trong chỉ thị của TWC còn
phải kết hợp với ấp, xã thực hiện các nhiệm vụ của ấp xã chống càn nhƣ đã nói ở
trên và cần chú ý thêm những điểm sau đây:
- Xây dựng cho các anh em nhân viên cán bộ tin tƣởng vào sự chiến đấu
của nhân dân, của dân quân du kích và việc kết hợp với nhân dân chiến đấu.
- Thực hiện ngay việc tổ chức bảo vệ và du kích cơ quan theo chỉ thị bảo
vệ căn cứ địa, phòng gian bảo mật đã quy định.
- Định kế hoạch cụ thể để thi hành: tổ chức đơn giản nhẹ nhàng định một
số nhân viên cán bộ khi cần thiết thì phân tán đi cùng tài liệu, số nào ở lại kết
hợp cùng địa phƣơng chiến đấu (căn cứ vào tinh thần, khả năng). Huấn luyện kỹ
thuật chiến thuật, hình thức chiến đấu du kích. Những đồ đạc gì để lại không
đem đi đƣợc phải giấu cất chu đáo và các đồng chí ở lại phải liên kết với nhân
dân để bảo vệ, tránh tình trạng để đồ đạc bừa bãi làm đồng bào oán trách.
- Các cơ quan phải tích cực và khẩn trƣơng thực hiện chỉ thị của TWC
phòng gian bảo mật, bảo vệ cơ quan.
IV. CHỦ LỰC VÀ ĐỊA PHƢƠNG QUÂN CHỐNG CÀN QUÉT Ở CĂN
CỨ ĐỊA
Trong hoàn cảnh chiến trƣờng du kích bị chia cắt, chủ lực và địa phƣơng
quân của ta còn nhỏ bé, việc chống càn quét cụ thể là ở ấp, xã. Nên chủ lực và
địa phƣơng quân phải kết hợp với ấp xã thực hiện các nhiệm vụ của xã trong
việc chống càn quét, riêng bản thân cần chú ý thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
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1) Xây dựng tƣ tƣởng cho chủ lực và địa phƣơng quân:
- Xây dựng cho chủ lực và địa phƣơng quân nhận rõ trong việc chống càn
quét chủ yếu là dân quân du kích, tin tƣởng vào khả năng chiến đấu đó, đả phá
những tƣ tƣởng sai lầm làm cho việc kết hợp không chặt chẽ.
- Chống tƣ tƣởng chính quy chiến, quân sự đơn thuần. Xây dựng tƣ tƣởng
khẩn trƣơng, chống tƣ tƣởng chủ quan khinh địch.
2) Phƣơng châm tổ chức chiến đấu của chủ lực và địa phƣơng quân chống
càn quét:
- Tính chất chiến trƣờng Miền Tây nói chung và Bạc Liêu nói riêng là một
chiến trƣờng nhiều sông rạch, chia cắt rất nhiều. Những kinh nghiệm ở các chiến
trƣờng khác và trong hai trận càn quét vừa qua với tính chất chiếm đóng của
địch trong tỉnh Bạc Liêu, địch bắt buộc phải theo quy luật hoạt động của chung
là dùng thủy quân rất nhiều phối hợp với bộ binh, không quản mỗi lần biệt kích
sâu vào căn cứ ta. Việc tổ chức chiến đấu của ta phải nhằm vào đánh cánh thủy
là chính. Việc sử dụng chủ lực chống càn phải nắm vững phƣơng châm tập trung
phân tán cho linh hoạt, thích hợp và phát triển việc sử dụng binh chủng chuyên
môn đánh tàu. Riêng về bộ đội địa phƣơng cũng phát triển binh chủng chuyên
môn đánh tàu và sử dụng binh lực đánh phân tán là chính để bảo vệ đồng bào
tiêu hao chặn sức tiến quân cảu địch. Việc rèn luyện và trang bị phải căn cứ vào
phƣơng châm tổ chức chiến đấu của chủ lực và địa phƣơng quân mà tiến hành.
3) Phƣơng châm và kế hoạch tác chiến của bộ đội chủ lực và địa phƣơng
quân chống càn:
- VỚI BỘ ĐỘI CHỦ LỰC:
Phƣơng châm:
a/ Phải giành chủ động: Phải nắm vững tình hình (bố trí quân báo, trinh
sát, cải tiến điện đài v.v…) chuẩn bị chiến trƣờng sẵn sàng chu đáo (chiến
trƣờng ở nơi tuyến ngoại tuyến, phƣơng tiện vận chuyển vũ khí đạn dƣợc, phòng
gian bảo mật, nghi binh làm lạc hƣớng địch v.v…). Tránh tình trạng không hiểu
tình hình địch điều động bộ đội lúng túng và nếu đã bị động thì không đánh càn
đánh ẩu.
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b/ Đánh địch lúc nào? Thƣờng lúc địch mới vào, ta khó hiểu tình hình
chung, chúng đã chuẩn bị đề phòng, tinh thần tƣơng đối còn khá. Nhƣng đi sâu
lâu ngày mới mệt, ta dễ tìm hiểu đƣợc những sơ hở của chúng hơn nên đánh khi
địch rút ra thì thuận tiện hơn. Nhƣng nếu hiểu đƣợc tình hình thì cũng có thể
đánh lúc địch mới vào và chú ý đánh lúc địch trú quân ban đêm. Lúc địch thọc
sâu địch hậu thƣờng sơ hở nếu ta nắm vững tình hình địch hậu thì chủ động
chuyển ra đánh ngoài.
c/ Phải sử dụng tập trung phân tán cho đúng: Phải nhận định cho rõ tình
hình để sử dụng đánh tập trung phân tán cho đúng. Tập trung khi hiểu tình hình
chỗ yếu và sơ hở của địch khi vô, ra tập trung để tiêu diệt một cánh của địch hay
luồn ra địch hậu khi địch thọc vào căn cứ sơ hở ở địch hậu… Khi địch vào chƣa
hiểu tình hình phải phân tán cùng bộ đội địa phƣơng, dân quân du kích đánh để
tiêu hao và tìm hiểu địch. Nhƣng khi đã hiểu đƣợc tình hình rồi và có thể tập
trung thì phải cƣơng quyết tập trung đánh.
d/ Đánh địch bằng chiến thuật nào? Chủ lực cần tăng cƣờng thêm binh
chủng chuyên môn diệt tàu, chú ý chiến thuật phục kích và vận động nhỏ. Phải
nắm vững những nguyên tắc chiến thuật du kích trong khi đánh (tích cực, nhanh
chóng, bí mật để giành lấy bất ngờ).
e/ Phải phối hợp chặt chẽ: Trong khi chiến đấu phải phối bị giữa các binh
chủng và các cánh quân cho chặt chẽ và phối hợp với địa phƣơng quân và dân
quân du kích trong việc chống càn, sử dụng họ làm cánh kìm che để chủ lực có
điều kiện tập trung tiêu diệt giặc.
Một vài kế hoạch thực hiện đại cƣơng (kế hoạch tỉ mỉ đã bàn riêng):
a/ Nắm vững tình hình: Phải tăng cƣờng việc thông báo tin tức cho bảo
đảm và mau lẹ. Tận dụng khả năng của mọi địa phƣơng và mọi phƣơng tiện có
thể. Đặt liên lạc đều đặn chặt chẽ với các nơi. Tập trung mọi nguồn tin về Bộ Tƣ
lịnh để phán đoán địch tình cho đúng và cần phải dùng nghi binh để làm lạc và
tìm hiểu địch.
Đặt và củng cố các trạm liên lạc trên đƣờng chiến lƣợc và các vùng xung
yếu để tận dụng tin tức khi địch càn quét vào căn cứ. Phải phân công cho các nơi
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phụ trách các vùng xung yếu và ban Quân báo PTM sẽ triệu tập hội nghị để bàn
cụ thể thi hành việc này.
b/ Chuẩn bị chiến trƣờng:
Dự đoán hƣớng tiến quân của địch để nghiên cứu tình hình địa thế bố trí
chuẩn bị sẵn sàng và nắm vững phƣơng châm tác chiến trên.
c/ Vận chuyển mau lẹ: Giáo dục cho đội viên, cán bộ tinh thần khẩn
trƣơng và sửa đổi lề lối làm việc cho nhanh chóng. Về phƣơng tiện vận chuyển
phải cung cấp đầy đủ cho anh em và giáo dục ý thức giữ gìn cẩn thận. Có thể
vận động và liên kết với nhân dân để tạo xuồng ghe.
- VỀ ĐỊA PHƢƠNG QUÂN:
Phƣơng châm:
a/ Chủ yếu của địa phƣơng quân tỉnh huyện là đánh phân tán, tùy theo
hoàn cảnh chiến trƣờng địa phƣơng quân tỉnh cũng có khi có thể phối hợp đánh
tập trung cùng bộ đội chủ lực (làm nhiệm vụ kìm che).
b/ Nắm vững những phƣơng châm chiến thuật du kích, phối hợp với du
kích xã thực hiện những phƣơng châm trên (phối hợp với du kích đánh chim sẻ,
lựu đạn, quấy rối nội ngoại tuyến v.v…tiêu hao cầm chân địch, chuẩn bị chiến
trƣờng cho chủ lực).
Một vài kế hoạch đại cƣơng (đã có bàn cụ thể riêng).
a/ Định hƣớng cổ động cho địa phƣơng quân tính để phối hợp vói chủ lực
chống càn.
b/ Định trang bị thích hợp cho địa phƣơng quân tỉnh, củng cố lại các đội
thủy lôi, phát triển chiến thuật đánh AT, petard.
c/ Giáo dục chiến thuật phân tán đánh du kích và binh chủng chuyên môn
đánh tàu.
V. CÁC NƠI PHỐI HỢP CHỐNG CÀN (Cần Thơ, Sóc Trăng)
Khi nắm đƣợc tình hình địch chuẩn bị càn quét hoặc địch đƣơng càn quét,
Bộ Tƣ lịnh điền cho Cần Thơ, Sóc Trăng phối hợp chiến đấu:
1) Phối hợp chiến đấu trên các đƣờng xuất quân hoặc đƣờng về của địch,
đồng thời làm nhiệm vụ địa phƣơng của mình.
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2) Nếu cơ điều kiện thuận tiện và hiểu đƣợc tình hình các nơi và nếu cần
thiết thì có thể điều động lực lƣợng các nơi về phối hợp.
VI. LÃNH ĐẠO CHỐNG CÀN QUÉT.
1) Trong hoàn cảnh chiến trƣờng của vùng căn cứ địa, trừ chủ lực và địa
phƣơng quân, việc lãnh đạo chống càn cụ thể là do ấp xã. Nên các ấp xã phải
đƣợc củng cố. Trừ một số cán bộ, đảng viên nào phải sơ tán làm những việc cần
thiết, cần phải quy định một số nhứt định ở lại ấp xã để lãnh đạo chống càn.
2) Các cơ quan, trừ một số phải đi, hoặc theo bảo vệ tài liệu, còn để lại
một số nhứt định, phối hợp với địa phƣơng cùng địa phƣơng chiến đấu và bảo vệ
đồ đạc vật liệu không tiện mang đi. Còn các bộ phận sơ tán, đi đến đâu phải phối
hợp địa phƣơng thực hiện nhiệm vụ tại địa phƣơng đó.
3) Về việc lãnh đạo phối hợp trong khi chống càn giữa 307 và địa phƣơng
quân tỉnh nói chung thì các vấn đề đều do đa số quyết định. Trong trƣờng hợp
bất đồng ý kiến thì quyền quyết định thuộc về Tidòa.
4) Trƣớc, trong và sau khi càn phải củng cố tổ chức, khen thƣởng và đề
bạt những phần tử tích cực xứng đáng, và thi hành kỷ luật với những phần tử bỏ
trốn nhiệm vụ, không gƣơng mẫu.
VII. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.
1) Các cấp xem việc thực hiện kế hoạch này là trọng tâm công tác trong
thời gian này, kết hợp với các công tác khác (sản xuất, đấu tranh tiền tệ).
2) Bộ Tƣ lịnh, Tỉnh đội bộ, Huyện đội bộ, các cơ quan trực thuộc Khu,
Tinhrm huyện phải đƣa đơn vị và cán bộ xuống xã để phối hợp với xã thi hành.
307 đƣa xuống một đại đội phối hợp với địa phƣơng quân xây dựng những xã
xung yếu (phối hợp với các việc xây dựng du kích xã tòng quân). Địa phƣơng
quân tỉnh phối hợp với địa phƣơng quân huyện xuống xây dựng xã.
Có thể phân phối mỗi xã 1 Tiểu đội và có cán bộ chánh trị có năng lực
phụ trách. Phải đả thông trƣớc kỹ trong cán bộ và đơn vị (từ tƣ tƣởng đến kế
hoạch tỉ mỉ thực hiện công tác) rồi phân tán xuống kết hợp với huyện, xã để xây
dựng xã. Thời gian xuống có thể là 1 tháng từ khi xuống đến xã. Chƣơng trình
xây dựng xã gồm: xây dựng tƣ tƣởng chính trị cho dân quân du kích, huấn luyện
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kỹ thuật lựu đạn gài, hầm chông, ném lựu đạn, đánh chim sẻ thông tin báo hiệu,
phòng gian canh gác. Chú ý dùng hình thức văn nghệ để phục vụ xây dựng du
kích ấp, xã. Trong thời gian cán bộ và đơn vị ở xa thì sinh hoạt với chi bộ xã và
đặt dƣới quyền chỉ huy của xã đội và chi ủy xã. Trong thời gian đó, nếu giặc có
càn quét, các tiểu đội phân tán vẫn ở lại xã và cùng với xã chiến đấu. Trƣờng
hợp có điều kiện thuận tiện và cần thiết tập trung để đánh tiêu diệt thì chủ lực có
thể điều động về, nếu không thuận tiện thì Ti dòa sử dụng lực lƣợng còn lại.
Riêng về địa phƣơng quân tỉnh thì vấn đề phân tán làm công tác và tỉnh sẽ sử
dụng binh chủng chuyên môn. Địa phƣơng quân tỉnh Bạc Liêu kết hợp công tác
xây dựng ấp xã với việc chỉnh huấn nếu có thể đƣợc.
3) Về kế hoạch trang bị và trách nhiệm trang bị sau sẽ bàn cụ thể. Phòng
quân giới cung cấp cho các nơi. Tỉnh cố gắng để tự cung.
4) Bộ Tƣ Lịnh theo dõi tổng kết các báo cáo các nơi gởi về để phổ biến
kinh nghiệm cho các nơi.
- Thực hiện chỉ đạo riêng một nơi
- Đôn đốc các tỉnh thực hiện boi và làm cản chiến lƣợc.
- Phụ trách các đƣờng thủy chiến lƣợc
5) Các việc gấp rút phải làm ngay:
- Bố trí theo dõi nắm vững tình hình địch và chuẩn bị chiến trƣờng.
- làm cản
- Quân giới lo trang bị cho các nơi.
- Tidoa và tỉnh đƣa bộ đội xây dựng xã ấp.
- Trọng tâm xây dựng xã là: thông tin, canh gác, phòng gian.
CHÖ Ý: Trong khi thực hiện các nhiệm vụ trên, các cấp cần nắm vững
việc giáo dục và xây dựng tƣ tƣởng làm chủ yếu để đảm bảo việc thi hành./.
Ngày tháng năm 1953
TM. BỘ TƢ LỊNH PLK MIỀN TÂY
CHÁNH ỦY,
LÊ ĐỨC THỌ
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Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 115, tờ 1- 13.

Chỉ thị số 4/CT.MY54 ngày 5.01.1954 của UBKCHC Mỹ Tho về học
tập và thi hành chỉ thị 15-CT.53 của UBKCHC Nam Bộ về chống chiến
tranh vi trùng.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÍNH TỈNH MỸ THO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4/CT-MY 54
CHỈ THỊ
Về học tập và thi hành chỉ thị số 15-CT.53 của UBKCHC NB
về chống chiến tranh vi trùng
I. – BỘ ĐỘI VÀ CÁC CƠ QUAN QDC/Đ CÁC CẤP
1- Học 2 Chỉ thị số 15-CT-53 và số 23-CT-53 (Kèm theo bản kế hoạch
chống chiến tranh vi trùng đã có sao gởi các Huyện và các cơ quan rồi).
2- Sau khi học kiểm thảo việc bảo vệ sức khỏe của nhơn viên, cán bộ và
của cơ quan từ trƣớc đến giờ để kịp thời sửa chữa các quan niệm sai lầm và đặt
kế hoạch thi hành các điểm trong Chỉ thị.
3. Học xen vào trong chƣơng trình học tập Hiệu triệu HCT (phần “tình
hình thế giới” hay phần “nhiệm vụ trƣớc mắt”).
II. NHÂN DÂN
1. Học chỉ thị kế hoạch của Y sĩ Tụy do UBKCHC Tỉnh phổ biến.
2. QDC Xã chịu trách nhiệm hƣớng dẫn. Nơi nào có Ban Y tế vệ sinh. Xã
hay có cơ quan Quân Dân y đóng thì các bộ phận đó phải chịu trách nhiệm
hƣớng dẫn về chuyên môn và phải cùng với QDC Xã trực tiếp đôn đốc việc
chuẩn bị đề phòng của nhân dân.
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3. Ty Y tế vệ sinh và Ban Quân y Tỉnh đó mỗi cơ quan phải chọn một xã
để làm điển hình học tập và thi hành chỉ thị này và lấy kinh nghiệm phổ biến cho
các xã khác.
III. CÁC ĐIỂM CẦN CHÖ Ý
1. Chiến tranh vi trùng do đế quốc gây ra có thể có hại nhƣng nếu bộ
đội, nhân dân và cán bộ biết tỉnh táo đề phòng, chuẩn bị đối phó thì sẽ thắng
đƣợc bịnh tật.
2. Phải bảo đảm bí mật tài liệu:
- Cấp chỉ huy bộ đội (từ cấp Trung đội trở lên) Thủ trƣởng cơ quan phải
chịu trách nhiệm bảo đảm chỉ thị số 15-CT-53 sau khi đơn vị, cơ quan mình đã
học xong.
- Trong nhân dân thì chỉ phổ biến đến các BCH đoàn thể để làm tài liệu
học tập chung.
3. Tránh gây hoang mang, hay chủ quan khinh địch:
Trong cách giáo dục giải thích cho nhân dân phải chú ý không nên làm
cho nhân dân hoang mang lo sợ có thể phản tác dụng. Phòng ngừa bọn phá hoại
đƣa những tin thất thiệt làm hoang mang đồng bào.
- Nhƣng chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, ráo riết chuẩn bị đề phòng,
cụ thể là các cơ quan, bộ đội, xã nhận đƣợc chỉ thị này phải khẩn trƣơng tổ chức
học tập thi hành, không nên khinh thƣờng địch. Ta chuẩn bị chu đáo sẵn sàng thì
nhứt định ta đối phó thắng lợi.
- Việc chuẩn bị đối phó với chiến tranh vi trùng do giặc gây ra phải làm
thƣờng xuyên và liên tục mãi, không phải ta làm đƣợc một lúc rồi thấy giặc
không thả vi trùng thì bỏ luôn, mà phải thấy giặc có thể đánh ta bất ngờ. Các cấp
cũng phải thấy thêm rằng nếu ta chuẩn bị đối phó sẵn sàng mà giặc không thả
bom vi trùng đó là ta đã thắng lợi làm cho giặc thấy ta có chuẩn bị sẵn sàng đánh
ta không nổi, hơn nữa ta đƣợc thắng lợi thêm ở chỗ là ta đã thực hiện đƣợc việc
vệ sinh trong nhân dân.
Mong các cơ quan, các cấp KH trong Tỉnh vì quyền lợi của kháng chiến
và sanh mạng của nhân dân chú ý thi hành chỉ thị này.
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Mỹ Tho, ngày 5 tháng 1 năm 1954
TX TM/UBKCHC
Ủy viên,
(Đã ký)
Nguyễn Văn Thiệu
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1772, tờ 1
Tài liệu phổ biến trong nhân dân ngày 31.1.1954 của Trƣởng ty Y tế
vệ sinh Mỹ Tho: "Kế hoạch chống chiến tranh vi trùng và sâu bọ do bọn đế
quốc gây ra".
Tài liệu phổ biến trong nhân dân
KẾ HOẠCH CHỐNG CHIẾN TRANH VI TRÙNG VÀ SÂU BỌ DO BỌN
ĐẾ QUỐC GÂY RA
I. Âm mƣu của địch
Ở Triều Tiên, trƣớc khi thua to, đế quốc Mỹ đã dùng sâu bọ và vi trùng
đem rải rác trong đồng bãi, ruộng nƣơng để mong làm hại mùa màng, gây bịnh
dịch cho nhân dân. Nhƣng quân và dân Triều tiên đã tỉnh táo đề phòng nên đã
tiêu diệt đƣợc hết sâu bọ và vi trùng của đế quốc.
Rồi đây, trƣớc khi dẫy chết giặc Pháp cũng có thế dùng sâu bọ và vi trùng
để phá mùa màng của ta và giết hại nhân dân ta, nhƣ hồi năm ngoái ở Tỉnh Vinh
Trà (FLK/MT giặc cũng đã có dùng sâu bọ để phá hoại mùa màng). Nhân dân ta
cũng cần phải thấy rõ trƣớc cái nguy hiểm của sâu bọ và vi trùng, phải chuẩn bị
sẵn sàng để đối phó lại với các hành động dã man của giặc Pháp cũng nhƣ nhân
dân Triều Tiên đã thắng đƣợc chiến tranh vi trùng do đế quốc Mỹ gây ra vậy.
II. Cách gieo rắc sâu bọ và vi trùng của giặc.
1. Dùng ngƣời: Giặc thƣờng dùng những kẻ tay sai của chúng giả làm
ngƣời đi buôn bán rau cải, trái cây hay các thứ hàng rong … đi gieo rắc vi trùng
hoặc sâu bọ.
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2. Dùng máy bay: Giặc Pháp dùng máy bay để gieo rắc sâu bọ và vi
trùng bằng những cách sau đây:
a. Thứ nhứt chúng ném những trái bom chứa vi trùng xuống đất. Bom nut
và tung ra nào là lông gà, lông vịt, cỏ rác, lá cây, bọ chét, ruồi lằng,
muỗi…Chúng đã tẩm vi trùng vào lông gà, lông vịt, cỏ rác, lá cây để đến khi các
vật đó rớt xuống đến đâu thì gieo rắc vi trùng gây bịnh tật đến đó. Còn bọ chét,
ruồi lằng thì trƣớc khi thả xuống đất, chúng cũng đã cho những con vật đó hút
máu có vi trùng, ở vòi, chân cẳng của chúng đều có vi trùng nên khi xuống đất,
bu đến đâu thì gieo rắc vi trùng gây bịnh tật đến đó.
b. Thứ nhì, chúng còn tƣới nƣớc có vi trùng hay thả sa mù có vi trùng
xuống để gây bịnh.
c. Thứ ba, chúng thả xuống những đồ hộp, vải, quần áo, viết máy, khăn
lƣợc, bàn chải đánh răng, đồ chơi trẻ em, truyền đơn, tranh ảnh, có tẩm vi trùng
cốt để gạt gâm nhân dân và gây nhiều bịnh truyền nhiễm.
3. Để giết hại trâu bò, phá hoại mùa màng, giặc rắc vi trùng lên các bãi
cỏ để cho súc vật ăn rồi nhiễm bịnh, rải sâu bọ sống hay trứng sâu bọ xuống để
phá hoại mùa màng.
III. Kế hoạch đối phó
A. Các việc ta phải làm cấp thời sau khi giặc Pháp thả vi trùng và sâu bọ
xuống:
1. Khi có một vật gì nghi là của giặc rải xuống nhƣ là lông gà, lông vịt,
rơm rác, giấy, lá cây, ve chai, ống thiếc nùi nùi gie hoặc vật gì lạ khác thì phải
dùng que, bù cào mà gom các vật đó lại một nơi xa nhà ở để đốt đi và đốt luôn
cả dụng cụ dùng để lƣợm các vật đó nữa. Cần tránh lƣợm bằng tay vì vi trùng sẽ
vô ngƣời.
2. Nếu không đốt đƣợc thì đào một hố sâu xa nhà, xa hầm nƣớc uống để
bỏ các đồ vật đã lƣợm xuống đổ rác tro hay vôi lên rồi đậy đất lại.
3. Tiêu diệt ruồi lằng, chuột, bọ chét không cho vô nhà ta ở.
4. Nếu trong nhà có ngƣời mắc bịnh truyền nhiễm nhƣ dịch tả, dịch chuột,
thƣơng hàn, kiết… thì phải cƣơng quyết để riêng, ít ngƣời tới lui thăm viếng.
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B. Ta phải giữ vệ sinh:
Giữ đƣợc vệ sinh nhà cửa và vệ sinh cá nhân ăn ở sạch sẽ, giữ sức khỏe
thì ta sẽ mạnh khỏe, ít bịnh tật, ta sẽ tăng gia sản xuất nhiều hơn và cũng sẽ góp
sức vào công cuộc kháng chiến nhiều hơn.
a/ Vệ sinh nhà cửa:
1. Quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Làm cỏ xung quanh nhà để nếu giặc có
thả sâu bọ, vi trùng xuống ta dễ thấy mà giệt trừ kịp thời.
2. Đào hầm đổ rác, đào lỗ tiểu xa nhà ở để tránh ruồi lằng chuột bọ vô
nhà.
3. Gà vịt, heo cụi không nên cho ra vô luồng tuồng trong nhà. Con nào
bịnh phải nhốt riêng; rủi chết phải đem chôn thật sâu và không nên liệng dƣới
mƣơng, dƣới kinh, trong đồng, xung quanh nhà.
4. Lu nƣớc uống phải có nắp đậy kỹ lƣỡng.
b/ Vệ sinh cá nhân:
Giữ vệ sinh cá nhân là điều quan trọng hơn hết để ngừa bịnh, bảo vệ sức
khỏe, vì trong việc chống chiến tranh vi trùng, sâu bọ do đế quốc gây ra chỉ có
biết giữ vệ sinh cá nhân thì mới có thể tự vệ có kết quả chắc chắn đƣợc.
Ở đây chỉ nhắc một vài việc cụ thể cần phải đặc biệt chú ý thực hiện.
1. Về ăn uống:
- Nấu chín kỹ đồ ăn. Không ăn thịt thú bịnh, thịt sống. Kinh nghiệm ở Xã
Vĩnh Lợi Huyện Giá rai (Bạc Liêu) năm ngoái vì đồng bào tiếc của xé thịt trâu
chết vì bịnh than để ăn nên bị lây bịnh chết cả 100 ngƣời.
- Uống nƣớc nấu chín vì giặc có thể rải vi trùng sâu bọ vào các dìa nƣớc
uống.
- Trong mùa bịnh dịch, chén tô dùng ăn cơm phải rửa thật kỹ hoặc trong
nƣớc sôi, hoặc phôi nang. Mỗi nhà cần làm dàn phơi chén tô ngoài sân, chỗ có
nhiều ánh nắng. Nếu giặc rải vi trùng xuống sông rạch thì trƣớc khi ăn phải nấu
chén tô, đĩa đũa cho thật kỹ.
- Có ăn rau sống thì phải rửa kỹ và trộn chanh, trộn dấm để cho chết vi trùng
(hay ngâm rau với nƣớc tím nếu có).
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- Phải rửa tay trƣớc khi ăn, súc miệng kỹ sau mỗi bữa ăn hay sau mỗi lần ăn
một món gì.
2. Trông trại và chích giống ngừa.
3. Không cho vi trùng của ngƣời bịnh truyền nhiễm lan tràn ra ngoài và
lây bịnh cho ngƣời khác.
Phải để ngƣời bịnh nằm ở một phòng riêng, hay nếu có thể thì để ở một
cái nhà nhỏ riêng, chỉ để một ngƣời đặc biệt săn sóc thôi và ngƣời này phải giữ
gìn cẩn thận kẻo lây bịnh qua mình. Đồ dùng của ngƣời bịnh nhƣ chén đũa,
mùng dệm phải để riêng, dùng rồi phải bỏ vô thùng nấu rồi mới rửa, giặt. Phân,
đàm, mủ máu của ngƣời bịnh phải đào lỗ sâu mà đổ xuống, rắc vôi bột hay tro
lên rồi lấp lại.
4. Tránh đầu độc cơ thể nhƣ dùng rƣợu, trà quá độ, café đậm, tránh phí
sức nhƣ thức đêm nhiều, ăn uống hay giao hợp thiếu điều độ.
Giữ không cho vi trùng nhập vô cơ thể, tránh đầu độc và làm mệt cơ thể vô
ích, đó là những việc mà mỗi công dân ai cũng phải làm để bảo đảm sức khỏe
của mình để chống lại với các binh truyền nhiễm nà đế quốc có thể gieo rắc. Bảo
vệ đƣợc sức khỏe của mỗi ngƣời là bảo vệ đƣợc sức mạnh của kháng chiến.
Càng gần đến bƣớc đƣờng cùng, những âm mƣu của bọn đế quốc gây chiến
tranh càng sâu độc, tàn nhẫn. Nhƣng làm nhƣ vậy chúng đã không biết rằng khi
chúng hung hăng độc ác chừng nào thì nhân dân ta và nhân dân trên thế giới lắm
căm thù và kiên quyết tranh đấu tiêu diệt chúng mạnh chừng nấy để bảo vệ hòa
bình cho toàn thế giới.
Noi gƣơng nhân dân Triều Tiên và nhứt là nhân dân xã Nam Tinh Liêu Đông
bên Trung Hoa đã chiến thắng vi trùng, nếu nhân dân ta luôn luôn tỉnh táo đề
phòng, biết giữ vệ sinh về miếng ăn, miếng uống, chỗ ở, tránh phung phí sức
khỏe vô ích thì sẽ có đƣợc đầy đủ sức khỏe và nhứt định sẽ thắng đƣợc chiến
tranh vi trùng sâu bọ của giặc gây ra.
Dƣới sự lãnh đạo của Hồ Chủ Tịch, của Đảng và của Chính Phủ, nhân dân ta
phải nỗ lực ăn ở theo vệ sinh để thắng bịnh tật và có đủ sức khỏe để tích cực
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tăng gia sản xuất, tham gia DK giữ làng, giữ xóm và làm các công tác kháng
chến khác trong địa phƣơng./.
Ngày 31 tháng 1 năm 1954
Trƣởng Ty Y tế vệ sinh Mỹ Tho
Y sĩ,
Tụy (ký tên)

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1772, tờ 2-3.
Chỉ thị số 8/CT- 54 ngày 27.3.1954 của UBKCHC Bạc Liêu v/v trƣng
dụng súng trong nhân dân.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÍNH BẠC LIÊU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 8/CT-54
CHỈ THỊ
(Trƣng dụng súng của tƣ nhân)
UBKCHC Tỉnh Bạc Liêu có ra thông cáo số 5/TC-53 và chỉ thị số 15/CT53 ngày 6 tháng 3 năm 1953 nói về việc kê khai súng và kiểm soát số súng hiện
có của tƣ nhân .
Gần đây Nghị định số 14/ND-54 ngày 1 tháng 3 năm 54 của Ủy ban Nam
Bộ đã quy định rõ việc sản xuất hay mua sắm và mang giữ vũ khí.
Trong khi thi hành, một đôi nơi còn mang lịnh nên gây một vài tình trạng
mất đoàn kết.
Chỉ thị số 16/CT-53 của Ủy ban Tỉnh nói trên cho biết, hiện nay có một số
súng lửa và súng lục đang nằm rải rác trong nhân dân nhất là trong số cán bộ
nhân viên hoạt động lúc trƣớc nầy nghỉ công tác hoặc đang lãnh những nhiệm
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vụ không cần thiết phải có súng đem theo mình. Ngoài ra một số địa chủ cũng
còn giữ những loại võ khí này.
Mục đích việc kê khai, kiểm soát hoặc trƣng dụng của tƣ nhân là để biết
rõ con số và giao lại các cơ quan có thẩm quyền để sử dụng trong việc ích lợi
chung, giữ làng, giữ xóm, giữ trật tự an ninh cho đồng bào.
Thế nên chúng ta phải lấy việc giáo dục làm chính, cán bộ hoặc đối với
anh em. Nông dân đã tự tạo ra đƣợc súng để anh em tự giác tự nguyện giao lại
Chính phủ sử dụng cho việc ích lợi chung. Ích lợi chung ấy không ngoài việc
chống phá, càn quét, giữ trật tự an ninh trong xóm làng để bảo vệ tánh mạng tài
sản của đồng bào, mà cụ thể trong đó có tính mạng tài sản của gia đình mình.
Nếu số súng ấy vẫn nằm rải rác trong nhân dân, mạnh ai nấy giữ, không đƣợc
tập trung lại và phân phối cho hợp lý thì số súng ấy đến khi có chuyện bất trắc
cũng không sử dụng cho có kết quả đƣợc.
Đối với địa chủ có giữ các loại súng kể trên, chúng ta cũng vẫn áp dụng
biện pháp giáo dục làm chính. Tuy nhiên sau khi giải thích kỹ mà những ngƣời
ấy vấn không thi hành chủ trƣơng của Chính phủ thì ta mới dùng đến biện pháp
ra lệnh, trƣng dụng và truy tố trƣớc pháp luật.
Thế là trong khi thi hành, các cấp cần phân biệt rõ thái độ, cách giải thích
của ta đối với nhân viên, cán bộ, đối với anh em Nông dân tự tạo ra đƣợc vũ khí
và đối với địa chủ để tránh tình trạng phiền phức, mất đoàn kết.
Với tinh thần tịch cực chống phá càn quét, yêu cầu các cấp thi hành chu
đáo chỉ thị nầy.
Ngày 27 tháng 3 năm 1954
TM/UBKCHC Tỉnh Bac Liêu
Ủy viên
Ký: Trần Hải Thoại
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 116, tờ 2.
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Công văn số 34/TDD1 ngày 23.4.1954 của tỉnh đội bộ Mỹ Tho gửi
BCH Huyện đội: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Vàm
Cỏ, Chợ gạo, Gò Công về tài liệu tổ chức một đại đội địa phƣơng trong năm
1954.
Q.Đ.Q.G & D.Q.V.N

CHÁNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HÕA VIỆT NAM

PHÂN LIÊN KHU MIỀN ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH ĐỘI BỘ MỸ THO
Số; 34/TĐ1

GỬI: Các Ban Chỉ huy Huyện đội:
Cái bè, Cai lậy, Châu thành, Thủ thừa, Mộc hóa,
Vàm cỏ, Chợ gạo, Gò công,

Dựa vào sự cần thiết giảm thành phần hậu cần, tăng thành phần chiến đấu
làm cho đại đội đƣợc nhẹ nhàng, gọn gàng, hợp với tính chất chiến đấu của một
đơn vị địa phƣơng quân, lƣu động mau, tập trung, phân tán linh động.
Dựa vào sự cần thiết giản chính để để nâng cao tiêu chuẩn cung cấp cho
đơn vị, đảm bảo sức khỏe cho đơn vị chiến đấu dẻo dai, liên tục.
Ban Chỉ huy Tỉnh đội xin gởi đến các Huyện tài liệu tổ chức 1 Đại đội địa
phƣơng.
Mỗi Đại đội địa phƣơng có thể có từ 3 đến 4 trung đội.
Tài liệu này nhằm vào 1 Đại đội có 3 Trung đội.
Nếu Đại đội có 4 trung đội, ta chỉ thêm quân số, vũ khí của 1 trung đội. Đại đội
bộ vẫn y nhƣ đại đội bộ của một đâị đội có 3 Trung đội.
A. Tổ chức Tiểu đội:
Tiểu đội xung lực: 10 ngƣời
- 1 thompson hoặc 1 mi hoặc 1 carbine, hoặc 1 mut tự động.
- 8 mut trong ấy có thể có 1 cay AT Mỹ hoặc AT Anh.
Chia làm 3 Tổ:
- Tổ A: 3 ngƣời
- Tổ B: 3 ngƣời
- Tổ C: 3 ngƣời
606

Ngƣời Tiểu đội trƣởng nắm tình hình chung trong Tỉnh đội không làn Tổ
trƣởng của một Tổ nào.
Ngƣời Tiểu đội Phó làm Tổ trƣởng Tổ C.
( 1 Tỉnh đội Trƣởng nắm tình hình chung thompson
Tổ A: ( 2 Binh nhứt kiêm tổ trƣởng

mut

( 3 chiến đấu viên

mut

( 4 chiến đấu viên

mut

( 5 binh nhứt kiêm Tổ trƣởng

mut

Tổ B: ( 6 chiến đấu viên

mut

( 7 chiến đấu viên

mut

( 8 chiến đấu viên

mut

Tổ C: ( 9 chiến đấu viên

mut

( 10 chiến đấu viên

mut

Tiểu đội hỏa lực:
- Trƣờng hợp Trung đội có 2 3/4FM, ta tổ chức Tỉnh đội hỏa lực.
- 12 ngƣời
- 2 FM, 2 VB
( 1 Tỉnh đội Trƣởng nắm tình hình chung
( 2 binh nhứt kiêm tổ trƣởng, mang dan chỉ huy xa kích
Tổ A: ( 3 chiến đấu viên mang FM xa viên
( 4 chiến đấu viên mang dan nạp đạn
( 5 chiến đấu viên mang dan tải đạn
(6 binh nhứt kiêm tổ trƣởng mang dan chỉ huy xà kích
Tổ B: (7 chiến đấu viên mang FM xa viên
(8 chiến đấu viên mang dan nạp đạn
(9 chiến đấu viên mang dan tải đạn
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(10 mang VB với 2, 3 trái đạn xa viên
Tổ C: (11 mang VB với 2, 3 trái đạn xa viên
(12 Tỉnh đội phó kiêm tổ trƣởng mang dan chi-huy xa-kich.
Trƣờng hợp Trung đội chỉ có một FM, ta tổ chức 1 Tỉnh đội Trung liên:
- 12 ngƣời
- 1 FM, 7 mut
( 1 Tỉnh đội Trƣởng nắm tình hình chung
( 2 binh nhứt kiêm tổ trƣởng chỉ huy xa kích
Tổ A: ( 3 chiến đấu viên mang FM

xa viên

( 4 chiến đấu viên mang dan

nạp đạn

( 5 chiến đấu viên mang dan

tải đạn

(6 binh nhứt kiêm Tổ trƣởng mang mut
Tổ B: (7 chiến đấu viên

mang mut

(8 chiến đấu viên

mang mut

(9 chiến đấu viên

mang mut

(10 chiến đấu viên mang VB xa viên
Tổ C: (11 chiến đấu viên mang mut phu mang dan VB
(12 Tỉnh đội Trƣởng kiêm tổ trƣởng mang mut.
B. Tổ chức Trung đội:
Nếu Trung đội có 2 FM, ta tổ chức:
- 1 Tỉnh đội hỏa lực với 12 ngƣời: 2 FM, 2 VB.
- 2 Tiểu đội xung lực, quân số, vũ khí nhƣ trên,
Nếu Trung đội không có FM, ta tổ chức:
- 3 Tỉnh đội xung lực. Quân số, vũ khí theo tổ chức 1 Tỉnh đội xung lực?
Trƣờng hợp ta không có thompson, tự động darbinne, mi, ta sẽ thay bằng
mut.
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Trung đội bộ:
Trƣờng hợp Trung đội thƣờng tập trung:
- Cán bộ Trung đội: 3
- 1 cứu thƣơng
- 1 quản lý
- 1 liên lạc.
Trƣờng hợp Trung đội phân tán:
- Cán bộ Trung đội: 3
- Liên lạc: 1
- Cứu thƣơng: 2
C. Tổ chức Đại đội:
Đại đội có 3 hoặc 4 Trung đội.
Tổ chức Trung đội thoe nề nếp kể ở trên.
Trinh – liên: 1 Tỉnh đội
Đại đội bộ: (của một Đại đội mà các Trung đội thƣờng hoạt động độc lập)
- Cán bộ Đại đội: 3

)

- Bí thƣ Đại đội: 1

)

- Thƣ ký: 1

)

5

Đại đội bộ: (của một Đại đội thƣờng hoạt động tập trung)
- Cán bộ Đại đội: 3 đến 4
- Bí thƣ Đại đội: 1
- Thƣ ký: 1
- Y tá: 1
- Thông hiểu, liên lạc: 2
- Quản lý tiếp tế: 2
Về phần bổ sung, với các Trung đội thƣờng hoạt đông tập trung, Huyện
có thể tách 1 ban doi (5 ngƣời) trong số bổ sung của Huyện đội, ghép chung,
thƣờng trực đi thoe Trung đội.
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Với trƣờng hợp 1 Đại đội thƣờng hoạt đông tập trung, Huyện tách 1 Tỉnh
đội bổ sung đi theo Đại đội.
Đây là một dự án tổ chức của Đại đội địa phƣơng.
Các Ban chỉ huy Huyện đội dựa vào dự án sắp xếp các Đại đội địa
phƣơng.
Các huyện Gò Công, Cai Lậy, Cái bè, Thủ thừa, Châu thành, Mộc hóa
(với Đại đội 1072) tổ chức Đại đội với Đại đội bộ 11 ngƣời.
Các huyện Chợ gạo, Vàm cỏ tổ chức Đại đội với Đại đội bộ 5 ngƣời.
Trong khi tiến hành tổ chức, các Ban chỉ huy Huyện đội thƣờng xuyên báo cáo
kinh nghiệm, các khó khăn, trở ngại của đơn vị về Tỉnh đội./.
Ngày 23 tháng 4 năm 1954
T.M BAN CHỈ HUY TỈNH ĐỘI BỘ MỸ THO
Tỉnh đội
(đã ký)
Nguyễn Văn Sĩ
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1774, tờ 1-3.
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Chỉ thị số 15/CT-MY ngày 16.5.1954 của UBKCHC Mỹ Tho về thái
độ của các cơ quan và bộ đội đối với việc ủng hộ, úy lao của nhân dân.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÍNH TỈNH MỸ THO

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 CT-MY

CHỈ THỊ
Về thái độ của cơ quan và bộ đội
đối với việc ủng hộ, úy lao của nhân dân

Trong Tỉnh đã ban hành thuế Nông nghiệp, nhân dân đã hăng hái hƣởng
ứng vì đóng góp đƣợc gần đúng mức để cung cấp cho nhu cầu kháng chiến 60%
về trang bị cấp dƣỡng cho bộ đội, cơ quan và các nhu cầu kháng chiến khác đều
do Thuế Nông nghiệp đảm bảo. Nhân dân đóng góp nhƣ vậy là vừa với nhu cầu
kháng chiến và nhu cầu sinh sống của đồng bào. Nếu thâu dƣới mức Thuế Nông
nghiệp thì cơ quan và bộ đội sẽ thiếu hụt và nếu thâu trên mức thì nhân dân sẽ
đói.
Mặc dù Thuế Nông nghiệp đã ban hành nhƣng đồng bào ta rất tốt, vẫn còn
giúp đỡ tiền bạc, ăn uống, đồ vật cho đội viên, nhân viên, cán bộ. Nhƣ vậy, làm
cho đồng bào sẽ thiếu thốn vì đã đóng góp nhiều cho kháng chiến.
Vậy để bồi dƣỡng và bảo đảm mức sinh sống của đồng bào, Ủy ban Tỉnh
quy định nhƣ sau:
1. Trong những vùng ban hành thuế Nông nghiệp không lạc quyên,
không nhận đồ vật úy lao:
- Không đƣợc nhận tiền bạc, thực phẩm, quần áo, thuốc men, đồ vật của
đồng bào úy lao và cũng không đƣợc lạc quyên bất cứ thứ gì của đồng bào.
- Nếu đồng bào có tha thiết ủng hộ, ta cũng từ chối và giải thích rõ cho
đồng bào “Nhân dân kê khai đúng, đóng đầy đủ thuế nông nghiệp, lúa tốt, khô,
sạch, đúng ký tức là nhân dân đã nuôi quân đội, cơ quan rồi.”
- Đề nghị đồng bào nên đóng góp vào việc phát triển du kích chiến tranh ở
Xã, vũ khí thô sơ, giúp đỡ thƣơng binh không phƣơng tiện làm ăn còn thiếu
thốn, giúp đỡ gia đình thƣơng binh, tử sĩ, chiến sĩ nghèo ở ngay trong xã mình,
hoặc phát triển công tác xã hội nhƣ cất trƣờng, nhà bảo sanh. Việc giúp đỡ này
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cũng là thiết thực giúp đỡ bộ đội vì tạo cho việc đoàn kết hậu phƣơng vững
mạnh, du kích đƣợc tiến lên để tạo chiến trƣờng cho bộ đội.
Trong vấn đề này, huyện phải có ý kiến giúp xã để bảo đảm thi hành đúng
chính sách vì nó đã ảnh hƣởng đến tài lực và nhân lực của nhân dân. Xã chỉ
đƣợc vận động khi có ý kiến của Huyện.
2. Muốn đồng bào làm thì phải trả công:
- Không đƣợc dùng nhân công của nhân dân giúp cho việc sản xuất, đóng
đồ đạc, làm nhà, chuyên chở đồ đạc. Nếu có mƣớn làm thì phải trả công.
- Nhờ khuân vác chiến lợi phẩm, đạn dƣợc, tải thƣơng cũng trong phạm vi
của vùng chiến trƣờng mà thôi, mà cũng là bằng phƣơng pháp vận động về sau
đó cũng phải nghĩ đến việc bồi dƣỡng sức dân.
3. Đối với vùng du kích thế ta yếu, nhận của đồng bào phải có biên
nhận
- Ở những vùng du kích thế ta yếu, chƣa ban hành Thuế Nông nghiệp hay
vùng tạm chiếm, khi hành quân hay cán bộ đến công tác có thể nhận sự giúp đỡ
của đồng bào về cơm nƣớc.
- Tiền bạc, quần áo, thuốc men, đồ vật nhận phải ghi vào sổ đƣa về nạp
cho chính quyền huyện hoặc tỉnh, không đƣợc sử dụng riêng. Nếu xét không có
hại cho cơ sở và đồng bào ƣng thuận thì phải viết giấy biên nhận.
- Việc nhận cơm nƣớc của đồng bào cũng phải ghi rõ vào sổ sách để báo
cáo cho đơn vị, cơ quan để biết rõ kết quả giúp đỡ của đồng bào tiết kiệm một
phần vào việc cung cấp của Chánh phủ.
4. Nhận đƣợc tiền ở vùng tạm bị chiếm gởi vào, phải báo cáo cho cơ
quan
- Tiền, đồ vật của đồng bào ở vùng tạm bị chiếm gởi vào ủng hộ cho cơ
quan đơn vị trong vùng giải phóng hay gởi cho một cá nhân tiêu biểu cho một
địa phƣơng, cơ quan mà ngƣời gởi không phải của gia đình, cha me, anh em, vợ
con thì số tiền ấy không đƣợc sử dụng. Trƣờng hợp này phải báo cáo rõ và phải
cấp vào công quỹ chung của Chánh phủ.
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- Một đoàn viên hoặc là một đảng viên gởi cho đoàn thể mình một số tiền
để ủng hộ đoàn thể vì đoàn thể tính của đoàn viên ấy thì đoàn thể đó gửi thâu,
nhƣng việc giao lại cho Chính phủ quản lý số tiền này kể nhƣ nạp vào công quỹ
thì tùy ở thái độ của đoàn thể ấy. (Chánh phủ chỉ quản lý phần thu, chi của các
đoàn thể theo đúng chính sách tài chính nhƣng quyền sử dụng vẫn thuộc đoàn
thể ấy, nên việc nạp vào công quỹ hay không, thì tùy ở thái độ của đoàn thể ấy.)
- Một ngƣời chƣa phải là đảng viên hoặc đoàn viên đoàn thể, đƣợc đoàn
thể ấy giáo dục gởi ngay cho đoàn thể ấy một số tiền không phân tách đƣợc là
gởi cho kháng chiến hay gởi cho đoàn thể ấy thì đoàn thể ấy nhận xét tính chất
của việc gởi tiền ấy để giao lại công quỹ hay để lại cho đoàn thể mình (Vấn đề
này, Tỉnh sẽ thịnh thị thêm PLK).
- Tiền của gia đình, bà con, bạn bè gởi giúp cho cá nhân mình thì cá nhân
có quyền sử dụng nhƣng phải báo cáo cho cơ quan, đơn vị biết số tiền đó đâu mà
có để tập thể có ý kiến giúp đỡ trong việc sử dụng số tiền này cho hợp lý.
Các điểm bổ túc trên nhằm vào việc bảo đảm thi hành đúng chính sách tài
chính của Chánh phủ, bảo đảm an tâm sản xuất và mức đóng góp của nhân dân.
Nó sửa chữa những sự đóng góp không hợp lý của nhân dân làm tiêu hao tài lực
của nhân dân trong lúc ta đã áp dụng chánh sách thuế khóa mới vận dụng hết
khả năng đóng góp của nhân dân.
UBKCHC Tỉnh yêu cầu các cơ quan và QDC tỉnh, huyện, xã phải tích cực
giáo dục học tập cho nhân viên cán bộ nhằm các điểm:
- Xây dựng tƣ tƣởng bồi dƣỡng nhân dân đã đóng góp đầy đủ.
- Củng cố tƣ tƣởng mình trong việc chấp hành chính sách thuế khóa tài
chính của Chánh phủ, để cƣơng quyết chống tình cảm cá nhân có hại cho nhân
dân, cho chính sách.
Tích cực giáo dục nhân dân đi đúng với chính sách của Chánh phủ trong
việc đóng góp và việc quản lý tài chính của Chánh phủ.
Trong khi học tập và thi hành, có điểm gì thắc mắc hoặc bổ túc yêu cầu
các cơ quan và huyện , xã gởi ngay về cho Ban Kinh tài tỉnh.
613

Mỹ Tho, ngày 16 tháng 5 năm 1954.
T.M U.B.K.C.H.C TỈNH
Ủy viên:
Ký tên:
Nguyễn Văn Thiều

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1824, tờ 1-2.
Công văn số 321/KH- 54 ngày 21.5.1954 của UBKCHC Bạc Liêu gửi
quân dân chính cấp tỉnh, huyện v/v tổ chức lễ truy điệu các chiến sĩ đã hy
sinh để tƣởng nhớ và học tập tinh thần bất khuất, giữ vững lập trƣờng
kháng chiến của các chiến sĩ.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

HÀNH CHÁNH BẠC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LIÊU
Số 321/KH-54
Kính gởi:- QDC cấp Tỉnh,
- Các huyện,
Ngày 15/5/1954 UBKCHC tỉnh Bạc Liêu đã phổ biến Chỉ thị 12/Ct/54,
ngày 21/4/1954 của UBKCHC Nam Bộ xuống tận các cấp QDC trong tỉnh về
việc truy điệu các ông:
- Mai Châu Si Châu (Ngô Thất Sơn) chỉ huy quân đội KhMer Issarak
- Nguyễn Văn Thi, ủy viên quân sự khu Sài Gòn - Chợ Lớn.
- Huỳnh Bá Nhung, quân y sĩ khu Sài Gòn - Chợ Lớn
- Võ Bá Nhạc, cán bộ quân sự Bộ tƣ lịnh khu 7
Để tƣởng nhớ và học tập tinh thần bất khuất giữ vững lập trƣờng kháng
chiến, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của các đồng chí ấy.
Để tố cáo tội ác và âm mƣu của giặc đối với tù binh và cán bộ ta bị giặc
giam giữ để gây căm thù, đẩy mạnh công tác kháng chiến.
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Để đề cao tinh thần đoàn kết, sát cánh chiến đấu của bộ đội và nhân dân
Việt, Khmer;
Yêu cầu QDC tỉnh các Huyện đôn đốc và nhắc nhở cấp ngành tƣơng
đƣơng; và xã phải tổ chức ngay cuộc lễ truy điệu này, đồng thời báo cáo kết quả
về tỉnh./.
Kính chào,
Ngày 21 tháng 5 năm 1954
TM.UBKCHC Tỉnh Bạc Liêu,
Phó Chủ tịch,
(đã ký)
Nguyễn Hiên Ngô
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 227, tờ 2
Công văn ngày 13.8.1954 của UBKCHC huyện An Biên - Bạc Liêu v/v
đốn cây cất trại tập kết cho quân dội và cán bộ.
.
TỈNH BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN AN BIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….

Ngày 13 tháng 8 năm 1954

Kính gửi:
- UBKCHC xã Biên Bạch, Danh Coi và Vân Khánh Đông.
- Thụy Lâm và Ban Kinh tài An Biên.
Kính,
Thi hành công văn của UBKCHC Nam Bộ về việc đốn một số cây lá, để
cất các trại tập kết cho quân đội và cán bộ.
UBKCHC huyện công văn cho các xã thi hành cấp bách để kịp thời gian
tập kết.
- Về đốn cây:
- Mở một cúp tại rung 580 (Vân Khánh Đông)
- Mở một cúp tại rừng 390 (đƣờng 23 Biên Bạch).
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- Xã Biên bạch phụ trách động viên nhân dân đốn một số cây đòn tay và
tràm rong:
+ 8440 cây đòn tay cỡ 3,50x0,06 bằng giang
+ 10.800 cây tràm rong cỡ 4,00x0,04 bằng giang
- Xã Vân Khánh Đông phụ trách động viên nhân dân dốn một số cây cột,
theo các loại nhƣ dây:
+ 460 cây dài 4,50 và 0,35 hoành.
+ 920 cây dài 3,50 và 0,35 hoành.
+ 920 cây dài 2,50 và 0,35 hoành.
Số cây này hái xa phải đốn trong thời gian 10 ngày phải cho xong, bắt đầu
từ ngày này và chở đến bo xáng Cán-gáo, địa điểm sẽ do cán bộ Thủy lâm
hƣớng dẫn và kiểm soát.
- Chú ý Mở cup trong phạm vi 100 mẫu, nếu thiếu cây sẽ đƣợc mở thêm.
- Về mua Lá
- UBKCHC xã Vân Khánh và Danh Coi chịu trách nhiệm mua một số lá,
nhứt là xã Vân Khánh phải mua một số lá thật nhiều vì có khả năng hơn, số lá
phải mua là 184.000 tàu.
- Số lá này Vân Khánh và Danh Coi cũng phải động viên nhân dân chở
đến Bo xáng Cán Gáo.
- Về giá cả:
Về giá cả nhƣ tiền công đốn cột, cây, tiền chợ và giá lá và chở đều do sự
bình nghị mà định giá.
Về tiền trả thì các xã sẽ trực tiếp với ông Chàm Thủy lâm tỉnh ở tại Kinh
5 lấy để trả cho nhân dân.
- Về số nhân công:
Lúc này nhằm ngày mùa nên việc động viên cũng gặp trở ngại nhƣng các
xã phải cố gắng động viên đốn cây mỗi cup ít lắm cũng phải có 50 ngƣời làm
hàng ngày.
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Đây là một công tác cấp bách, chúng ta phải quyết tâm thi hành khẩn
trƣơng để kịp thời giờ tập kết, theo quy định trong việc thi hành hiệp định ngừng
chiến.
Yêu cầu các xã sẽ phối hợp với Thụy Lâm huyện thi hành cho đƣợc kết
quả sớm.
TM UBKCHC HUYỆN AN BIÊN
P. Chủ tịch:
(Đã ký)
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 994, tờ 1.
Kiến nghị của 52 cán bộ dân quân chính huyện An Biên tỉnh Bạc Liêu
tại cuộc họp ngày 12 - 13.8.1954 về chủ trƣơng thực hiện ngừng chiến của
Đảng và Chính phủ.
.
TỈNH BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN AN BIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIẾN NGHỊ
Chúng tôi toàn thể là 52 Cán bộ DQC cấp huyện ở An Biên đã họp từ
ngày 12 và 13/8/54 để học những chủ trƣơng về thực hiện ngừng chiến của
Đảng và Chính phủ.
Trong 2 ngày chúng tôi học thảo luận rất sôi nổi về Lời kêu gọi của Hồ
Chủ tịch, về Hiệp định nhứt là đƣợc học lời xây dựng của đồng chí Trung Öy,
chúng tôi kiểm điểm có mấy sai lầm về tƣ tƣởng, khi đƣợc lịnh ngừng chiến:
- Hoài nghi cho rằng khó mà thực hiện đƣợc hòa bình ở Đông Dƣơng, vì
sợ Pháp phản bội.
- Bi quan trong việc điều chỉnh khu vực tạm đóng quân, cho rằng chúng ta
nhân nhƣợng nhiều.
- Bàng khoan trong việc tập kết.
Ba sai lầm trên đây đã bộc lộ:
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1/ Không thấy hết sự sáng suốt và cƣơng quyết của sự lãnh đạo của Đảng,
của Hồ Chủ tịch, của Chính phủ.
2/ Thiếu ý thức trƣờng kỳ gian khổ trong công cuộc đấu tranh củng cố hòa
bình, độc lập, dân chủ và thống nhứt.
3/ Thấy lợi ích địa phƣơng mà không thấy lợi ích toàn quốc, thấy lợi ích
trƣớc mắt mà không thấy lợi ích lâu dài.
Sau khi học đƣợc 2 ngày, thấy đƣợc sự sáng suốt của Đảng, của Hồ chủ
tịch của Chính phủ và còn thấy đƣợc sai lầm về tƣ tƣởng của chúng tôi. Chúng
tôi rất hăng hái, rất phấn khởi và tin tƣởng, nên đồng kiến nghị:
1/ Tuyệt đối tin tƣởng và phục tùng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,
của Hồ Chủ tịch, của Chính phủ.
2/ Toàn thể siết chặt đoàn kết chặt chẽ, thống nhứt tƣ tƣởng hành động
nhứt trí để thực hiện hiệp định một cách đúng đắn.
3/ Cƣơng quyết đấu tranh để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhứt hoàn
thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc và góp phần xây dựng bảo vệ hòa bình
thế giới.
4/ Quyết tâm nghiêm chỉnh và đề phòng để khắc phục những tƣ tƣởng sai
lầm của chúng tôi đã nói trên.
5/ Một mặt khác chúng tôi tích cực phổ biến và giáo dục mọi nhiệm vụ
trƣớc mắt hiện nay của Đảng của Chính phủ trong nhân dân để cùng nhân dân
triệt để thi hành hiệp định.
- Cƣơng quyết đấu tranh củng cố hòa bình thực hiện thống nhứt hoàn
thành độc lập và dân chủ.
- Triệt để thi hành hiệp định.
- Nƣớc Việt nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm.
- Đảng Lao động Việt Nam muôn năm.
- Hồ chủ tịch muôn năm.
An Biên, ngày 13/8/1954
Toàn thể đồng kiến nghị.
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 167, tờ 01.
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Công văn số 43/UB - H ngày 21.8.1954 của UBKCHC huyện An Biên
tỉnh Bạc Liêu gửi UBKCHC các xã yêu cầu thành lập gấp một ban cung
cấp để giải quyết kịp thời việc ăn ở của các anh em chiến sĩ về tập kết ở địa
phƣơng.
TỈNH BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN AN BIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/UB-H
Kính gởi: UBKCHC CÁC XÃ.
Để giải quyết kịp thời việc ăn ở của các anh em chiến sĩ về tập kết ở địa
phƣơng;
UBKCHC Huyện yêu cầu các Xã thành lập gấp một BAN CUNG CẤP
xã, thành phần gồm có: 1 đại diện Ủy ban, 1 đại diện đoàn thể, 1 đại diện kho
thóc.
BAN này chịu trách nhiệm xem xét xuất phát lúa thóc, đôn đốc xay lúa để
phân phối cho bộ đội ăn, và chăm sóc anh em chiến sĩ ở xã mình.
Ban này thành lập gấp khi đƣợc công văn này.
Mong Xã chú ý thi hành đƣợc khẩn trƣơng.
An Biên, ngày 21 tháng 8 năm 1954
TM.UBKCHC HUYỆN AN BIÊN
Chủ tịch:
(đã ký)
NGUYỄN THANH HÕA
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 165, tờ 01.
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Chỉ thị số 285/TV-HU ngày 29.8.1954 của huyện ủy Mộc Hóa tỉnh Mỹ
Tho v/v tổ chức phòng gian, phòng điệp.
Đ.L.Đ.V.N

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH ỦY MỸ THO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUYỆN ỦY MỘC HÓA

CHỈ THỊ

Số: 285/TV-HU

(về việc tổ chức phòng gian, phòng điệp)

TỐI MẬT
Gần đây các Xã vì bị động trong việc tổ chức học tập hiệp định đình
chiến, thi hành các lịnh hỏa tốc của cấp trên và giải quyết vấn đề tập kết đi, ở, do
đó nên rất lỏng lẻo trong việc phòng gian bảo mật. Do những sơ hở của ta nên
bọn gián điệp tay sai thọc sâu vào căn cứ hoạt động, âm mƣu phá rối trật tự an
ninh, tuyên truyền xuyên tạc sách lƣợc hòa bình của ta làm cho nhân dân hoang
mang.
NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ
- Thỉ Đông: Gián điệp rải truyền đơn kêu gọi nhân dân đón tiếp ngụy
quyền của chúng, xuyên tạc đình chiến. Ngoài ra chúng còn vận động nhân dân
không đón rƣớc bộ đội ta tập kết về Đồng Tháp Mƣời len lỏi vào các chuyến tàu
đò, bọn gián điệp thừa cơ hội chui vào.
- Bình Hòa: Một số Cao Đài phản động ở Tây Ninh do bọn lãnh tụ sai về
có luận điệu tuyên truyền cho rằng: “Thà Tây ở lại đây, sƣớng hơn là Việt
Minh”.
- Tuyên Thanh: Một số Cao Đài phản động trở về giành đất đai, hăm dọa
nhân dân, xuyên tạc chủ trƣơng tạm cấp địa bàu, đất đai, chúng cho rằng việc
tạm cấp của Chánh phủ không bảo đảm vì đất ấy không phải của Chánh phủ?
- Nho nho a Lâp: Gián điệp phá rối an ninh, mạo danh là chiến sĩ, ôm một
bà mẹ chiến sĩ toàn có những hành động phi pháp để làm mất thanh danh của
ngƣời QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG.
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Trên đây là một vài hành động của giặc mà Huyện Ủy vừa nhận đƣợc báo
cáo của Xã, ngoài ra các nơi khác, bọn gián điệp cũng lầm rầm chửi vào phá
hoại.
Để đối phó với các âm mƣu phá hoại của bọn tay sai hiếu chiến, BAN
THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY chỉ thị cho các Xã làm các việc sau đây:
PHƢƠNG PHÁP THI HÀNH
Đẩy mạnh giáo dục hiệp định đình chiến, dùng phƣơng tiện Nông Hội xúc
tiến giáo dục nhân dân ý thức phòng gian, phòng điệp, xét hỏi giấy tờ những
ngƣời lạ mặt khả nghi.
Công an theo dõi những tổ chức của gián điệp, những hành động khiêu
khích để kịp thời hƣớng dẫn nhân dân đấu tranh để bắt buộc Pháp thi hành Hiệp
định. Đối với những phần tử đáng nghi là tay sai của giặc, nếu xét hỏi không có
giấy tờ thì mời về giáo dục, giải thích cho họ thấy chính nghĩa.
Số du kích hiện nay không còn chiến đấu nữa, xã ủy lãnh đạo biến thành
đội canh gác tuần tiễu dƣới sông và trên bờ, xét hỏi giấy tờ, đặc biệt chú ý đến
số thƣơng buôn.
Các xã từ trƣớc có trạm canh gác, nay cần xúc tiến kiện toàn thêm cho
chặt chẽ, không nên giải tán.
Xã Tân Thuận, Tra Cu, Thi Đông, chú ý theo dõi các chuyến tàu đò lên
xuống để ngăn ngừa gián điệp. Điều tra số ngƣời trong xã tản cƣ ra vùng ngoài
mà hiện giặc tổ chức làm hội tề, nếu những tên này ngoan cố thì vận động cô
lập, nếu những tên ấy không nguy hiểm thì phải chủ động giáo dục, lôi kéo tổ
chức về phe ta, thi hành các chủ trƣơng của Chánh phủ.
Đình chiến hiện nay mới là bƣớc đầu tiền đề tiến đến hòa bình thống nhứt
độc lập thật sự, bởi thế nên nhiệm vụ cách mạng của nhân dân và cán bộ vẫn
còn. Bọn đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và bè lũ tay sai hiếu chiến vẫn còn những
hành động khiêu khích phá hoại đình chiến bởi thế nên các xã chú ý giáo dục
nhân dân có một cảnh giác cao độ nắm vững sách lƣợc hòa bình không lầm mƣu
sâu độc của giặc.
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Đồng Tháp Mƣời là vùng tập kết của ta, chánh quyền của ta vẫn còn, chƣa
thay đổi, bọn gián điệp và bè lũ tay sai của giặc không đƣợc vào vùng ta.
Giáo dục nhân dân tích cực làm công việc chánh quyền để thực hiện chu
đáo mọi điều đã ký kết giữa ta và Pháp trong hiệp định đình chiến.
ĐỐI VỚI BỘ MÁY CỦA TA HIỆN NAY
Bộ phận chánh quyền làm việc công khai từ trƣớc đến nay vẫn để một số
tiếp tục giải quyết công việc cấp trên đƣa xuống và những rắc rối ngoài nhân
dân. Bộ phận này cần chọn những đồng chí có đủ điều kiện để sau này đƣa ra
hoạt động hợp pháp với giặc?
Song song theo đó, Xã Ủy tổ chức một bộ phận làm việc bí mật không
danh nghĩa trực tiếp nói hệ thống về huyện ủy.
Ngay lúc này, xã ủy xúc tiến tổ chức một bộ phận làm việc bí mật chú ý
chọn những đồng chí có khả năng đảm bảo đƣợc công việc.
Thi hành đến đâu và gặp gì trở ngại báo cáo về huyện ủy biết để chỉ đạo
thêm./.
Mộc Hóa, ngày 29 tháng 8 năm 1954.
THAY MẶT BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY MỘC HÓA
BÍ THƢ,
PHẠM VĂN GIÁO
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1749, tờ 2-3.

622

Công văn số 39/UB- 4 ngày 03.9.1954 của UBKCHC An Biên - Bạc
Liêu v/v bộ đội trả lại xuồng ghe đã mƣợn của nhân dân.
Tỉnh Bạc Liêu

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

U.B.K.C.H.C AN BIÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/UB-4
Kính gởi:

Ngày 3 tháng 9 năm 1954

Ban Chỉ huy Tập kết Long Châu Hà,
Ban Chỉ huy Tập kết Cao Miên

Kính,
Trong khi bộ đội về, đã mƣợn của nhân dân trong 3 xã Đông Thái, Đông
Hòa và Danh Coi một số xuồng, ghe để làm phƣơng tiện vận chuyển. Hiện nay,
số xuồng ghe đã qua thời hạn mƣợn.
Vậy, đề nghị B.C.H cho các đơn vị hay cần đem trả gấp xuồng ghe ấy lại
cho các U.B địa phƣơng để trả lại nhân dân.
Về việc trả, hiện nay chúng ta đang gặp trở ngại là: không biết ghe của Xã
nào để trả cho đúng; và chèo, ván xập bỏ lộn xộn hết.
Do đó, chúng tôi đề nghị kế hoạch sau đây:
1/ Tất cả ghe xuồng các đơn vị đều để tập trung về, giao nơi văn phòng
của B.C.H Long Châu Hà, có vài cán bộ trong văn phòng đặc trách. Nếu có
chèo, rui đã gãy, cũng cần đem vô theo.
2/ Các xã sẽ có cán bộ cùng chủ ghe lên nhận ghe, đem theo giấy tờ biên
nhận. Nếu rui van, chèo của ghe khác bỏ lộn qua, cần trả lại.
Rất mong các B.C.H chú ý giúp đỡ địa phƣơng.
Kính chào thân ái./.
T.m. ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH HUYỆN
Chủ tịch:
(đã ký)
NGUYỄN THANH HÕA
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 994, tờ 2.
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Danh sách đoàn chiến sĩ và cán bộ Nam Bộ ra đến thủ đô ngày 19-101954.
DANH SÁCH
đoàn chiến sĩ và cán bộ Nam Bộ ra đến thủ đô
ngày 19 tháng 10 năm 1954
Trƣởng đoàn và phó đoàn:
1/ Lƣu Quý Kỳ, 36 tuổi
Chức vụ chính quyền: Giám đốc Sở Tuyên truyền Văn nghệ Nam Bộ, Chi
Hội trƣởng Hội Văn nghệ Nam Bộ.
2/ Nguyễn Văn Vui, 40 tuổi
Đội viên du kích
Chiến sĩ giết giặc bình tuyên năm 1953.
3/ Huỳnh Văn Gấm, 32 tuổi
- Họa sĩ.
- Trƣởng phòng xuất bản của Sở Tuyên Văn Nam Bộ.
- Thƣờng vụ Hội Văn Nghệ Nam Bộ.
Các chiến sĩ thi đua:
4/ Phan Thanh Cao, 22 tuổi
Chiến sĩ giết giặc, binh tuyên năm 1953.
5/ Sơn Tông, 23 tuổi
Chiến sĩ giết giặc.
6/ Nguyễn Thanh Điểm, 28 tuổi
Chiến sĩ giết giặc, binh tuyên năm 1953.
Cán bộ quân sự:
7/ Trƣơng Văn Giầu, 45 tuổi
- Nguyên Khu trƣởng Khu 9.
- Phái viên kiểm tra quân dân chính miền Tây.
Cán bộ đoàn thể:
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8/ Lữ Đạt Thành, 42 tuổi.
Ủy viên thƣờng vụ Tổng hội của Hội Hoa Kiều giải phóng liên hiệp hội
Nam bộ (giai liên).
9/ Hồ Thiện Ngôn, 32 tuổi.
Cán bộ thanh niên.
Cán bộ kỹ thuật khoa học:
10/ Châu Thành Long, 40 tuổi.
(contrôleur chemin de fer)
Nhân viên Ban Kinh tài Nam Bộ.
11/ Bùi Văn Chính, 53 tuổi
(contrôleur adjonit P.T.T)
Nhân viên ngành Mậu dịch.
12/ Đặng Văn Mạnh, 44 tuổi
(Cao dang ở Paris - Laboratoire Payot Pais).
Nhân viên nghiên cứu nghiệp vụ Ban kinh Tài Nam Bộ.
13/ Trƣơng Văn Kỳ, 53 tuổi.
- Agent technique des T.P.
- Nghỉ công tác từ năm 1952.
14/ Nguyễn Văn Hòa, 58 tuổi
- Agent technique. Cựu đốc công lục lộ.
15/ Nguyễn Văn Chất, 51 tuổi.
- Chef d’équipe des T.P.
- Nhân viên Sở Ngân sách.
16. Lê Văn Ký, 33 tuổi
- Đại học khoa học về Electrochimie ở Pháp.
- Giảng viên trƣờng trung học.
17/ Nguyễn Đức trọng, 51 tuổi
- Cựu tham tá Sở Bƣu điện 23 năm.
- Cao đẳng ở Việt Nam, ở Pháp.
- Cán bộ tài chính Ban Kinh tài Nam Bộ.
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18/ Phạm Vĩnh Bảo, 54 tuổi
Agent technique.
Cán bộ Ban Tài chính Trung ƣơng cục.
19/ Tô văn Thới, 52 tuổi
Chef chantier.
Cán bộ nghiên cứu tiểu công nghệ Ban Kinh tài .
20/ Nguyễn Văn Bính, 55 tuổi.
- Agent technique.
- Cán bộ ngành công nghiệp Ban Kinh tài Nam Bộ.
Cán bộ Tuyên Van:
21/ Nguyễn Cao Thƣơng, 32 tuổi
- Họa sĩ - Huân chƣơng Kháng chiến hạng nhì.
- Trƣởng phòng họa ảnh Sở Tuyên Văn Nam Bộ
- Thƣờng vụ Hội văn Nghệ Nam Bộ.
2/ Nguyễn Sơn, 26 tuổi
- Cán bộ biên tập Thông tấn xã.
25/ Nguyễn Thị Ngôn, 24 tuổi
- Nữ phát thanh viên.
26. Bùi Thị Lƣu, 27 tuổi
- Công nhân viên Sở Tuyên Van Nam Bộ (văn phòng).
P.PTT, hồ sơ 1436, tờ 13 - 15.
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Chỉ thị số 78/CT- TU ngày 10.11.1954 của Tỉnh Ủy Bạc Liêu về tích
cực giúp đỡ gia đình các chiến sĩ bộ đội có nhiệm vụ chuyển quân ra Bắc để
xây dựng lực lƣợng củng cố hòa bình, bảo đảm đấu tranh thắng lợi chính
trị miền Nam.
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH ỦY BẠC LIÊU

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số: 78/CT-TU
CHỈ THỊ
Trích yếu: Tích cực giúp đỡ gia đình các chiến sĩ bộ đội
có nhiệm vụ chuyển quân ra Bắc để xây dựng lực lƣợng
củng cố hòa bình, bảo đảm đấu tranh thắng lợi chánh trị Miền Nam.
- Có thắng lợi đình chiến mới có việc chuyển quân. Chuyển quân để chấp
hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Hồ Chủ Tịch, Đảng, Chánh phủ và Bộ Tổng
Tƣ lịnh, đồng thời buộc đối phƣơng phải thi hành đúng Hiệp định đình chiến.
- Chuyển quân ra Bắc là để xây dựng lực lƣợng để chỉnh quân, chỉnh
Đảng, làm cho quân đội nhân dân ngày càng hùng mạnh để làm trụ cột cho cuộc
đấu tranh chánh trị củng cố Hòa bình, thực hiện thống nhứt, hoàn thành độc lập
và dân chủ trên toàn quốc.
- Chuyển quân có tính chất vô cùng quan trọng nhƣ thế, và có tính chất
lịch sử vĩ đại nhƣ thế, nhƣng các cấp lãnh đạo Chi bộ Xã chƣa nhận đƣợc hết
mức quan trọng và lịch sử vĩ đại đó nên thiếu lãnh đạo xây dựng tƣ tƣởng cho
gia đình chiến sĩ bộ đội thấy đƣợc vinh quang to lớn khi đến thăm viếng các
chiến sĩ Bộ đội.
Do sơ sót nghiêm trọng đó, mà có những gia đình đến thăm các chiến sĩ
bộ đội, hoặc gởi thơ thăm viếng thiếu phần xây dựng vinh quang vĩ đại chuyển
quân để tăng cƣờng thêm sức phấn khởi ra đi làm nhiệm vụ cao cả to lớn của các
chiến sĩ, mà trái lại nặng về bịn rịn, lƣu luyến của tình cảm gia đình.
Đối với gia đình các chiến sĩ Bộ đội, Chi bộ Xã cũng thiếu phần chăm sóc
về tinh thần cũng nhƣ vật chất để gia đình các chiến sĩ nhận thấy rõ nhân dân,
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Chánh phủ, Đảng lúc nào cũng đặc biệt chú ý chăm lo đến gia đình của các
chiến sĩ đã hy sinh chiến đấu trong 8, 9 năm nay và hiện đang tiếp tục xây dựng
lực lƣợng để củng cố hòa bình trong giai đoạn đấu tranh chánh trị Miền Nam.
Hai sai lầm đó đều có ảnh hƣởng không tốt cho tinh thần phấn khởi
chuyển quân của các chiến sĩ. Mà hiện thời âm mƣu của bọn hiếu chiến Mỹ, của
những phần tử hiếu chiến Pháp, của bọn tay sai Ngô Đình Diệm cũng đƣơng cố
tìm cách phá hoại, lũng đoạn tinh thần phấn khởi chuyển quân xây dựng lực
lƣợng của bộ đội ta.
Để giữ vững truyền thống anh dũng chiến đấu tiêu diệt xâm lăng đế quốc
hiếu chiến và đập tan bọn tay sai hiếu chiến bán nƣớc buôn dân.
Để giữ vững toàn vẹn lực lƣợng bộ đội từ khi tập kết đến lúc chuyển quân
xây dựng lực lƣợng củng cố hòa bình trong giai đoạn đấu tranh Chánh trị Miến
Nam.
Tỉnh ủy nghị quyết cho các Chi bộ Xã tích cực thi hành các nhiệm vụ sau
đây:
1. Chi bộ luôn luôn xây dựng cho các gia đình chiến sĩ đến thăm hoặc gởi
thơ thăm các con em mình có một tƣ tƣởng đúng đắn là khuyến khích con em
mình làm tròn nhiệm vụ vinh quang vĩ đại là chăm lo học tập, chăm lo công tác,
chăm lo chuyển quân thành công để củng cố hòa bình, để bảo đảm cho đấu tranh
Chánh trị Miền Nam, để hoàn thành thống nhứt Độc lập dân chủ toàn quốc.
2. Chi bộ luôn luôn giáo dục nhân dân, cán bộ nhân viên đến thăm viếng
các gia đình các chiến sĩ và giúp đỡ cho các gia đình chiến sĩ về phƣơng pháp
làm ăn, về tu bổ nhà cửa. Nói chung là luôn luôn chú ý chăm sóc từ tinh thần
đến vật chất một cách đậm đà mật thiết chân thật của nhân dân đối với các gia
đình đã hy sinh rất nhiều cho dân tộc cho Tổ quốc, cho nhân dân.
3. Kết quả của hai nhiệm vụ quan trọng này các Chi bộ báo cáo gấp lên
Tỉnh Ủy để Tỉnh Ủy tổng kết báo cáo với nhân dân, báo cáo lên Trung Ƣơng
Cục, và phổ biến đề cao trong các báo chí, trong các bản thông tin tức.
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Yêu cầu các Chi bộ tích cực thi hành khẩn trƣơng Nghị quyết Chỉ thị quan
trọng của Tỉnh Ủy để bảo đảm toàn vẹn lực lƣợng bộ đội chuyển quân củng cố
Hòa bình bảo đảm thắng lợi đấu trang chánh trị miền Nam ./.
Ngày 10 tháng 11 năm 1954
TM. TỈNH ỦY BẠC LIÊU
Ủy viên Thƣờng vụ
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 226, tờ 1.
Chỉ thị số 246 ngày 18.12.1954 của UBHC huyện Hồng Dân tỉnh bạc
Liêu v/v lập danh sách, cấp bằng cho gia đình nhiều ngƣời kháng chiến.
TỈNH BẠC LIÊU

VIỆT NAM DAN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN HỒNG DÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126/HC-CT

Ngày 18 tháng 12 năm 1954

TY. Về việc lập danh sách, cấp bằng
cho gia đình nhiều ngƣời Kháng chiến.
CHỈ THỊ
Kính gởi: ỦY BAN HÀNH CHÁNH các xã trong HUYỆN.
Thi hành Chỉ thị số: 51/CT-53 của UBHC Nam Bộ, ra ngày 7-12-1953dl
về việc cấp bằng “BẢNG VÀNG DANH DỰ” và “GIA ĐÌNH VẺ VANG” cho
gia đình có 1 hoặc nhiều con tòng quân. Đến nay, mặc dù Khang-hành Tỉnh và
Huyện đã có nhiều lần nhắc nhở, nhƣng đa số Xã chƣa thi hành. Chỉ có 3 xã báo
cáo: Tri phai, Ninh thanh loi, và Vĩnh hòa 1 nhƣng chƣa có quan niệm thống
nhứt và chƣa đầy đủ.
Để hoàn thành nhiệm vụ của Chánh quyền ta đối với nhân dân, trƣớc khi
tạm thời rút lui, chƣa phát cấp bằng đầy đủ là còn một tội lỗi rất lớn đối với
nhân dân.
Nên ỦY BAN HÀNH CHÁNH Huyện rút tóm tắt mấy phần việc cần phải
thi hành gấp rút sau đây:
I. THÀNH LẬP HAI BẢNG DANH SÁCH
629

- Mỗi xã phải nghiên cứu lại Chỉ thị số: 51/CT-53 và thành lập hai bảng
danh sách:
1) Danh sách gia đình có 3 ngƣời tòng quân trở lên, đƣợc tặng thƣởng “BẢNG
VÀNG DANH DỰ” và
2) Danh sách gia đình có 1 hay 2 ngƣời tòng quân, đƣợc tặng thƣởng “GIA
ĐÌNH VẺ VANG”.
II. ĐIỀU KIỆN TẶNG THƢỞNG VÀ TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA
- Phải có cuộc bình nghị dân chủ nhân dân ở địa phƣơng, ấp hoặc xã nhận
xét và tuyển chọn.
- Gia đình có ngƣời tòng quân, nghĩa là gia đình có ngƣời trong hàng:
Cha, Mẹ, vợ, chồng, con trai, con gai, rể, dâu, tòng quân trong bộ đội chủ lực
hay bộ đội địa phƣơng, hiện còn tại ngũ hay đã hy sinh hoặc bị thƣơng, hoặc
bịnh phải trở về hậu phƣơng.
- Con nuôi, cháu nuôi (nuôi từ nhỏ đến lớn) hiện vẫn còn ở chung với gia
đình cũng đƣợc coi nhƣ con ruột.
- Em ruột, em dâu, em rể, em nuôi, cháu nội, cháu ngoại, cháu họ (nội
ngoại) đƣợc nuôi nấng trong gia đình từ nhỏ đến lớn và vẫn còn ở chung, cũng
đƣợc kể là ngƣời trong gia đình. (đƣợc tặng thƣởng).
- Thƣơng binh đƣợc tính cả nào gia đình mình và gia đình ngƣời nuôi,
nhận nuôi coi nhƣ ngƣời nhà. Nếu nhận nuôi chỉ có tánh chất nâng đỡ về tinh
thần mà không có trách nhiệm nuôi dƣỡng cung cấp thƣờng xuyên thì không
đƣợc kể.
- Trƣờng hợp đặc biệt đối với gia đình, vừa có ngƣời tòng quân vừa có
ngƣời theo giặc: làm ngụy quân, ngụy quyền, do thám cho địch, Kháng - hành
xã phải nghiên cứu lại Chỉ thị, có nói rõ về mục này.
III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC THI HÀNH.
Ủy ban tỉnh đã ủy nhiệm cho Khang- hành huyện có trách nhiệm nhận xét
và phát cấp bảng nên:
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- Khang-Hành Huyện đặt thêm một thời hạn chót kể từ nay đến ngày 5-11955 dl Khang-hành xã phải cho ngƣời mang danh sách đến huyện để lãnh 1 số
cấp bàng mang về xã cấp lại cho gia đình chiến sĩ.
- Mỗi bang danh sách phải làm hai bỏn để lập hồ sơ báo cáo về tỉnh.
Đƣợc Chỉ thị này, mong UBHC mỗi xã cố gắng thi hành cho kiipj thời
hạn định.
TM. ỦY BAN HÀNH CHÁNH HUYỆN
HỒNG DÂN
Ủy viên,
(Đã ký)
TRẦN VĂN KIÊU
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 230, tờ 1.
Chỉ thị số 84/CT - HU ngày 21.12.1954 của Huyện Ủy Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu v/v gấp rút hoàn thành các công tác cần thiết để chuẩn bị giao
khu vực cho đối phƣơng theo Hiệp định Giơnevơ.
ĐẢNG LAO ĐỘNG

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH BẠC LIÊU
HUYỆN ỦY HỒNG DÂN

Ngày 21 tháng 12 năm 1954

Ban Thƣờng vụ
Số: 84/CT-HU
CHỈ THỊ
Trích yếu: Gấp rút hoàn thành các công tác
cần thiết để chuẩn bị giao cho đối phƣơng
Mấy tháng qua, nhân dân chúng ta đang reo mừng phấn khởi trƣớc sự
thắng lợi vĩ đại ở Hội nghị Gionevo.
Theo tinh thần Hiệp định, nƣớc Việt Nam chúng ta tạm thời phân chia
thành 2 khu vực điều chỉnh: Miền Bắc do Chánh phủ ta kiểm soát, Miền Nam do
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Quân đội Liên hiệp Pháp tạm thời quản lý đến khi tiến hành tổ chức Tổng tuyển
cử tự do trong toàn quốc.
Do đó cán bộ chiến sĩ miền Nam của chúng ta đã phải chuẩn bị hoàn
thành mọi mặt để chuyển quân thắng lợi đúng với thời gian do hai bên thỏa
thuận. Hiện nay, Miền Nam chúng ta chỉ còn khu tập kết Cà Mau là khu vực
chót, sẽ giao cho đối phƣơng trong ngày gần đây.
Thời gian này, kiểm điểm lại, chúng ta thấy không còn bao lâu nữa, có lẽ
trong dịp Tết tới đây chúng ta sẽ lần lƣợt bàn giao từng vùng với đối phƣơng.
Thì giờ nôn nao, cấp bách nhƣ thế, trái lại công việc của chúng ta thì còn
chồng chất quá nhiều song song với việc chuyển hƣớng cơ sở.
Tình hình này đòi hỏi toàn Đảng bộ chúng ta phải dốc hết năng lực tiềm
tàng của ngƣời Đảng viên Đảng Lao động để tranh thủ thực hiện càng sớm
chừng nào tốt chừng nấy.
Thế nên Thƣờng vụ Huyện Ủy Chỉ thị cho các Chi ủy xã khẩn trƣơng
hoàn thành mấy công việc cần thiết dƣới đây để chuẩn bị mọi mặt khi giao cho
đối phƣơng:
1/ Gấp rút bồi bổ sửa sang lại các Nghĩa địa (nơi ăn nghỉ của các cán bộ
chiến sĩ vì nƣớc bỏ mình) làm bia mộ, làm đài chiến sĩ cho tốt. Nhiều nơi thiếu
quan tâm đến để cỏ mọc um tùm, cây rào sệu sạo coi thật lạnh lẽo. Phải làm cho
đối phƣơng thấy rõ liệt sĩ, tử sĩ là những ngƣời luôn luôn đƣợc Chánh phủ nhân
dân biết ơn, chăm sóc, mà việc sửa sang Nghĩa địa là 1 biểu hiện cho sự biết ơn
đó.
2/ Tích cực cất cho đƣợc nhà Bảo sanh và nhiều trƣờng học trong xã để
phát triển Y tế vệ sinh và Văn hóa sau này (khi đã giao lãnh với đối phƣơng).
Nhà Bảo sanh phải cất trên nền cao ráo, sạch sẽ, có thoáng khí. Trƣờng học phải
đẹp đẽ, trang hoàng nghiêm chỉnh.
- Các xã có chợ phải có phòng Thông tin. Phòng Thông tin phải có bảng
hẳn hoi (cụ thể nhƣ phòng Thông tin xã Vinh Thuận).
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3/ Chi ủy xã và Ủy ban huyện chuẩn bị báo cáo về kết quả mọi mặt công
tác, trong quá trình kháng chiến và kiến quốc của chúng ta từ bắt đầu kháng
chiến đến nay về mọi mặt: Chánh trị, Kinh tế, Văn hóa và xã hội.
- Về Chánh trị: Cụ thể nhƣ quyền tự do dân chủ của nhân dân đƣợc tôn
trọng nhƣ thế nào? Tình hình đoàn kết ở nông thôn ra sao? Vấn đề tự do tƣ
tƣởng, tín ngƣỡng của các đạo giáo tôn phái? Việc xử lý kiện thua tranh tụng
quyền lợi giữa nhân dân nhƣ thế nào?
- Về Kinh tế: Đời sống cải thiện của nhân dân ra sao? Bao nhiêu đất đƣợc
đem ra cấp cho nông dân nghèo? Bao nhiêu nhân khẩu đƣợc lãnh đất? Tình hình
sản xuất ruộng rẫy trƣớc kháng chiến ra sao? Và ngay trong kháng chiến đã phát
triển nhƣ thế nào? Việc phát triển cơ sở công nghệ, thủ công? Việc đóng góp của
nhân dân ra sao? Cụ thể nhƣ Công thái kháng chiến TNH v.v…
Chú ý: Báo cáo bằng con số rõ rệt.
- Về Văn hóa: Cất đƣợc bao nhiêu trƣờng học? Bao nhiêu ngƣời thoát
đƣợc nạn mù chữ? Việc bài trừ mê tín dị đoan nhƣ thế nào?
- Về Xã hội: Vấn đề cầu ky sông rạch ra sao? Vét bao nhiêu rạch, đào bao
nhiêu kinh? Lập bao nhiêu trạm Y tế? Cất bao nhiêu nhà Bảo sanh? Việc trong
trại chích ngừa? Vấn đề hoan-hon tƣơng tế?
4/ Mỗi xã phải vẽ 1 bản đồ trong xã mình, Ủy ban huyện sẽ tổng kết về
thành 1 bản đồ trong toàn huyện.
Chú ý: Về ranh ấp, ranh xã, chỉ rõ chỗ nào có trƣờng học, nhà bảo sanh,
chợ búa.
THỜI GIAN THI HÀNH:
- Đến ngày 10 tháng 1 năm 1955, các xã và Ủy ban huyện phải làm xong
các phần trên đây và báo cáo về Huyện Ủy.
- Ngày 29 tháng 12 năm 1954 phải báo cáo sơ kết về huyện.
Phụ thêm: Các Chi ủy xã phải có kế hoạch gấp rút hoàn thành thu TNN,
Quán hàng, thanh toán tài chánh và tài sản quốc gia đúng với thời gian của Tỉnh
quy định, theo tinh thần Chỉ thị số:8 của HU.
Các đồng chí!
633

Việc chuyển giao cho đối phƣơng nhứt định không thể chần chờ kéo dài
đƣợc. Thời gian gấp rút này, thúc bách chúng ta phải nỗ lực hoàn thành việc
chuẩn bị mọi mặt trƣớc khi đối phƣơng đến. Có nhƣ thế chúng ta mới kịp thời
chuyển hƣớng cơ sở và khi đối phƣơng vô chúng ta sẽ giao trách nhiệm cái gì
mà chúng ta đã làm đƣợc trong mấy năm kháng chiến vừa qua và buộc chúng
phải đảm bảo các thành tích ấy về sau này.
Huyện Ủy luôn luôn tin tƣởng các đồng chí sẽ thấy hết mức quan trọng
của vấn đề mà nỗ lực thi hành đúng với thời gian đã định./.
T.M BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Ủy viên TV
(đã ký)
TRẦN TUẤN TÀI
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 171, tờ 1-3
Chỉ thị số 87 ngày 28.12.1954 của UBHC huyện Hồng Dân tỉnh Bạc
Liêu v/v trợ cấp gia đình tử sĩ, thƣơng bệnh binh.
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH BẠC LIÊU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HUYỆN ỦY HỒNG DÂN
Ban Thƣờng vụ

Ngày 28 tháng 12 năm 1954

Số: 87/CT-HU
CHỈ THỊ
Trích yếu: Trợ cấp gia đình tử sĩ thƣơng bịnh binh
Cuộc kháng chiến gian khổ nhƣng anh dũng của chúng ta đã đoạt đƣợc
nhiều thắng lợi. Từ lúc ký kết đình chiến tới nay, nhân dân đều sống một cuộc
đời tƣơi sáng trong không khí hòa bình.
Sở dĩ đƣợc nhƣ vậy là nhờ sức chiến đấu oanh liệt của quân dân ta dƣới
sự lãnh đạo thiên tài của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chánh phủ. Đặc biệt hơn là do sự
hy sinh dũng cảm của số anh em tử sĩ thƣơng bịnh binh.
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Để tƣởng lệ đến những gia đình có con em vì nƣớc bỏ mình và để lãnh
chiếu cố của Đảng, Chánh phủ đối với những gia đình thƣơng bịnh binh, là ân
nhân của dân tộc,
Tỉnh Ủy có phân phối cho mỗi huyện 1 số tiền để cung cấp những gia
đình kể trên.
Thi hành chủ trƣơng Tỉnh ủy,
THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY CHỈ THỊ:
a) Các Chi ủy xã nên rà kỹ lại số gia đình tử sĩ, thƣơng bịnh binh thật
nghèo trong xã mình và lập danh sách theo kiểu mẫu (có bẳng riêng) đồng thời
phân công 1 CUV hỏa tốc mang lên Huyện Ủy trễ lắm là ngày 4-1-1955, Huyện
Ủy xem xét lại sẽ sanh hoạt thêm cho đồng chí này thông suốt trong vấn đề cấp
phát. Xong, Huyện Ủy điều chỉnh tiền bạc giao cho đồng chí mang về luôn.
b) Mức cao phát tối đa không quá 2 tháng, phải tránh quân bình. Tùy hoàn
cảnh từng gia đình mà định mức cấp phát. Mỗi tháng 1 nhân khẩu đƣợc lãnh
30$00 (trị giá 1 giạ 20 lit lúa)
c) Đƣợc kê nhân khẩu của gia đình: Cha, mẹ già cả, vợ con yếu đuối. Nếu
có con làm ăn đƣợc thì không kê.
Chú ý: Những gia đình nào mà chiến sĩ thƣơng bịnh binh đã đi tập kết
cũng phải xem xét và lập danh sách, nếu thấy quá thiếu thốn.
d) Trƣờng hợp những gia đình tƣơng đối sống đƣợc, hoặc thiếu hụt chút ít
thì khỏi phải làm danh sách kê khai. Tuy vậy, chúng ta cũng phải giải thích cho
họ hiểu rõ và động viên tinh thần tƣơng trợ của họ để nhƣờng lại cho những gia
đình nghèo khó hơn.
Các đồng chí,
Khả năng tài chánh của Đảng thật eo hẹp, còn phải lo nhiều việc khác
nữa. Dó đó, các đồng chí cần điều tra kỹ lƣỡng, nhằm giúp đối tƣợng mà tác
dụng chánh trị tốt, làm sao cho những gia đình đƣợc trợ cấp thấy rõ sự chăm sóc
của Đảng và những gia đình đƣợc trợ cấp thấy rõ sự chăm sóc của Đảng và
những gia đình không lãnh cũng hài lòng.
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Thời gian giao lãnh với đối phƣơng đã gần ngày, Thƣờng vụ Huyện Ủy
rất mong các Chi ủy nhận xét đúng mức sự quan trọng của chủ trƣơng này để
tích cực thi hành cho chu đáo./.
T.M BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Ủy viên đƣợc UQ
(đã ký)
NGUYÊN - PNG - LƢU

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 230, tờ 2.
Bản nội ngoại quy của đội liên lạc hỏa tốc huyện Ngọc Hiển - tỉnh Bạc
Liêu năm 1954.
BẢN NỘI NGOẠI QUY
(Đội Liên lạc hỏa tốc của Huyện Ngọc Hiển)
Đội liên lạc hỏa tốc tổ chức phân toán mỏng theo số nhơn viên của mỗi
ngành cung cấp. Có việc thì đi rồi trở về cơ quan mình làm công việc phụ. Đội
không tổ chức tập trung nhƣng nội dung phải đƣợc chặt chẽ và bảo đảm đƣợc
công việc của Đảng, Dân, Quân, Chánh huyện.
I. TỔ CHỨC
1/ Tên đội: Đội Liên lạc hỏa tốc của Huyện Ủy và Kháng - Hành, quyền
hạn, nhiệm vụ và mục - yêu cầu đội viên của Đội nhƣ dƣới đây:
a) Đội có một trƣởng đội và phó đội do Huyện ủy và Ủy ban chỉ định hợp
lý.
b) Trƣởng và phó đội hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Ủy Ban, huyện ủy
để lãnh đạo các đội viên để thi hành các nhiệm vụ của huyện ủy, ủy ban lãnh
đạo việc học tập kiểm thảo các anh em Đội viên tập trung và anh em phòng giao
liên khi đi, lúc về cơ quan.
c) Số đội viên các ngành đƣa qua sẽ giải quyết nhƣ sau:
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Ngành đƣa qua bao nhiêu nhơn viên qua đội hỏa tốc thì cơ quan phải cung
cấp xuống cho đội viên đó và tiền sanh hoạt phí, công tác phí ngành phải chịu
trách nhiệm lãnh. Trừ số đội viên của Huyện đội đƣa qua do Ủy Ban Lãnh đạo.
- Số nhơn viên đƣa qua Đội hỏa tốc tuyệt đối ngành không đƣợc phân
công tác đi khỏi cơ quan, chỉ làm công việc văn phòng là phụ. Đồng thời cơ
quan lãnh đạo giáo dục kiểm thảo nhơn viên khi về cơ quan.
d) Mục - yêu cầu của đội phải có 10 nhơn viên trở lên do các ngành cung
cấp. Phân chia đi hai đƣờng nhƣ sau:
- Đƣờng hỏa tốc đi Tỉnh 2 đội viên do huyện ủy, ủy ban họp với Trƣởng
đội chọn lựa trong số nhơn viên các ngành đƣa qua.
- Đƣờng đi hỏa tốc xã 10 đội viên, việc phân công tác đi do trƣởng đội
điều chỉnh cho hợp lý.
II. NHIỆM VỤ CỦA TRƢỞNG PHÓ ĐỘI VÀ ĐỘI VIÊN
1/ Trƣởng phó đội.
Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc Huyện ủy và Ủy ban trong khi điều
khiển các Đội viên thừa hành các nhiệm vụ.
- Theo dõi kiểm tra thanh toán thắc mắc và tổ chức lãnh đạo học tập do
đội viên đi đƣờng tỉnh và Phòng giao liên huyện.
- Trƣớc khi đi phải phân công rõ ràng, khi về phải kiểm thảo ƣu khuyết
điểm.
- Trƣờng hợp đội viên xin nghỉ phép, Trƣởng hoặc phó đội phải trực tiếp
báo cáo cho huyện ủy, ủy ban để có ý kiến điều chỉnh rồi mới quyết định
- Thƣờng xuyên kiểm tra đôn đốc các đội viên bảo vệ tài liệu, bảo vệ
xuồng ghe.
- Trƣờng hợp đội viên bịnh hoạn phải đƣợc chăm sóc thật chu đáo.
(Liên lạc tập trung và báo cáo cho huyện ủy, ủy ban giải quyết)
- Đối với nhơn viên cơ quan đƣa qua rồi bị bịnh hoặc có những khuyết
điểm; trƣởng đội thƣờng xuyên tổ chức học tập và kiểm thảo cơ quan với số liên
lạc tập trung.
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- Các ngành hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc huyện ủy; ủy ban trong số
nhơn viên của ngành đƣa qua đội hỏa tốc.
- Đội chỉ làm việc chuyên môn hỏa tốc. Nên các ngành có gởi phải thảo
luận với trƣởng đội.
III - KẾT LUẬN
Để đảm bảo đƣợc công việc chung và đúng tánh chất hỏa tốc của Đội, cần
có kỷ luật để đảm bảo tổ chức, Đội dựa vào đó mà đề cử những đội viên tích cực
và áp dụng kỷ luật nghiêm minh đối với đội viên phạm nhiều khuyết điểm.
1/ Hàng tháng đội tổ chức 1 kỳ để kiểm thảo chuyên môn và bình tuyển
đội viên đƣợc nhiều ƣu điểm đề nghị Ủy ban đề cao khen thƣởng (tùy thành
tích) mà cơ quan khen thƣởng.
2/ Nếu trƣờng hợp sai, thuộc về ngành thì ngành hoàn toàn chịu trách
nhiệm trƣớc Huyện Ủy, Ủy Ban.
3/ Tất cả trong đội phải thi hành Bản Nội quy này, nếu Đội viên nào
không thi hành thì tùy trƣờng hợp hội nghị nhận xét mà áp dụng kỷ luật cả mấy
trƣờng hợp nhƣ dƣới đây:
- Phê bình, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi đội và đề nghị cơ quan thải đỡ.
- Việc thi hành kỷ luật do trƣởng đội đề nghị Huyện Ủy, Ủy ban và ngành
thi hành kỷ luật.
NGỌC HIỂN, Ngày 9 tháng 09 năm 1954
TM/UBKCHC HUYỆN
Ủy viên,
TRẦN NGỌC TIỆP
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 172, tờ 1-2
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Chỉ thị năm 1954 của UBKCHC tỉnh Mỹ Tho v/v thu đoạt và sử dụng
chiến lợi phẩm.
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH MỸ THO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:
CHỈ THỊ
“V.v Thu đoạt và sử dụng chiến lợi phẩm”.
Tiếp theo chỉ thị số 37/CT.FLK-53 của UBKCHC FLK. Ngày 2-11-53
UBKCHC Tỉnh xin giải thích thêm để các nơi dễ thi hành.
I. Việc tuyên truyền giáo dục:
a. Đem Chỉ thị 37 CT.FLK-53 ra học tập để nắm cho đƣợc tầm quan trọng
của chiến lợi phẩm hiện nay và thấy phải quản lý chiến lợi phẩm.
b. Học tập theo phƣơng pháp từ trên xuống dƣới, từ trong ra ngoài, cán bộ
làm nòng cốt hƣớng dẫn đội viên và nhơn viên, đoàn thể và nông hội làm nòng
cốt cho nhân dân.
c. Việc học tập phải đi song song với kiểm thảo, sau mỗi cuộc thu đoạt
chiến lợi phẩm, phải tiến hành kiểm thảo để xây dựng củng cố thêm đạo đức cần
kiệm, liêm chính, chí công vô tƣ.
II. Phƣơng châm thu đoạt chiến lợi phẩm:
Nhằm mục đích phục vụ chiến đấu, phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân
hƣớng chiếm đoạt ƣu tiên sẽ nhƣ sau:
1. Vũ khí, đạn dƣợc, hóa chất, vàng bạc, tiền, máy radio.
2. Thuốc men, quân trang, vải, giấy tờ, sổ sách, quân dụng.
3. Vật liệu, dụng cụ cần thiết cho sản xuất.
4. Xa xỉ phẩm nhẹ mà nhiều tiền.
5. Lƣơng thực và các món khác.
Trong từng loại, việc chiếm đoạt ƣu tiên phải theo đúng nguyên tắc.
- Đắt giá.
- Nhẹ và gọn.
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Ban chỉ huy mặt trận phải có kế hoạch thu đoạt và vận chuyển chiến lợi
phẩm trƣớc và chỉ trong trƣờng hợp ta không đủ ngày giờ mới buông lỏng phá
hủy.
III. Kỷ luật báo cáo:
Ngoài quy định của FLK đối với QS, cơ quan cấp nào phải báo cáo cho
chánh quyền cấp tƣơng đƣơng, đoàn thể ở xã phải báo cáo các số của nhân dân
chiếm đoạt.
Ban chỉ huy hoặc thủ trƣởng cơ quan chịu trách nhiệm báo cáo, kết quả
chung sau khi đã kiểm tra (kiểm tra dân chủ).
IV. Việc sử dụng chiến lợi phẩm:
Sau khi thu đoạt, số tài sản của đồng bào bị giặc cƣớp giựt đƣợc trả lại
(chủ tài sản xin lại có nhân dân chung chac).
Về các vật dụng cần thiết cho sản xuất và đời sống của nhân dân, tỉnh có
thể truất ra từ 10 đến 20% để úy lạo cho du kích hay đồng bào có công trong
việc chiếm đoạt và vận tải.
Sau khi đề nghị và đƣợc tỉnh chấp thuận; xã đứng ra phân chia, có đông
đảo nhân dân tham gia và góp ý kiến.
Số chiến lợi phẩm phải đƣợc tính ra bằng tiền ghi vào sổ thu cho công
quỹ, còn số đã thù lao rồi thì cũng phải ghi rành trong biệt chú để tỉnh đễ bề tổng
kết, tổng số chiến lợi phẩm đã thu đoạt đƣợc. Các món khác kèm theo báo cáo
gửi về huyện.
V. Vấn đề khen thƣởng:
Việc khen thƣởng có tác dụng động viên các đơn vị, cá nhân thực hiện
chủ trƣơng thu đoạt và bảo vệ chiến lợi phẩm, các nơi phải thƣờng xuyên đề
nghị đơn vị và cá nhân gƣơng mẫu với thành tích về huyện hoặc tỉnh để khen
thƣởng kịp thời.
Chiến lợi phẩm là một nguồn trong ba nguồn thu của quốc gia, đặc biệt ở
chiến trƣờng Tỉnh nhà, nó sẽ bảo đảm một phần lớn cho công quỹ, giảm nhẹ sự
đóng góp của nhân dân và đồng thời thỏa mãn 1 phần lớn sự trang bị cấp dƣỡng
cho bộ đội.
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Thực hiện đƣợc chủ trƣơng chiếm đoạt và quản lý chiến lợi phẩm thực
hiện đƣợc chủ trƣơng tiêu hao sinh lực địch và bồi dƣỡng lực lƣợng ta các nơi
cần nghiên cứu kỹ và quyết tâm thi hành./.
Mỹ Tho, ngày tháng năm 1954
TM.UB.K.C.H.C TỈNH
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1779, tờ 1
Công văn số 29/DQ-12/T của Nông dân cứu quốc Nam Bộ - ngành
dân quân gửi Sở Công an Nam Bộ yêu cầu ra lệnh cho công an các cấp ủng
hộ sự hoạt động của nông dân.
NÔNG DÂN CỨU QUỐC NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ TRONG LIÊN VIỆT

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

NGÀNH DÂN QUÂN
Số 29/DQ. 12/T
Kính gởi: Quí ông Sở Công an Nam Bộ
Thƣa Quí ông!
Hội Nông dân Cứu quốc Nam Bộ chúng tôi muốn cho Dân quân xuống
cùng nhƣ Công Binh Xuởng và Công an xƣởng có nhiều nguyên liệu sản xuất võ
khí trong lúc toàn quốc tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công.
Chúng tôi quyết định và xin phép UBKCHCNam Bộ tổ chức khắp các xã
trong Nam Bộ 1 tuần lễ Nông dân võ trang cho Dân quân (coi chuơng trình và
chỉ thị kèm theo).
Chúng tôi thành thật và yêu cầu quý ông ra lịnh cho Công an các cấp triệt
để ủng hộ sự hoạt động và tổ chức về tuần lễ nói trên. Nếu có thể các Công an
xƣởng cho Nông hội những võ khí của Công an xƣởng sản xuất, những chiến lợi
phẩm lấy đƣợc của giặc để “bán đấu giá hay cho không” những dân quân có
thành tích chiến đấu để giúp cho dân quân có nhiều phƣơng tiện võ trang, có đủ
điều kiện trừ gian, phòng điệp, giết giặc cứu nƣớc, hoàn thành nhiệm vụ giành
thống nhất độc lập thật sự cho Tổ quốc.
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Xin chào “ Tích cực cầm cự chuẩn bị TPC”.
Ngày 21 tháng 9 năm 1949
BAN CHẤP HÀNH NÔNG DÂN CỨU QUỐC NAM BỘ
TM Ban Thƣờng vụ

Ngành Dân quân

Nguyễn Hữu Thế

Uỷ viên phụ trách Dân quân
Nguyễn Xuân Lƣu
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 201, tờ 09

Công điện của Phái đoàn Chính phủ Trung ƣơng gửi các chiến sĩ đồng
bào Sài Gòn - Chợ Lớn kêu gọi hãy siết chặt sự đoàn kết chống lại mọi mƣu
mô khủng bố của giặc.
CĐI: Các Đài phát thanh Radio Tháp Mƣời
TNMN, TNVN và Tn NB KC
Hỡi chiến sỹ và đồng bào Sài Gòn- Chợ Lớn!
Phái đoàn Chánh phủ Trung ƣơng về đến Nam Bộ, trong lúc giặc đang
tăng cƣờng lực lƣợng, tăng cƣờng những sự khủng bố vô nhân đạo để gây uy tín
cho tên phản quốc Vĩnh Thuỵ.
Đồng bào Sài Gòn- Chợ Lớn sống trong không khí nặng nề của một vùng
bị gót giày của quân xâm lăng đè nén trong gần bốn năm nay đang vùng đứng
lên cƣơng quyết chống mọi hình thức khủng bố của giặc. Chiến sỹ và đồng bào
Sài Gòn- Chợ Lớn đã nêu cao tinh thần chiến đấu của dân tộc, đánh đổ mọi mƣu
mô tuyên truyền giả dối của địch và của lũ bán nƣớc. Các Ban Công tác thaàh
tiếp tục truyền thống anh dũng của Đội Cảm tử thành không một ngày nào để
giặc ăn ngon, ngủ yên, nêu cao trí khí quật cƣờng của thanh niên Sài Gòn- Chợ
Lớn.
Phái đoàn thay mặt Hồ Chủ Tịch và Chánh phủ xin kính cẩn nghiêng
mình trƣớc vong hồn các chiến sỹ anh hùng, thăm viếng các gia đình chiến sỹ hi
sinh vì Tổ quốc, thân sỹ chào toàn thể chiến sỹ và đồng bào Sài Gòn- Chợ Lớn.
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Phái đoàn không quên gởi lời thân mến thăm các anh chị em hiện đang ở trong
tù kham của thực dân.
Ngày nay, giặc đã đem tên bù nhìn Vĩnh Thuỵ về Sài Gòn với một độc lập
và thống nhất giả hiệu. Chúng đã dám lấy thành phố yêu dấu của chúng ta làm
nơi trung tâm diễn hề kịch của chúng. Lòng phẫn uất của đồng bào đã lên đến
cực độ, giặc thẳng tay khủng bố nhân dân trong thành phố. Nhiều anh em trí
thức, nhiều anh em viên chức bị bắt giam cùm hay đòi hỏi. Chúng tinh dùng võ
lực đàn áp sức phản đối của nhân dân.
Hỡi các anh chị em trí thức!
Hỡi các anh chị em công chức!
Hỡi các anh chị em thợ thuyền!
Hỡi toàn thể đồng bào Sài Gòn- Chợ Lớn!
Chúng ta hãy siết chặc sự đoàn kết để chống lại mọi mƣu mô khủng bố
của giặc, chúng ta phải cho giặc và bọn bán nƣớc biết tinh thần bất diệt của
chiến sỹ Sài Gòn- Chợ Lớn.
Địch đang bƣớc vào con đƣờng khoô cùng. Thắng lợi vẻ vang của quân
đội ta trên khắp chiến trƣờng toàn quốc nhất là chiến trƣờng Tây Bắc và Đông
bắc bộ, phong trào thi đua ái quốc đang sôi nổi trong mọi thaàh ở toàn quốc đi
đối với mùa luyện quân, lập công mới phát động trên toàn cỗi Việt Nam, sự biến
chuyển lơớ lao trên trƣờng quốc tế do sự thắng lợi của Quân đội giải phóng
Trung Hoa đang làm cho địch thấy những ngày đen tối sắp đếnc ủa chúng trên
lãnh thổ yêu dấu của ta. Bằng xƣơng và bằng máu, chúng ta đã vƣợt bao nỗi khó
khăn trong 4 năm vừa qua. Bằng xƣơng và máu chúng ta đã thực hiện một nền
Độc lập thống nhứt và Dân chủ thực sự. Địch đã ném những sự nhục nhã trong
những ngày đầu hàng nhứt năm 1943. Địch sẽ nếm những sự nhục nhã và đau
đớn hơn nữa trong giai đoạn sắp tới khi chúng ta quét sạch chúng ra khỏi đất
nƣớc và dẹp tan bọn bù nhìn bán nƣớc.
Hỡi chị em, anh em Sài Gòn- Chợ Lớn!
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Hãy tiến mạnh lên!. Mỗi ngƣời phải là một chiến sỹ sẵn sàng địch trừ
gian. Thành phố Sài Gòn- Chợ Lớn phải xứng đáng với tên đội quân tiên phong
trong cuộc giải phóng nƣớc nhà.
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ MUÔN NĂM!
TINH THẦN BẤT DIỆT CỦA THÀNH PHỐ SG MUÔN NĂM!
HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM!
T. M đoàn Chánh phủ Trung ƣơng
Phạm Ngọc Thạch
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 86 - 87
Lời kêu gọi của Tổng Bộ Việt Minh, Hội Liên Hiệp quốc dân Việt
Nam kêu gọi đồng bào đứng lên kháng chiến chống Pháp.
LỜI KÊU GỌI CỦA TỔNG BỘ VIỆT MINH
Tổng bộ Việt Minh đã có lời hiệu triệu đồng bào đại ý nhƣ sau:
Chúng ta phải nhân nhƣợng ký kết với Pháp cốt làm cho hai dân tộc Việt
Pháp gần gũi, bình đẳng, thân mật nhƣng bọn Pháp phản động không muốn thế.
Chúng bắt buộc ta phải tác chiến để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Cơ sống còn
của dân tộc buộc chúng ta phải kháng chiến.
Kháng chiến thì sống.
Không kháng chiến thì chết.
Đồng bào hãy đứng cả dậy để chặn bƣớc quân thù.
Tổ quốc đang chờ những đứa con quả cảm, hy sinh lập nên những chiến
công oanh liệt. Tổ quốc đợi toàn thể quốc dân đem sinh lực, tài lực ra phụng sự
cuộc kháng chiến lâu dài. Tổ quốc trao cho những đoàn thể ái quốc nhiệm vụ
đƣa nƣớc nhà đến chỗ Vinh quang.
Quyết chiến!
Quyết thắng!
LỜI KÊU GỌI CỦA HỘI LIÊN HIỆP QUỐC DÂN VIỆT NAM
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Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam để kêu gọi toàn dân trƣờng kỳ kháng
chiến nhƣ sau:
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Các giới trí thức, lao động, giàu nghèo, gái, trai, lƣơng giáo, quốc dân
thiểu số và đa số, Nam Trung Bắc, chúng ta đã từng vẫy vùng đứng dậy. Chúng
ta rất yêu hoà bình, chúng ta không nghi ngờ nhân dân Pháp, không thù ghét
binh lính và kiều dân Pháp ở Việt Nam nhƣng chúng ta không đội trời chung
với bọn thực dân và bọn tay sai của chúng. Đừng xâm phạm đến nền tự do và
thống nhứt của Tổ quốc.
Cuộc kháng chiến của chúng ra sẽ kéo dài và chật vật, song chúng ta sẽ
thắng lợi vì chúng ta chiến đấu cho chính nghĩa.
Toàn thể quốc dân đồng bào!
Mỗi ngƣời dân Việt Nam hãy cầm lấy một thứ võ khí, tất cả hãy đứng
dậy.
THÔNG CÁO CỦA NHA TỔNG GIÁM ĐỐC T. T. T.T
Trong cuộc chiến tranh xâm lƣợc hiện thời, bọn thực dân phản động Pháp
không từ một phƣơng pháp dã man tàn ác nào để đạt đƣợc tham vọng. Để khủng
bố dân chúng, làm mất tinh thần kháng chiến, chúng dùng phi cơ để dội bom và
bắn súng liên thanh xuống lƣơng dân và đốt phá nhà cửa.
Bởi vậy, đồng bào hậu phƣơng phải đặc biệt chú ý đề phòng nạn phi cơ.
Mỗi khi nghe thấy máy bay hoặc có báo động, dù đang làm gì đi chăng nữa cũng
tìm ngay một chỗ trú ẩn, đừng hốt hoang, chạy nhớn nhác, hầm trú ẩn tốt nhứt là
làm theo cách thức của Bộ Quốc Phòng. “ Trên có tre gỗ, đổ cát hay đất lên,
trồng cỏ hay lấy gạch đá che kỹ”.
Kinh nghiệm cho ta thấy rằng nhiều khi phi cơ bay đi bay lại nhiều lần rồi
ném bom hay bắn liên thanh xuống,vậy bây giờ chúng ta cũng phải đề phòng,
chớ nên khinh thƣờng sơ thất.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 182, tờ 98 - 99
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Nhiệm vụ chiến lƣợc, tổ chức và bố trí Quân lực của UBKCHC Nam
Bộ.
NHIỆM VỤ CHIẾN LƢỢC TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍ QUÂN LỰC
I. PHẦN THỨ NHỨ
Để thực hiện huấn lệnh và chỉ thị của Bộ Tổng Tƣ Lịnh cho Nam Bộ
trong giai đoạn hiện tại, căn cứ vào tình hình của ta và Pháp trên chiến trƣờng
Nam Bộ hội nghị đã nhận định những âm mƣu của Pháp và những nhiệm vụ cần
thiết chung cho Nam Bộ.
A. ÂM MƢU CỦA PHÁP
Cuộc chiến tranh của ta đã bƣớc vào giai đoạn chuẩn bị tổng phản công,
giữa lúc tình hình thế giới nhứt là cuộc chiến tranh giải phóng Trung Quốc biến
chuyển một cách mau lẹ và có lợi cho ta. Trên chiến trƣờng chính là Bắc Bộ
Pháp bị thất bại liên tiếp. Trƣớc tiìh hình mới, Pháp cố gắng củng cố Nam Bộ về
mọi mặt, mong biến Nam Bộ thành một căn cứ vững chắc, đã đối phó lại sức
tiến triển của cuộc kháng chiến của ta trên toàn quốc. Những âm mƣu của Pháp
nhằm vào những điểm chính này:
1. Củng cố ráo riết các đƣờng giao thông quan trọng thủy cũng nhƣ bộ
đồng thời cắt đứt những đƣờng liên lạc vận tải của ta chia Nam Bộ ra từng vùng,
từng mảnh.
2. Càn quét và đóng thêm đồn để bảo vệ những vùng kinh tế của chúng,
cứôp phá lũng đoạn những vùng kinh tế của ta làm cho bộ đội và dân ta lâm vào
cnảh đói kém không theo đuổi đƣợc cuộc chiến tranh trƣờng kỳ.
3. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta bằng nhữn cuộc tấn công
lớn bất ngờ, đặt bộ máy nguỵ quyền của chúng từ thành thị tiến sâu vào thôn quê
đồng thời phát triển những vùng dân chúng phản động, những vùng thiểu số để
lấy nhân lực bồi bổ sự thiếu sót quân số của chúng.
4. Liên kết chiến trƣờng Nam Bộ với Tây Nguyên Trung Bộ và Cao Miên
tạo thành một cơ sở rộng lớn của chung về nhân lực cũng nhƣ về vật lực.
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5. Củng cố ráo riết các châu thành đẩy xa chúng ta ra khỏi những nơi ấy
tạo một cảnh bình trị để tuyên truyền lừa bịp dân chúng và thế giới đồng thời
đánh mạnh vào các vùng căn cứ của ta.
B. NHIỆM VỤ QUÂN SỰ CỦA TA
Nhiệm vụ chính của ta là nhằm vào sự phá tan âm mƣu của địch đẩy
mạnh cuộc kháng chiến của ta tiến tới chuẩn bị tổng phản công. Để làm tròn
nhiệm vụ đó, chúng ta phải:
1. Đánh mạnh vào các đƣờng giao thông chủ chốt của địch để cắt đứt
hoặc làm tê liệt sự tiếp tế vận chuyển của chúng và b ảo vệ các đƣờng giao
thông của ta để điều hoà sự tiếp tế và liên lạc của ta khắp chiến trƣờng Nam Bộ.
2. Đánh phá và bao vây các vùng kinh tế của địch, ngăn ngừa dịch lấy dự
trữ kinh tế của ta để nuôi chiến tranh xâm lƣợc và bảo vệ mùa màng, khuyếch
trƣơng việc tăng gia sản xuất của ta làm cho nền kinh tế của ta không phải phụ
thuộc vào kinh tế địch.
3. Củng cố và bảo vệ chính quyền của ta nhứt là trong vùng bị tạm chiếm
đóng đồng thời tiêu diệt nguỵ quyền của địch phá tan căn cứ phản động, chinh
phục các khối thiểu số làm cho địch không thể thoát khỏi nhƣợc điểm thiểu quân
số của chúng.
4. Phá tan âm mƣu liên kết chiến trƣờng Nam Bộ, Cao Miên và Tây
Nguyên của địch bằn cách mở rộng chiến trƣờng Cao Miên và Tây Nguyên của
địch bằng cách mở rộng chiến trƣờng Cao Miên và Tây Nguyên phối hợp tác
chiến chặt chẽ với hai chiến trƣờng ấy.
5. Tăng cƣờng sự hoạt động của ta trong các châu thành làm cho chúng
không đƣợc yên ổn, củng cố, bảo vệ và mở rộng các căn cứ địa của ta.
6. Ngoài những nhiệm vụ chính của chiến trƣờng Nam Bộ ta còn có
nhiệm vụ phối hợp chiến lƣợc với chiến trƣờng chính Bắc Bộ để sự tác chiến ăn
nhịp trên chiến trƣờng toàn quốc, phát huy triệt để đƣợc khả năng chiến đấu của
ta, nắm chắc đƣợc phần thắng lợi.
C. PHƢƠNG CHÂM CHIẾN THUẬT
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Để thực hiện những nhiệm vụ chiến lƣợc nói trên, ta phải áp dụng phƣơng
châm chiến thuật du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ trợ, đẩy mạnh
vận động chiến tiến tới của Bộ Tổng Tƣ Lịnh.
1. Cuộc chiến tranh của ta đang ở giai đoạn cầm cự, sự chiếm đóng của
địch đã lan rộng nhứt là ở Nam Bộ, chúng đã chiếm đóng các dô thì và một phần
lớn các thôn quê cho nên ta phải phát triển một phong trào du kích rộng rãi luôn
luôn hoạt động ngay sau lƣng địch, làm cho địch phải đối phó không ngừng, gây
cơ sở quần chúng và tạo điều kiện để đánh vận động. Muốn làm tròn nhiệm vụ
ấy chúng ta phải tổ chức rất nhiều những đội võ trang tuyên truyêề và các đại
đội độc lập.
2. Để đẩy mạnh vận động chiến tiến tới, làm đƣợc nhiệm vụ diệt sinh lực
quân của địch, đánh mạnh vào các yếu điểm của địch để giành quyền chủ động
về chiến thuật tiến tới giành quyền chủ động về chiến lƣợc sau này thì ta phải có
những bộ đội chủ lực mạnh mẽ và đƣợc rèn luyện để quen đánh vận động.
D. TỔ CHỨC BỘ ĐỘI
Trên chiến trƣờng Nam Bộ, ta còn nằm ở thế bị động, một trong những lý
do chính là sự tổ chức bộ đội và bố trí quân lực của ta chƣa đƣợc hợp lý.
Về tổ chức thì phần lớn các đơn vị quân số không đầy đủ có nhiều trung
đoàn quân số chiến đấu không tới một tiểu đoàn, tình trạng này làm cho quân số
chiến đấu thì thiếu hụt mà các cơ quan thì nặng nề.
Về bố trí quân lực nhiều nơi mắc khuyết điểm bố trí rời rạc quân số làm
cho sức chiến đấu bị tẩu tán không tập trung đƣợc vào những hƣớng chính để
hoạt động.
Phải chấm dứt tình trạng này bằng các tổ chức những đội võ trang tuyên
truyền và 3 thứ quân: dân quân, địa phƣơng và chủ lực quân.
1. Võ trang tuyên truyền:
Ở những nơi ta chƣa có cơ sở và địch kiểm soát đƣợc 1 phần lớn những
vùng cao nguyên, vùng phản động, vùng thiểu số thì tổ chức những đội võ trang
tuyên truyền. Những đội võ trang tuyên truyền có thể tổ chức từ 5,7 ngƣời tới 1
trung đội với nhiệm vụ nặng nề chánh trị hơn về quân sự nhƣ gây cơ sở quần
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chúng, tổ chức các hội cứu quốc, trừ gian, diệt tề, tuyên truyền dân chúng, tập
cho dân chúng tranh đấu từ hình thức thấp lên đến hình thức cao, xây dựng tự vệ
và du kích xã để bảo vệ hƣơng thôn chống khủng bố. Những cán bộ và đội viên
của đội V. T.T.T phải đƣợc chọn lọc có trình độ giác ngộ khá và phải có ý thức
về công tác chánh trị.
2. Dân quân:
Ngoài dân quân tự vệ phải tổ chức du kích xã và du kích tập trung.
Mỗi xã phải tổ chức cho đủ 1 tiểu đội du kích xã võ trang đầy đủ và đƣợc
huấn luyện để đánh du kích lẻ tẻ trong xã. Họ là cơ sở căn bản để bảo vệ dân
quân và dồng thời là 1 hình thức võ trang dân chúng, 1 phƣơng pháp vận động
dân chúng trực tiếp tham gia kháng chiến và dụ bị bổ sung cho quân đội chánh
quy.
Những du kích xã với những đơn vị nhỏ yếu của nó với nhiệm vụ gắn
chắc vào làng mạc không đủ sức đánh tiêu hao địch. Vì vậy, mỗi liên xã hoặc
một huyện phải tiến lên thành lập cho đƣợc 1 trung đội du kích tập trung. Về
hình thức tác chiến của nó không khác mấy với các đội du kích xã nhƣng phạm
vi hoạt động và nhiệm vụ của nó rộng lớn hơn. Do đó, kỹ thuật của nó cao hơn
những đội du kích xã và nó phải thoát ly sinh sản đƣợc địa phƣơng nuôi dƣỡng.
3. Địa phƣơng quân:
Địa phƣơng quân là mức phát triển cao của du kích quân. Họ đã đƣợc
trang bị gần nhƣ chính quy quân những nhiệm vụ trong một địa phƣơng đƣợc
địa phƣơng cấp dƣỡng. Nó bảo vệ cho địa phƣơng, đánh du kích tiêu hao quân
địch, giữ vững cơ sở dân chúng.
Ở những huyện du kích đã phát triển khá, có thể tập trung đƣợc tới đại đội
thì sẽ thành lập bộ đội địa phƣơng để thay thế cho đại đội độc lập dần dần rút về
chủ lực.
4. Đại đội độc lập:
Ở những nơi chƣa có bộ đội địa phƣơng thì phải tổ chức đại đội độc lập
để phát triển phong trào nhân dân ở chiến tranh, nâng đỡ du kích bảo vệ địa
phƣơng.
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Ở nhiều nơi, chúng ta đã thực hiện đại đội độc lập nhƣng sự hoạt động và
cách bố trí chƣa đƣợc đúng với tính chất của nó vì nó chú trọng đến tác chiến
độc lập hơn là phát triển du kích chiến tranh.
Về cách tổ chức đại đội độc lập phải nhằm vào mấy điểm sau:
- Giải tán 1 số tiểu đoàn bộ, trừ tiểu đoàn bộ của các tiểu đoàn chủ lực,
nhƣ vậy ta có thêm một số cán bộ để kiện toàn các cơ quan chỉ đạo về chỉ huy
cũng nhƣ quân trị, các đại đội độc lập sẽ trực tiếp với trung đoàn hay liên trung
đoàn.
- Việc bố trí các đại đội độc lập không nhứt thiết phải rải đều. Những nơi
không cần thiết có thể dùng V.T.T.T để tập trung lực lƣợng vào những vùng
quan trọng nhƣ dọc đƣờng giao thông, xung quanh các châu thành để hoạt động
đƣợc ráo riết hơn.
- Sự hoạt động của đại đội độc lập phải chú trọng vào việc gây cơ sở du
kích hơn là tác chiến. Phải bỏ quan niệm sai lầm về đại đội độc lập nói ở trên.
5. Bộ đội chủ lực:
Hiện nay, các trung đoàn và các khu đã có bộ đội chủ lực nhƣng hầu hết
các bộ đội chủ lực này vì sự tổ chức chƣa hợp lý vì kỹ thuật chƣa đƣợc rèn luyện
chu đáo nên chƣa làm đƣợc nhiệm vụ của nó.
a. Về tổ chức thì các tiểu đoàn chủ lực phải có thêm những binh chủng
chuyên môn cần thiết cho việc đánh vận động nhƣ:
- Bộ đội trợ chiến: hoả lực chúng ta kém địch. Số sún nặng hiện có phải
đƣợc tập trung lại mới có 1 hoả lực mạnh đủ sức giải quyết một cuộc chiến đấu.
Mỗi tiểu đoàn chủ lực phải tổ chức 1 trung đội trợ chiến gồm có súng đại liên,
súng cối, súng bazooka và khinh pháo nếu có.
- Công binh: Đánh vận động chiến mà thiếu bộ phận công binh phối hợp
thì bộ binh khó lòng làm đƣợc tròn nhiệm vụ tiêu diệt dịch và khuếch trƣơng
đƣợc chiến quả. Công binh có 1 tác dụng lớn lao trong các trận đánh tiêu diệt
nhứt là đôố với chiến trƣờng Nam Bộ. Số trọng pháp chúng ta có rất ít thì công
binh có thể thay thế cho pháo binh làm nhiệm vụ phá hoại, cộng sự dịch ở cự ly
gần trọng những trận cộng dồn.
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Vậy ngay từ bây giờ mỗi tiểu đoàn chủ lực phải tổ chức 1 trung đội công
binh đƣợc tổ chức về chuyên môn.
b. Nhiệm vụ của bộ đội chủ lực là vận chuyển trên một chiến trƣờng rộng
để đánh những trận lớn có tính chất tiêu diệt. Vì vậy, ngoài những điểm hiện nay
các bộ đội chủ lực đã đƣợc tập luyện cần phải chú trọng đến kỹ thuật đánh vận
động:
- Sự vận chuyển và phối hợp giữa các binh chủng.
- Kỹ thuật của các binh chủng chuyên môn: trợ chiến và công binh.
- Giao thông liên lạc, trình đạt.
- Kỹ thuật cộng dồn và đặc biệt là kỹ thuật đánh đêm vì muốn thu hẹp
phạm vi chiếm dóng của địch ta phải tiến tới tiêu diệt các cứ điểm nhỏ của địch.
c. Bộ đội chủ lực có nhiệm vụ nặng nề nên việc tổ chức các chủ lực quân
của khu hay của trung đoàn không những là phải chọn lọc những đội viên tốt, vũ
khí tốt và cán bộ tốt, có một tƣ tƣởng đúng đắn và đuờng lối chiêế thuật chiến
lƣợc mà còn phải kiện toàn các phƣơng tiện chỉ huy của nó để cho sự chỉ huy
đƣợc mau lẹ kịp thời.
- Mỗi tiểu đoàn chủ lực phải có 1 tình độ trinh sát đƣợc huấn luyện đầy đủ
về phƣơng pháp lấy tin, báo cáo…
- Đội thông tin liên lạc của tiểu đoàn chủ lực phải đƣợc huấn luyện về
phƣơng pháp thông tin để cho việc đƣa tin tức đƣợc mau lẹ.
II. PHẦN THỨ HAI: NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC KHU
Căn cứ vào nhiệm vụ chung, căn cứ vào tình hình riêng của mỗi chiến
trƣờng, mỗi khu có những hƣớng hoạt động riêng sau đây:
A. KHU 7
Khu 7 cùng với khu Sài Gòn- Chợ Lớn là chiến trƣờng chính của Nam
Bộ. Muốn giải quyết Nam Bộ, Pháp phải giải quyết đƣợc khu 7 vì khu 7 có cao
su là một nguồn lợi kinh tế rất lớn. Nó có những đƣờng chiến lƣợc quan trọng
nối liền Nam Bộ với Trung Bộ mà địch dùng để hành binh hoặc để vận tải
chuyên chở.
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Ngoài ra khu 7 vì địa thế của nó, có liên quan mật thiết với chiến trƣờng
cao Miên và Tây Nguyên Trung Bộ.
2. Nhiệm vụ của Khu 7:
a. Đánh phá các đƣờng giao thông chính:
- Đƣờng số 14 đi Ban Mê Thuột.
- Đƣờng số 20 đi Đà Lạt.
- Đuờng số 13 đi Kraties.
- Đƣờng sắt Sài Gòn Phan Thiết.
Việc đánh các đƣờng này hoặc khu phụ trách hoặc giao cho các trung
đoàn nhƣng điều chú ý là không nên phân tán lực lƣợng trên tất cả các đƣờng
mà phải nhằm những đƣờng quan trọng nhứt là đƣờng số 14, số 13 và trên các
đƣờng naà lại tìm những đoạn nhƣợc điểm của địch để đánh.
Riêng về con đƣờng đi Phan Thiết thì khu 7 sẽ phối hợp với Liê Trung
đoàn 81 và 82 vì Liên Trung đoàn này có điều kiện để đánh phá đƣờng số 1
trong p hạm vi của 81-82 có nhiều cầu sắt có thể phá đƣợc.
b. Đánh phá các cơ sở cao su của địch:
Cao su là một nguồn lợi kinh tế chính của địch ở khu 7 nên chúng ta phải
cố gắng giành giật những vùng có nguồn lợi này. Ta phải tăng cƣờng việc phá
hoại cao su, đánh vào các đƣờng cao su, vào các cơ sở cao su làm cho kinh tế
địch phải hao hụt và buọc địch phải đem quân lên phòng về các sở, làm cho
chúng càng ngày càng khốn đốn về nạn khủng hoảng quân số đồng thời hao hụt
vật lực tài chánh không đủ sức đeo đuổi chiến tranh với ta.
Nhƣng khu 7 có nhiều cơ sởn cao su quan trọng nhứt là vùng Hòn Quan,
Lộc Ninh rồi đến Thuận Lợi, Xuân Lộc, Dầu Tiếng. Công tác phá cao su phải
nhằm vào 1 hƣớng chính căn cứ vào nơi quan trọng đánh phá nơi ấy có thể làm
rung rinh cả cơ sở kinh tế của địch mà tập trung khả năng vào đó. Với điều kiện
hiện tại của khu 7, nhằm hoạt động vùng cao su phía bắc khu 7 đồng thời tạo
bàn đạp để đánh thắng vào hƣớng chính và Lộc Ninh Hòn Quan.
c. Phát triển công tác võ trang tuyên truyền lên vùng Tây Nguyên gây cơ
sở quần chúng để triệt nguồn nhân lực của địch.
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3. Tổ chức bộ đội:
- Sát nhập hai Trung đoàn 310 và 301 thành một Liên trung đoàn để cho
sự phối hợp tác chiến trong 2 tỉnh Biên Hoà Thủ Dầu Một đƣợc chặtc chẽ hơn
và chủ lực quân đƣợc mạnh hơn.
- Tỉnh Bà Rịa vẫn có 1 Trung đoàn nhƣ trƣớc.
- Chủ lực quân: Liên Trung đoàn 310-301 và Trung dđaà 397 mỗi nơi có
một bộ đội chủ lực (tuỳ điều kiện có thể tổ chức tới 1 tiểu đoàn)và khu có 1 tiểu
đoàn chủ lực.
- Sau khi các Trung đoàn và 1 trung đoàn và nhằm vào những nguyên tắc
nêu ra ở phần trên và căn cứ vào nhu cầu của chiến trƣờng để bố trí và tổ chức
các thứ quân, số quân còn thừa lại sẽ đƣa về khu để tăng cƣờng chủ lực khu.
4. Cắt Tây Ninh cho Khu Sài Gòn- Chợ Lớn
Vì Tây Ninh có liên quan mật thiết với Gia Định (Địch dùng trang bằng
hoạt động xuống Củ Chi và Hóc Môn)vì từ khu Sài Gòn- Chợ Lớn chỉ huy lên
Tây Ninh dễ hdơn là ở khu 7 nên từ nay Tây Ninh sẽ sát nhậpvào khu Sài GònChợ Lớn và bộ đội Tây Ninh sẽ tuy khu sắp đặt cho hợp lý. Nhƣ vậy,c so thể lấy
Gia Định làm bàn đạp hoạt động mạnh lên Tây Ninh và dùng Tây Ninh làm chỗ
tựa lƣng cho khu Sài Gòn- Chợ Lớn.
B. KHU SÀI GÒN- CHỢ LỚN
1. Đặc điểm của khu Sài Gòn- Chợ Lớn.
Khu Sài Gòn- Chợ Lớn có châu thành Sài Gòn- Chợ Lớn là nơi trung tâm
cho sự hoạt động chính trị và kinh tế của địch, vì vậym nên chúng ra sức củng
cố đóng nhiều đồn bốt thành những hàng rào xung quanh châu thành để gạt dần
chúng ta ra ngoài phạm vi 30km. Hiện nay, chúng đã cử soát đuợc chặt chẽ các
quân phía Nam châu thành nhƣ Cần Đuốc, Cần Giuộc còn phí Bắc và phía Tây
châu thành nhứt là những khu vực Hóc Môn, Bà Điểm, Thủ Đức, Đức Hoà dân
chúng hãy còn về ta.
Đồng thời với việc củng cố châu thành, địch chú trọng củng cố các đƣờng
giao thông quan trọng nhƣ các đƣờng Sài Gòn- Biên Hoà, Sài Gòn- Nam Vang,
Sài Gòn- Mỹ Tho là những đƣờng nối liên Nam Bộ, Trung Bộ với Cao Miên và
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các tỉnh miền Đông với các tỉnh miền Tây. Ngoài ra địch còn hoạt động ráo riết
trên các đƣờng thuỷ nhƣ sông Soài Rạp, sông Lông Tào, sông Đồng Nai, sông
Vàm Cỏ, sông Sài Gòn là những đƣờng có tác dụng lớn cho sự vận chuyển về
quân sự cũng nhƣ về kinh tế.
Những nguồn lợi kinh tế nhƣ cao su, gạo đều quy tụ về châu thành Sài
Gòn- Chợ Lớn là trung tâm hoạt động kinh tế của địch không những cho chiến
trƣờng Việt Nam mà cả với ngoại quốc nữa.
2. Nhiệm vụ chính của khu Sài Gòn- Chợ Lớn.
a. Phát động du kích chiến tranh để gây lại cơ sở cho những vùng tạm bị
chiếm đóng, nhứt là các vùng Cần Đuốc, Cần Giuộc bằng những đội võ trang
tuyên truyền công tác trong châu thành phải đặc biệt nhằm làm nòng cốt cho sự
hoạt động.
b. Đánh phá các đƣờng giao thông mạch máu của địch, nhằm vào các
đƣờng chiến lƣợc: Sài Gòn- Nam Vang; sông Lông Tào.
c. Phá nguỵ quyền: địch đã dùng bọn Cao Đài phản động ở Tây Ninh làm
một kho dự trữ về nhân lực khá quan trọng của chúng. Ta phải nhằm vào hƣớng
này để tăng cƣờng công tác nguỵ quyền để lôi kéo số quâầ chúng gây lại cơ sở.
Ở dây công tác chánh trị phải đƣợc đề cao và hoạt động quân sự chỉ dùn làm áp
lực cho chính trị.
3. Tổ chức bộ đội:
- Thống nhứt 2 Trung đoàn 312 và 306 thành một Liên trung để cho sự
hoạt động ở châu vì thành đƣợc phối hợp chặt chẽ.
- Chủ lực quân của khu nên tổ chức 1 tiểu đoàn vì nay Tây Ninh đã đƣợc
sát nhập vào khu Sài Gòn- Chợ Lớn nên câầ phải có 1 chủ lực quân mạnh để
đánh trên một chiến trƣờng rộng toàn khu. Chủ lực của khu phải đặt ở vùng trên
(phía Bắc Sài Gòn- Chợ Lớn) để dễ hoạt động.
- Các đại đội độc lập phải căn cứ vào những nguyên tắc đã nêu ra ở trên
để bố trí cho khỏi phân tán lực lƣợng.
- Đặc biệt ở chiến truờng Tây Ninh chỉ để 1 số ít tổ chức thành đại đội độc
lập có phần lớn thì phân tán thành những đội võ trang tuyên truyền để hoạt động
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chính trị vận động nguỵ binh khi cần đánh những trận lớn thì yêu cầu chủ lực
của khu.
- Ngoài bộ đội chủ lực khu Sài Gòn- Chợ Lớn phải tổ chức thêm 1 bộ đội
đặc biệt chuyên môn đánh đƣờng thuỷ nhƣ sông Vàm Cỏ Đông, sông Lông Tàu.
- Thống nhứt công tác thành. Từ trƣớc tới nay công tác thành rất phức tạp
phải chấn chỉnh lại chọn lọc những cán bộ trung kiên và quy tụ tất cả các ngành
hoạt động thành một mối để có thể cử soát đƣợc chặt chẽ.
C. KHU VIII
1. Đặc điểm của chiến trƣờng khu 8:
Khu 8 là vùng trung tâm của Nam Bộ có những đƣờng giao thông nối liền
miền Đông với miền Tây và Cao Miên nhƣ đƣờng số 16, sông Cửu Long, kinh
Chợ Gạo mà địch dùng để chuyên chở thực phẩm lúa gạo từ Nam Vang vào Khu
9 qua Khu 7. Ngoài ra có nhiều sông lớn chia Khu 8 ra nhiều khu vực làm cho
sự giao thông vận chuyển của ta rất trở ngại. Sự bố trí quân lực của địch nhằm
vào các đƣờng giao thông chính và các thị xã. Hiện nay, chúng ta chiếm đóng
vùng kinh tế phì nhiêu có dân cƣ đông đúc nhƣ Bến Tre- Trà Vinh- Vĩnh LongGò Công, chỉ có Đồng Tháp Mƣời là chúng ta còn kiểm soát hoaà toàn và dùng
làm căn cứ cho các cơ quan lãnh đạo kháng chiến.
2. Nhiệm vụ chính của Khu 8:
a. Bảo vệ đƣờng giao thông: Khu 8 có những đƣờng giao thông để cho ta
chuyên chở thóc gạo sang Khu 7. Địch nhằm vào cắt những con đƣờng đó làm
cho Khu 7 lâm vào cảnh thiếu lúa vì vậy ta phải cố gắng bảo vệ các con đƣờng
này.
b. Đi đôi với việc bảo vệ giao thông ta, phải tập trung các lực lƣợng đánh
vào các đƣờng giao thông tuỷ và bộ của địch, phải tiến tới mở những mặt trận
đánh mạnh trên sông Tiền Giang, trên đƣờng Sài Gòn- Mỹ Tho, Cần Thơ, kinh
Chợ Gạo.
c. Bảo vệ căn cứ: phải có một kế hoạch cụ thể để bảo vệ Đồng Tháp Mƣời
vì gần đây Pháp rất chú trọng vào căn cứ chính của ta.
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d. Phát triển mạnh du kích ở những nơi địch đã mở rộng đƣợc phạm vi
chiếm đóng nhƣ Gò Công- Bến Tre- An Hoà.
e. Chú trọng phá nguỵ quyền ( H.H) ở miền Tiền Giang.
3. Tổ chức bộ đội:
- Không nên tổ chức thêm chủ lực quân của khu vì khăng cán bộ và tình
trạng hiện tai chƣa cho phép ta dùng một đội chủ lực nhiều hơn 1 tiểu đoàn.
- Việc bố trí quân lực nên chú trọng tăng cƣờng Gò Công, vùng Hoà Hảo
và vùng Miên (Trà Vinh).
- Ngoài đội liên pháo đã tổ chức để đánh trên sông ngòi chính, cần phải có
thêm những dơn vị biết đóng nhỏ để đánh đƣờng thuỷ ở những nơi địch không
chú ý tới.
- Đặc biệt trong căn cứ Đồng Tháp Mƣời phải phát triển mạnh những đội
du kích liên xã, cho những đội du kích này đuợc luân chuyển ra hoạt động vùng
địch chiếm đóng để quen với việc tác chiến.
D. KHU IX
1. Đặc điểm của chiến trƣờng Khu 9:
- Khu 9 là 1 vựa lúa của Nam Bộ nên hoạt động của địch ở đây chú trọng
vào việc cƣớp lúa để cung cấp cho quân đội chúng. Ngoài ra Khu 9 có rất nhiều
tôn giáo nhứt là vùng Long Châu Hậu ( 90% dân chúng là Hoà Hảo) và có
những vùng dân thổ (nhƣ Sóc Trăng, Bạc Liêu).
- Mục đích chiếm đóng của địch là giữ các đƣờng giao thông để chuyển
cho số lúa đã cƣớp đƣợc nhƣ đƣờng Bạc Liêu Sóc Trăng, đƣờng Sóc Trăng- Cần
Thơ phát triển nguỵ quyền và liên hệ với chiến trƣờng Cao Miên.
- Hiện nay chúng đang chú trọng tăng cƣờng lực lƣợng chiếm đóng kinh
Rạch sỏi cát khu 9 làm 2 khu vực cô lập Long Châu Hậu làm cho ta khó khăn
trong việc mở rộng chiến trƣờng Cao Miên.
2. Nhiệm vụ chính của Khu 9:
- Đánh phá các đƣờng chuyên chở lúa gạo của địch nhƣ Cái San, kinh Cái
San và kinh Saintar đã triệt đƣờng tiếp tế của địch.
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- Ở những vùng có nhiều tôn giáo nhứt là Hoà Hảo, Long Châu Hậu phải
chú trọng gây cơ sở quần chúng.
- Bảo vệ mùa màng vì Khu 9 cung cấp lúa cho ta trên toàn chiến trƣờng
Nam Bộ đồng thời đánh phá vào những cơ sở kinh tế của chúng (các đồn điền).
- Liên kết chặc chẽ với chiến trƣờng Tây Nam Cao Miên.
3. Tổ chức bộ đội:
a. Ở vùng Long Châu Hậu vẫn tổ chức 1 Liên trung đoàn (có 1 tiểu đoàn
chủ lực nhƣ cũ).
- Ở 2 tỉnh Rạch Giá- Cần Thơ phải tổ chức 1 trung đoàn và có bộ đội chủ
lực của khu hoạt động.
- Ở 2 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu thì tổ chức 2 đại đội độc lập (1 ở Sóc
Trăng, 1 ở Bạc Liêu) đặt dƣới quyền chỉ huy trực tiếp của Khu.
- Tiểu đoàn chủ lực của Liên trung đoàn 222-224 sẽ đƣa lên công tác nơi
khác.
b. Các đại đội độc lập phải cƣơng quyết rút về bố trí ở những nơi cần thiết
nhƣ đƣờng Sóc Trăng Cần Thơ. Các vùng không có địch chiếm đóng nhƣ Rạch
Giá, Cà Mau thì phát triển phong trào du kích mạnh mẽ, còn vùng thiểu số Sóc
Trăng và những vùng công giáo (Long Châu Hậu) thì tổ chức những đội võ
trang tuyên truyền.
III. PHẦN THỨ BA: NHỮNG NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT
A. LIÊN HỆ GIỮA CÁC KHU
Giữa các Khu cần phải đặt mối liên hệ chặt chẽ cho sự hoạt động và chủ
trƣơng ở ranh giới các khu đƣợc thống nhứt khỏi để một hành lang trống làm
cho địch lợi dụng. Sự liên hệ đó quy định nhƣ sau:
a. Giữa Khu 7 và Khu Sài Gòn- Chợ Lớn:
- Giáp ranh Thủ Đức và Biên Hoà, Tây Ninh và Thủ Dầu Một: Nếu hai
bên đều có bộ đội thì Bộ Chỉ huy của hai khu sẽ thoả thuận với nhau để cử ra 1
Ban Chỉ huy thống nhứt gồm có Chỉ huy trƣởng, Chỉ huy phó và Chính trị viên,
không cần có cơ quan trực thuộc.
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- Riêng ở Rừng Sác là nơi căn cứ quan trọng lại có đƣờng thuỷ quan trọng
nhƣ sông Lông Tàu chạy qua thì việc liên hệ định nhƣ sau:
+ Khu Sài Gòn- Chợ Lớn phải chịu trách nhiệm mở mặt trận ở sông Lông
Tàu, phải tổ chức bộ đội chuyên môn đánh sông, về vũ khí Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ
sẽ điều động các khu khác để giúp đỡ.
+ Việc phòng thủ Rừng Sác thì hai khu có 1kế hoạch chung để đối phó
với những cuộc tấn công của địch và kiểm soát dân chúng trong khu vực rồi khu
nào phải lo thực hiện kế hoạch ở phạm vi thuộc khu đó.
b. Giữ Khu 8 và Khu 9:
Ở Long Châu Hậu thuộc Khu 9 và Long Châu tiến thuộc Khu 8 là căn cứ
của Hoà Hảo phản động, một dự trữ của địch. Muốn giải quyết vấn đề này cho
có kết quả thì hai Khu phải có 1 kế hoạch chung về sự hành động chánh trị và
quân sự.
Trƣờng hợp một khu nào mở chiến dịch cần có sự phối hợp của khu khác
thì sẽ đề nghị với Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ để có kế hoạch tác chiến phối hợp giữa
hai khu.
B. VẤN ĐỀ TÂY NGUYÊN VÀ MIỀN
1. Tây Nguyên và Miên có liên lạc mất thiết đến chiến trƣờng Nam Bộ.
Hai nơi này là 2 kho dự trữ về nhân lực và vật lực cho Pháp dễ dàng theo đuổi
các cuộc chiến tranh ở Việt Nam và nhứt là ở Nam Bộ. Vì vậy, ta phải cố gắng
mở rộng hai chiến trƣờng này, triệt nguồn nhân lực và vật lực của địch.
- Khu 7 tổ chức những đội võ trang tuyên truyền để tiến lên gây cơ sở ở
Tây Nguyên phối hợp với Liên khu 5 bằng 2 mặt:
+ Tiến theo đƣờng số 14 cố gắng xới lần đề bắt liên lạc với cơ sở sẵn có ở
Poste du Lac và ở đó sẽ giáp với đội V.T.T.T của liên khu 5.
+ Tiến theo đƣờng 20 để bắt liên lạc với đội V.T.T.T của Liên khu 5 ở
Djiring.
2. Các khu phải chú trọng đến việc mở rộng mặt trận Miền các đơn vị của
các Khu tiến lên gây cơ sở ở Miên sau khi đã giáp đƣợc bộ đội Miên thì phải
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giới thiệu lại cho bộ đội này và quy định sự phối hiệp hoạt động giữa hai bên.
Sự phân chia phạm vi phụ trách cho các khu nhƣ sau:
- Khu 7 vùng Kraties.
- Khu S/C vùng Kompong Chàm và gần Sài Riêng giáp ranh Tây Ninh.
- Khu 8 khu Đông Nam Cao Miên.
- Khu 9 khu Tây Nam Cao Miên.
C. VẤN ĐỀ CĂN CỨ ĐỊA
Vấn đề căn cứ địa là 1 vấn đề quan trọng hiện tại. Trƣớc nhứt nó là nơi
đóng của các cơ quan chỉ huy cần phải bảo vệ. Rồi dạy quân sự mỗi ngày một
tiến triển thì các cơ quan trực thuộc nhƣ quân giới quân nhu… cũng to lớn nặng
nề cần những căn cứ an toàn. Hơn nữa, vận động chiến cần tiến lên thì chắc bộ
đội chủ lực cũng cần những bàn đạp to lớn hợp cho sự hành binh với quy mô
rộng hơn. Cũng vì thế mà địch ngày càng nhằm đánh mạnh để bóp bẹp và phá
vỡ các căn cứ của ta.
Để đối phó lại âm mƣu ấy ta phải tích cực đối phó lại bằng cách củng cố
ráo riết và mở rộng các căn cứ của ta. Mỗi khu môĩ trung đoaà đều phải có căn
cứ chính và phụ. Kế hoạch bảo vệ và khuyếch trƣơng căn cứ phải phối hợp
cáclực lƣợng quân dân chánh, giữ vững chánh quyền và dân chúng, tăng gia
kinh tế, lo công tác xã hội văn hoá, trừ gian đồng thời với công tác quân sự nhƣ
bố trí lực lƣợng, tạo địa hình địa vật thuận tiện.
Ngoài ta đối với căn cứ chính của Nam Bộ tức là yếu điểm chiến lƣợc
của ta hiện tại là Đồng Tháp Mƣời thì sự tác chiến để bảo vệ nó phải có sự phối
hợp chặt chẽ giữa các khu.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 196, tờ 1- 9
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Tài liệu của Phân Liên khu miền Đông về công tác bảo vệ trong
ngành giao liên. ( Tổng kết tài liệu đã trình bày thảo luận trong lớp học GL
FLKMD )
CÔNG TÁC BẢO VỆ TRONG NGÀNH GIAO LIÊN
( Tổng kết tài liệu đã trình bày thảo luận trong lớp học GL FLKMD)
Trong phạm vi lớp học và thì giờ, tài liệu này chúng tôi trình bày gồm 4
phần chính:
- Sự quan trọng của công tác bảo vệ nói chung và nói riêng trong ngành
giao liên.
- Sơ lƣợc sự quan trọng của sự hoạt động do thám giặc.
- Những ƣu, khuyết điểm và sơ hở trong việc bảo vệ ở ngành giao liên.
- Phải làm gì để bảo vệ giao liên.
I. SỰ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC BẢO VỆ NÓI CHUNG
TRONG CÁCH MẠNG, TRONG KHÁNG CHIẾN VÀ ĐẶC BIỆT NÓI
RIÊNG TRONG NGÀNH GIAO LIÊN CỦA CHÖNG TA
a. Nói chung trong cách mạng, trong kháng chiến.
- Trong tất cả các cuộc chiến đấu đều có 2 yếu tố căn bản: một là bảo vệ
mình, hai là tiêu diệt địch.
Bảo vệ mình tức là bƣng tai, bịt mắt địch , chúng không biết ta, không
thấy ta để ta thấy rõ chúng mà đánh chúng. Bảo vệ mình cùng mục đích để tiêu
diệt địch và có bảo vệ mình chủ đạo thì mới mong tiêu diệt đƣợc địch. Hai yếu
tố này không thể tách rời ra đƣợc.
Từ k/c đến nay, giặc đã tìm mọi cách để tấn công tiêu diệt ta bằng hai
mặt: mặt đằng trƣớc mắt (trực tiếp đánh ta bằng quân sự, kinh tế, chánh trị) và
mặt sau lƣng ta (tức là cuộc chiến tranh bằng gián điệp) nhứt là hiện nay chúng
đã thu thiệt nhiều về quân sự, chánh trị… thì chung ta lại tăng cƣờng thật mạnh
bộ máy do thám, gián điệp đƣợc chúng dựng lên bằng hình thức và những tên
gọi khác nhau (cho những thí dụ cụ thể).
b. Đặc biệt nói riêng trong ngành giao liên:
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Gián điệp đánh ta về mọi mặt nhƣng đối tƣợng chính của chúng là ở
những cơ quan, bộ đội công xƣởng của ta vì cơ quan là những đầu não kháng
chiến, là những kho tàng quý báu của cách mạng, chƣa đựng tất cả nhân viên,
cán bộ, tất cả chủ trƣơng, chánh sách, tài sản quốc gia…
Giao liên là 1 ngành của cách mạng, củng cố cơ quan, có sự quan trọng
nhƣ trên, ngoài ra còn có những đặc điểm quan trọng riêng của nó biểu lộ nhƣ
mình hiểu rất nhiêề bí mật quốc gia ngoài những điểm trên.
Nếu anh em giao liên không có ý thức phòng gian, bảo mậtm ba hoa, tiết
lộ những bí mật, những điều mình hiêể biết thì thiệt hại không phải là nhỏ. Nếu
có 1 anh em đào ngũ hay bị bắt cũng giúp cho giặc khai thác đƣợc những tài liệu
quý giá.
THỨ NĂM LÀ: GIAO LIÊN CÓ NHIỀU NHƢỢC ĐIỂM NHƢ SAU:
- Cơ quan của giao liên có nhiều ngƣời lui tới, nhiều ngƣời biết kho phòng
gian bảo mật, khó kiểm soát. Cơ quan giao liên lại thƣơng đóng ở những nơi đầu
mỗi đƣờng, những nơi không an toàn hơn các cơ quan khác có thể bị giặc theo
dõi và tấn công hơn.
- Đội viên giao liên thƣờng đi công tác ngoài lẻ tẻ, phân tán, cơ quan khó
kiểm soát, có nhiều điều kiện để lộ bí mật. Đi công tác ngoài xa tập thể nên việc
học tập, phê tự phê tranh đấu tƣ tƣởng nhau có thể thiếu kém, thiếu một tập thể
theo dõi giúp đỡ thƣờng xuyên để giúp đỡ tranh đấu cải tạo. Do đó, cá nhân, tự
do để phát triển là 1 đồng minh lớn nhất của DQCN đế quốc chủ nghĩa dễ bị lừa
gạt, mua chuộc…
- Trong hoàn cảnh chiến trƣờng thiếu thốn và gian khổ của ta, công tác
giao liên gặp nhiều trở ngại và thiếu nhiều phƣơng tiện, do đó, nó đòi hỏi ở mỗi
cán bộ, nhân viên giao liên p hải thật tranh thủ tích cực vƣợt khó khăn mới bảo
vệ đƣợc công tác mới làm tròn nhiệm vụ.
Tóm lại, qua những điểm trên, chúng ta thấy công tác trong ngành giao
liên thật là quan trọng, nhứt là trong lúc chiến trƣờng bị chia cắt, trong lúc tình
thế ta đang lên, báo cáo chủ trƣơng của ta phải đƣợc mau lẹ kịp thời để nắm
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vững thời cơ. Chúng ta nhận thức cho đúng đắn sự quan trọng của công tác để
đặt vâấ đề bảo vệ cho cân xứng.
II. SƠ LƢỢC SỰ HOẠT ĐỘNG DO THÁM CỦA GIẶC
a. Mục đích hoạt động của do thám giặc:
Mục đích của do thám giặc là làm sao phá hoại đƣợc nội bộ ta, công tác
về mọi mặt quân sự chánh trị, kinh tế…
Việc phá hoại về mặt chánh trị là quan trọng nhứt. Chúng lợi dụng những
khuyết điểm của ta, tìm mọi cách chia rẽ mặt trận dân tộc thống nhứt chia rẽ nội
bộ kháng chiến của ta làm cho nội bộ lủng củng, lôi kéo, dụ dỗ cán bộ ta, xuyên
tạc đuờng lối, chủ truơng, chánh sách của ta, gieo rắc những tƣ tƣởng bphản
động trong cán bộ và nhân dân.
Về mặt quân sự, chúng tìm những chỗ đóng quân của ta để oanh tạc, để
đột kích đánh phá… tìm những cuộc hành quân của ta để đối phó vàlàm cho ta
bị động. Chúng tìm cách phá hoại sản xuất và dụng cụ của các BCX của ta để
hạn chế sức chiến đấu của bộ đội ta.
Về mặt kinh tế, chúng tìm hiểu tình hình kinh tế của ta để phá hoại, chặn
các đƣờng tiếp tế vào chiến khu phá hoại mùa màng, kho lƣơng của ta…
Về mặt văn hoá, chúng đƣa văn hoá truỵ lạc, tuyên truyền, xuyên tạc, lung
lạc tinh thần chúng ta…
Mục đích của các hoạt động trên là giặc tìm hiểu đƣợc rõ ra mà phá hoại
để làm tê liệt bộ máy kháng chiến đi dần đến tiêu diệt đƣợc chúng ta.
b) Những sự hoạt động và âm mƣu,thủ đoạn của giặc:
Do thám,gián điệp giặc có nhiều cách hoạt động và âm mƣu quỷ quyệt để
đánh phá ta mọi cách,dƣới đây chúng tôi chỉ trình bà qua những sự hoạt động
chan và những thủ đoạn của chúng trong những hoạt động ấy có dính liếu nhiều
đến công tác bảo vệ cơ quan của chúng ta.
1)- Lấy tin tức,lấy tài liệu
2)- Phá hoại
3)- Chiêu hàng
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Thứ nhất là lấy tin tức tài liệu:
Lấy tin là việc làm chủ yếu mà do tram giặc chú trọng hơn cả.
Chúng lấy tin ta về mọi mặt để phục vụ cho quân sự đánh phá nhƣ đột
kích,phục kích,càn quét,oanh tác,..v.v phục vụ cho việc chiêu hàng,phục vụ cho
việc phá hoại các chủ trƣơng chanh sách của ta,tuyên truyền xuyên tạc công
việc làm của ta,phao vụ tin nhâm rêu rao lừa gạt mọi ngƣời.Một tin tức nào,1 tài
liệu gì nhỏ nhất đến đâu cũng đều có giúp ích cho giặc vì nhiều tin lặt vặt;nhiều
tài liệu te ma,giặc kết hợp lại nhận định cũng có thể hiểu đƣợc công tác ta,1 chủ
trƣơng của chúng ta.
Chúng tìm mọi cách để láy và khai thác tin tức của ta nhƣ:
1/- Lấy trong giấy tờ: của chúng ta nhƣ công văn tài liệu,sách báo
vv…Ngay những miếng giấy nhỏ hay một bài bich báo của ta chúng có thể giúp
ích cho giặc hiẻu đƣợc điểm gì đó của ta do đó nên không có một tờ giấy,1 tài
liệu nào giặc không chú ý lƣờn lát.Thủ đoạn tìm 1 tài liệu của giặc nhƣ:
a) Cho ngƣời can cấp ngay trong nội bộ ta nhƣ có bọn tay sai,do tham
nắm trong chúng ta len lây,hoặc cho bom dò thả len lói trong nhân dân,các nơi
dán tin tức,sách báo của ta,hoặc lân la các trạm,các nhà có an hem Gl ghe nghi
để thử sơ hở lén rút tài liệu.Một mặt khác,chúng có thể cho bọn tayy sai dụ dỗ
mua chuộc những an hem kém giác ngộ cấp tài liệu ban cho chúng.
b) Chúng cũng cho bọn tay sai của chúng sao chép tài liệu chụp hình
hoặc tóm tắt đại ý báo cáo cho chúng mà khỏi đánh đạp cho ta khỏi nghi ngờ.
c) Chúng cũng cƣớp giật bằng phục kích,đánh bắt cán bộ,an hem GL
để cƣớp tài liệu,thƣ từ công văn.
d) Chúng cũng cƣớp giật bằng đột kích và cơ quan vào những nơi có
cán bộ,nhân viên ta để ám sát và cƣớp tài liệu.Trong các cuộc càn quét chúng
cũng chú trọng tìm kiếm kho hầm tài liệu của ta khi gặp 1 địa điểm cơ quan.
Phần bản than ta thì có khuyết điểm giấy tờ nhiều quá,phổ biến còn bừa
bãi.Việc bảo vệ chúng ta còn nhiều sơ hở,thiếu sót nên đã bị mất rất nhiều.Trong
tƣ tƣởng của chúng ta còn nhiều đối chiếu chƣa đầy đủ sự quan trọng cần thiết,
tối cần thiết của việc bảo vệ tài liệu vì khi thực tế tài liệu họ giữ có mấy thì bản
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than họ chƣa thấy thiệt hại trực tiếp.Riêng về ngành Giao liên của chúng ta,giặc
cũng đã cƣớp đƣợc từng cà ron trong những trận phục kích,trong các cuộc đột
kích và càn quét vào các trmj,địa diểm GL.
2/-Lấy trong lời khai:
a) Chú trọng nhất là khai thcas tài liệu bọn đầu hàng chúng về bọn này
là chúng phản bội khi ra tìm mọi cách để làm thế nào cho giặc tin cậy và trọng
dụng nên chúng đã dâng tất cả những sự hiểu biết của chúng cho giặc.Hầu hết
bọn nà khai tin đúng đắn của ta và tiết lộ tất cả bí mậ của quốc gia.Việc đầu tiên
là chúng hỏi địa điểm,chƣơng trình hoạt động…những tin tức khai đƣợc của
bọn này chúng sử dụng liền bằng cách cho quân sự biết để đánh phá ta,nhƣ oanh
tặc,pháo kích,đột kích…Việc này ta đã thấy có nhiều nơi xảy ra khi có một tên
đào ngũ.
b) Tra khảo,khai thác an hem chúng ta bị bắt.Chúng không từ 1 hành
động dã man nào để điều tra.Nhiều an hem bị tra tấn chịu không nổi đã phải hi
sinh để giữ bí mật quốc gia,nhƣng cũng có nhieuf an em cũng đã khai cho giặc
biết những sự hiểu biết của mình.Ở tù chúng cũng đặ những tay sai,những tên
mật thám len lỏi trong anh tù để nghe ngóng,điều tra ,tin tức…
Với thủ đoạn này,chúng tìm mọi cách để bắt ngƣời của ta để lấy tin tức
nhƣ phục kích,đột kích,càn quét,bắt những ngƣời ở vùng tar a vùng tạ chiến,đôi
khi bắt điều tra những ngƣời ở vùng tạm chiến vào khu tham nhân mà chúng
biết.
Vì nói chung,chúng ta kém ý thức bí mật nên 1 ngƣời cũng hiểu đƣợc
nhiều bí mật à không liên quan đến đồng minh.
c) Khai thác tin tức trong nhân dân,trong những quán tiệm trong chị
em buôn bán đi lại vùng tam chiếm và nhất là những anh em đƣợc cơ quan,đơn
vị gian chunhs đƣa về xã là mọi phát ngôn bừa bãi mà kinh ngiệ trong thời gian
qua những ngƣời nà đã giúp ích cho giặc cũng nhiều tin tức.
3/- Cho bọn do thám gián điệp đi điều tra về báo cáo lại:
- Ở vùng tạm chiến,du kích nặng việc chánh của giặc là phá cơ sở bắt giết
cán bộ.Chúng đi dò xét,nghe ngóng trong nhân dân quen thuộc kháng chiến để
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tin tức,theo điều tra ngƣời lạ mặt vào vùng của chúng,những nhà mà chúng biết
có ngƣời của ta thƣơng ra vô.Chúng cũng mua chuộc ko đƣợc thì chúng bắn
giết.v.v….
- Ở những vùng du kích,chúng cho những tay sai nằm trong căn cứ điều
tra,dò xét tình hình,tìm hiểu chủ trƣơng,đối sách,địa điểm của ta.Mục đích
là:”hiểu rõ nội tình ta để đối phó”để phá hoại,để oanh tặc,đột kích,tiêu diệt
chúng ta”.
Thứ hai là phá hoại
Việc lấy tin của giặc cũng phục vụ và đi đến mục đích là phá hoại chúng
ta.Chúng có 2 cách phá:
- Bản than của bọn đó tham gia phá hoại nhƣ phao tin,xuyên tạc,gây rối
mua chuộc,dụ dỗ…
- Và phục vụ cho bọn có vo-trang phá hoại.Mấy hình thức thông thƣờng
phá hoại của giặc gồm có sau đây:
a) Phá hoại sự đoàn kết kháng chiến,đoàn kết nọi bộ,gâ chia ra,lủng củng
trong nội bộ,trong nhân dân,làm mất sự đoàn kết giữa bộ đội và nhân dân,giữa
cơ quan và nhân dân.
b) Phá hoại và tiêu diệt các cơ sở của ta vùng du kích nang và tam chiến.
c) Phá hoại cộng tác,đƣờng giao thông liên lạc,phá hoại tài sản của ta (cho
chặn đƣờng,phục kích,gài mìn các đƣờng qua lại,phá hoại mùa àng tài sản của
tavv…)
d) phá hoại chủ trƣơng,bằng cách xuyên tạc,khiêu khích lợi dụng những
sai lầ của ta,hữu khuynh ta để phá,để nói bậy làm cho nhân nhân,cán bộ nghi
ngờ,hoang mang kém tin tƣởng nhƣ phá chính sách CD-HH vân,TN2,thi
đuavv… cho bọn ngoan cố chui vào phá hoại chánh sách địch ngụy vân.
đ) Giết hại cán bộ nhân viên chúng ta bằng cách:
-Phục kích đánh mìn trên đƣờng GL của ta
-Cho ngƣời len lỏi vào ám sát
-Đột kích,càn quét….
Thứ ba là chiêu hàng
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Chúng đã triệt để khai thác những khó khăn thiếu thốn của ta về mọi
mặt,về kinh tế, 1 mặt triệt để càn quét lấn chiếm,chân đƣờng GT tiếp tế của
ta,tuyên truyền xuyên tạc,kêu gọi về đề đai trong việc chiêu hàng. Về phần ta thì
trong lúc ấy đòan kết nội bộ chƣa đƣợc chặt chẽ, tƣ tƣởng lập trƣờng còn
kém,lnhx đọa còn quan lieu mang linh,do đó trong năm 52,53 giặc cũng đã thử
đƣợc ít nhiều kết quả trong việc lôi kéo ngƣời của ta. Chúng đã dùng những thủ
đoạn để chiêu hàng nhƣ:
a) Dụ dỗ,dồn ép ua chuộc gia đình than nhân anh e đi kháng chiến,dùng
hệ thống tính cá nhân,gia đình để kêu gọi chồng con, em trở về với chúng.
b) Lợi dụng bọn đào ngũ ra kêu gọi bạn bè than thích trong kháng chiến
còn ở trong đƣơn vị
c) Lợi dụng các sai lầm khiếm khuyết điểm của cán bộ nhân viên lôi kéo
những phần tử bất mãn,tổ chức huấn luyện những phần tử chuyên môn để đi
chiêu hàng,dụ dỗ để lôi kéo…
Âm mƣu của do tham giặc có quỷ quệt
Nhƣng chúng ta nhất định chiến thắng đƣợc bọn chúng
Kiểm điểm lại ta thấy do thám,gián điệp địch hoạt động có kết quả mà ta
còn nhiều khuyết điể,còn sơ hở do tƣ tƣởng còn chủ quan khinh địch,thiếu ý
thức phòng gian bảo mật trên lập trƣờng TKGKLCS.Chúng ta nhất định chiến
thắng đƣợc bọn chúng là vì:
-Chúng ta có Đảng,có Hồ Chủ Tịch,có chánh phủ lãnh đạo sang
suốt.Chúng ta đƣợc học tập,xây dựng,cải tạo tƣ tƣởng để tích cực sửa chữa
khuyết điểm quyết tâm dang bnag các sơ hở cá đại lâm của mình
-Nhân dân,cán bộ ta đều yêu nƣớc và că thù giặc,quyết tâm chiến
đấu,quyết tâm tiêu diệt giặc.Ta từ điểm yếu này trở thành mạnh vừa chiến
đấu,vừa học tập,vừa xây dựng.Âm mƣu thủ đoạn giặc có quỷ quyệt thế mấy
cũng thể qua mặt nổi chúng ta,qua mặt nôi chúng ta,qua mặt đƣợc nhân dân
trong cúng ta.
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Chúng ta đã biết chúng ta đã vạch rõ những âm mƣu thủ đoạn của chúng
để chúng ta đề phòng,nhiều tổ chức do thám của chúng bị khám phá đã bị nhân
dân lật mặt lại.
Đảng chánh phủ ta sáng suốt và cƣơng quyết,cán bộ,nhân dân ta yêu
nƣớc,quyết tâm đoàn kết,học tập,cải tạo tƣ tƣởng chúng ta biết kịp thời sửa chữa
những khueets điểm nhƣng ta,hữu khunh,ta biết đề cao cảnh giác,nhất định
chúng ta sẽ tiêu diệt đƣợc bọn do thám của giặc.
III.-NHỮNG ƢU KHUYẾT ĐIỂM VÀ SƠ HỞ VỀ VẤN
ĐỀ BẢO VỆ TRONG NGÀNH GIAO THÔNG LIÊN LẠC
Về bí mật tin tức,giữ gìn tài liệu.
Ƣu điểm :
a) Nhiều anh em giao liên rất tích cực và cố gắng trong việc
bảo vệ tài liệu, trong việc mang tài liệu, cụ thể:
- Lấy đồ đạc,quần áo của mình bao túi công văn cho khỏi ƣớt mà phải
dang mình tràn suốt đêm mƣa.
- Có an hem lúc gặp giặc đã vỏ hết đồ đạc cá nhân của mình để bảo vệ
đƣợc túi công văn.
- Có an hem bị giặc bắn trọng thƣơng nhƣng vẫn ôm lấy bọ công văn lết
đi khi ngất đi
b) Thƣ từ tài liệu cố gìn giữ tƣơng đối khá hơn,có lo lắng biểu
lộ:
-Anh em phát hành đã chú ý ván lại từng bảo thủ đã rách
-Giấy tờ,tài liệu nhiều nơi đã có kế hoạch sắp xếp gọn gang trật tự hơn,có
ý thức kiểm soát hơn.
c) Có an hem bị giặc bắt đƣợc,bị đánh đập chết đi sống laij5,3
lƣợt nhƣng vẫn 1 mực không khai gì về bí mật quốc gia,địa điểm cơ quan,bộ
đội.
Khuyết điểm:
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a) Còn chậm chạp,ít chuyến đi mà thiếu tranh thủ đƣa thƣ từ
đƣa khách đi cho mau.
b) Dong nhiều tài liệu mà thiếu kế hoạch chu đáo để bảo vệ
nên đã có trƣờng hợp giặc cƣớp đƣợc cũng khá nhieeud ở vài nơi.Các việc mất
mawtjj này cũng không đem ra kiểm thao rút kinh nghiệm để giáo dục chúng.
c) Tài liệu,thƣ từ bừa bãi thiếu bố trí bảo vệ những trƣờng hợp cấp
thiết hoặc có kế hoạch bảo vệ cat đầu trƣớc nên đã có vài nơi bị giặc đột kích
ngay trận,an hem mạnh ai nấy chạy bỏ cả thƣ từ tài liệu bỏ trong tram.Kế hoạch
kiểm soát cũng chƣa đƣợc chu đáo,có nơi đã xảy ra mất 1 vài thứ hoặc những
thứ mất tiền kèm theo những cũng không kiểm tra ra rồi cũng bỏ luôn.
d) Thƣ từ còn nhiều hƣ hỏng:có những thứ đến không còn ruột mà
không biết nó mất ở đâu.Có những thứ công văn thƣ từ để thiếu kiểm tra để mối
ăn.Nhiều tram theo kế hoạch bảo vệ thử chống mƣa nên có những thứ đến nơi
la hét xem đƣợc ra chƣ.
e) Ý thức phòng g an bảo mật còn kém trong việc gìn giữ công văn tài
liệu nhƣ việc gởi thƣ công văn cho khách mà không hỏi rõ khách nào nên gọi
khách nào không ne đã có trƣờng hợp gọi nhầm nên ngƣời khách không tín
nhiệm đến nơi rạch hết cả bao.Việc gọi cho khách cũng có thông cho rõ ràng
cách giữ gìn,cách mang đi…trƣớc kia lại có đồng chí gọi nào công văn cho đồng
bào để đi chơi.
f) Nhiều nơi tổ chức hợp thu vong dai trang không kiểm soát đƣợc
ngƣời lấy thƣ,do đó ta có nhiều sơ hở trong vấn đề này giặc có thể đánh phá
thừa cơ hội lấy thơ mà ta không biết đƣợc.
g) Nhiều an hem còn ba hoa,khoắc lác,hoặc tình cảm sai lệch cá nhân
nên đã cí phát ngôn lộ bí mật những ngày đi,ngày về các đoạn,số ngƣời và sự
quan trọng cảu đoàn khách,hoặc những ddaonj này bị phục kích ở đâu,thiệt hại
ra sao.Hoặc có an hem hứa với anh em qua mấy bữa sẽ đón khách khác trở
lại.Một vài an hem để tiết lộ cơ sở của mình cho đồng bào biết.
Về bảo vệ khách
Ƣu điểm:
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Nói chung,anh em có tích cực và thấy đƣợc 1 phận sự quan trọng của vấn
đề bảo vệ khách biểu lộ:
Chỗ an hem đi qua vùng nguy hiểm,đi trinh sát trƣớc, những chỗ

-

giặc thƣờng phục kích có canh gác cẩn thận tới nơi dẫn khách qua.
Có an hem dùng giặc trở tay không kip chỉ cho chỗ giặc bắt,có

-

khẩu hiệu cho đoàn khách đặc biệt để bảo vệ đoàn khách đi sau.
Có an hem đã chống trả giặc 1 cách anh hung để bảo vệ đoàn

khách.

Khuyết điểm
a) Khách vài nơi đong nhiều mà thiếu kế hoạch bảo vệ,nên khi giặc đột
kích,cần thì rất nguy hiểm.Có tram đến khách giới nhà đồng bào rồi mặc tình
cho khách lo,đi đâu đi,thiếu sự giúp đỡ và kiểm soát chu đáo.
b) Địa điểm các tram khách,phòng thƣờng trực qua trại,thiếu lũng địa nên
có nơi bị đột kích khách chạy loạn ngoài khơi nên bị giặc bắn thiệt hại.
c) Chƣa cƣơng quyết tranh đấu, siêu lòng với tình cảm mệt mỏi, uể oải
của 1 vào đoàn khách nên đã để cán bộ nghỉ những nơi nguy hiểm, do đó đã có
đoạn bị đột kích thiệt hại trong trƣờng hợp này.
d. Tƣ tƣởng sai lệch nhứt trong việc bảo vệ khách lạ tƣ tƣởng hẹp hòi
trả thù của anh em giao liên trƣớc một vài tác phong, thái độ của khách nhƣ sau:
- Dân đi cho xa, lối sình cho bo get
- Ghét không cho đi lên để ở chỗ đội lại 6, 7 ngà rồi đội thừa giao liên kết ờ để
to
- Tƣởng vùng yên tĩnh nhƣng họ bảo khách khan trƣờng rồi chay khuc mệt
choi.
- An hem khách hỏa tốc thì cho liên lạc nói tiếp dần đi cần gây làng đêm
không chọn giờ để tỏ sau này hết lại kêu hỏa tốc (trên đây là những sai lầm điển
hình giao liên nhƣng trong phần này anh em khách nhiều cũng có thái độ không
đúng đắn, tác phong quan liêu doạ nạt là cho anh em bực).
e. Thiếu giúp đỡ khách quần chúng hoà với đoàn nên đã có một vài trận
phục kích lẻ tẻ, giặc đã đánh trúng cán bộ của ta.
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Về việc liên lạc với địa phƣơng:
Nói chung còn rất nhiều thiếu sót. Trạm đóng dấu, trên đƣờng đi, chúng ta
cũng thiếu liên hệ chặt chẽ với nhân dân, với chánh quyền địa phƣơng nên đã có
nhiều tai hại xảy ra, ngay trong việc tổ chức cơ sở cũng thiếu liên lạc với địa
phƣơng để tìm hiểu ngƣòi mình, tổ chức nên có nơi tổ chức cơ sở nhằm ngƣời
của giặc mà địa phƣơng biết có nơi dem tram đống ngay nhà đồng bào bị địa
phƣơng tình nghi…
IV. PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ GIAO LIÊN
Phần này, nặng về xây dựng quan niệm, ý thức và tƣ tƣỏng nhiều hơn mà
nhẹ phần tổ chức, lãnh đạo công tác bảo vệ vì phần này đã có quy định rõ trong
chỉ thị của UB KH NB.
Thứ nhứt là phải xây dựng một tƣ tƣởng và một quan niệm công tác và bảo
vệ cho đúng đắn.
a. Xây dựng quan niệm:
- Công tác bảo vệ là một công tác giữ mình cho đuợc toàn vẹn, chống sự
xâm nhập, sự phá hoại bằng mọi hình thức mọi cách của bọn do thám, gián điệp
giặc, của bọn tay sai, của bọn lƣu manh, côn đồ ngoan cố muốn lôi kéo mua
chuộc, lùa phỉnh, phá hoại nội bộ, phá hoại công tác và đi dần đến tiêu diệt
chúng ta.
Để bảo vệ đƣợc chu đáo nội bộ ta chống sự xâm nhập về ngƣòi và tƣ tƣỏng
của bọn do thám, phá hoại, lƣu manh, Đảng chủ trƣơng: “ Củng cố nội bộ là
phƣơng châm chủ yếu trong việc bảo vệ phòng gian bảo vệ vì có củng cố đuợc
nội bộ, thực hiện dân chủ nội bộ sinh hoạt, đựoc chặt chẽ là chúng ta bảo đảm
đựoc sự thuận tiện, thống nhứt từ trên xuống dƣói của nội bộ đồng thời chi bộ
cũng phải tổ chức bảo vệ và lãnh đạo chặt chẽ công tác bảo vệ trong cơ quan.
Đảng xây dựng cho mỗi đồng chí chúng ta thấy trách nhiệm bảo vệ chung và
tiến hành xây dựng nội quy bảo vệ trong cơ quan”.
Củng cố nội bộ là phƣong châm căn bản để bảo vệ, đề phòng nhƣng chúng
ta vẫn phải tổ chức ban bảo vệ để lãnh đạo công tác bảo vệ, đôn đốc kiểm tra, rút
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kinh nghiệm đồng thời cũng phải xây dựng nội quy bảo vệ cho mỗi ngƣời thi
hành thành một nề nếp bảo vệ có quy củ.
b. Xây dựng tƣ tƣỏng bảo vệ cho đúng đắn.
Phần xây dựng tƣ tƣởng cách mạng, lập trƣờng chiến đấu là phần việc của
Đảng. Ở đây không nói đến nhiều nhƣng chúng ta luôn luôn nhớ nó một phần rất
quan trọng trong công tác bảo vệ, nó quyết định cho tƣ tƣởng bảo vệ đúng đắn
của chúng ta.
Phần xây dựng tƣ tƣởng bảo vệ, chúng ta cần chú ý:
- Xây dựng cho các đồng chí thấy sự quan trọng của công tác bảo vệ trong
giai đoạn hiện tại nhứt là sự quan trọng riêng đối với ngành giao liên để có một
sự quyết tâm nỗ lực vƣợt mọi khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ đƣợc công tác của
ngnàh, bảo vệ đƣợc mình.
- Xây dựng tƣ tƣởng cảnh giác cách mạng, tƣ tƣởng bảo vệ mình tiêu diệt
địch phải gắn liên nhau không thể tách rời ra đuợc. Phải tích cực chống tƣ tƣởng
chủ quan khinh địch vì nó đang phổ biến trong chúng ta nhứt là với tình hình
đang lên của ta, nhƣng cũng phải triệt để đề phòng hoang mang. Cần tích cực đả
phá những tƣ tƣởng sai lầm về bảo vệ nhƣ chỉ có rút lại bảo vệ mình mà quên
phần tiêu diệt địch, tiêu diệt phản động, do thám, chỉ lo bảo vệ mình đơn thuần
trong cơ quan trong nội bộ mà không liên kết chặc chẽ với nhân dân để cùng bảo
vệ.
- Xây dựng cho mỗi đồng chí thấy nói đúng công tác bảo vệ phải thấm
nhuần nội dung ấy để tích cực thực hiện cho đầy đủ và đƣợc toàn diện.
c. Phần xây dựng tinh thần trách nhiệm bảo vệ của từng đồng chí.
Xây dựng tinh thần trách nhiệm của từng đống chí trong công tác bảo vệ
của cơ quan, phải chú ý tính tới sáng kiến đến hết tinh thần phục vụ để thựuc
hiện công tác bảo vệ, chống tƣ tƣởng ỷ lại, chỉ phải thấy, chỉ có tích cực bảo vệ
mình, tích cực thực hiện noi le giao liên và nội quy bảo vệ của ngành giao liên
thì công tác mới chu đáo, chống lại có hiệu quả mọi sự phá hoại của do thám đối
với chúng ta.
Thứ hai là phải xây dựng nhận rõ nội dung của công tác bảo vệ:
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Nội dung công tác bảo vệ của chúng ta gồm những điểm cụ thể sau đây:
- Bảo vệ bí mật:
+ Vấn đề giữ bí mật trong công tác bảo vệ là vô cùng quan trọng vì đƣợc
giữ bí mật: là chúng ta đã làm đựoc nửa công tác trọng vì giữ đƣợc bí mật là
chúng ta đã làm đƣợc quá nửa công tác phòng gian. Dù địch có tài giỏi đến mấy
mà chúng ta giữ đƣợc bí mật thì chúng có tai cũng nhƣ điếc, có mắt cũng nhƣ
mù. Nguyên tắc là không cho ngƣời khác biết những điều mà họ không cần
thiết, phải làm cho mọi ngƣời trong cơ quan và ngoài nhân dân thấm nhuần khẩu
hiệu “ không biết, không nghe, không thấy”.
Mấy điểm cụ thể vẫn giữ bí mật:
- Bảo vệ bí mật tài liệu, công văn, giấy tờ, chủ trƣơng: chánh sách của Đảng
và Chánh phủ, chống bừa bãi, luộm thuộm, tò mò, hiếu kỳ… phổ biến lung tung,
để cao chế độ áp dụng nội quy công tác. Tài liệu có thống kê, có kiểm soát, gìn
giữ chu đáo. Việc mang giữ phải quy định rõ ràng.
- Bí mật địa điểm cơ quan, trạm liên lạc bộ đội: nghe biết cũng không nói ra
những nơi mình có lại cũng không trình bày nó có những đặc điểm nhƣ thế nào.
Ở cơ quan trạm thì chú ý giữ gìn bí mật, trong sinh hoạt hàng ngày nhƣ khói lửa,
phơi đồ đạc, quần áo, nghi trang nhà cửa, đƣờng xá, chú ý việc đi lại, giao
thiệp…
- Bảo vệ bí mật công tác và đƣờng giao thông: giữ bí mật công tác mình
đang làm và sắp làm, cơ quan chuẩn bị làm gì. Chống ba hoa, khoe khoang, giữ
bí mật các đầu mối đƣòng, các trạm nhứt là công tác và trầm trọng vùng du kích
và tạm chiếm. Không thuật lại những đặc điểm của đoạn đƣờng mình đi cho
những ngƣời không trách nhiệm biết.
- Bảo vệ bí mật tổ chức: tổ chức cơ quan, hội nghị, lớp học, đại hội, của cơ
quan mình và cơ quan khác, chống ba hoa khoe khoang. Chú ý sự bí mật trong
nội bộ dùng tên nghị trang. Đặc biệt các tổ chức, các trạm trong vùng địch hậu,
trong vùng du kích nặng thì phải hết sức thận trọng và hết sức giữ gìn bí mật.
2. Bảo vệ nhân viên, cán bộ và tài sản quốc gia:
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- Bảo vệ tinh thần nhân viên, cán bộ trong ngành và chung quanh quần
chúng cơ quan đóng. Chống tất cả những âm mƣu thủ đoạn lừa phỉnh, gây
hoang mang, ngờ vực làm mất uy tín, gây truỵ lạc, hủ hoá hoặc dụ dỗ mua
chuộc. Đồng thời chúng ta cũng phải tích cực bảo vệ khách tức là bảo vệ cán bộ,
nhân viên của Đảng và Chánh phủ trên đƣờng giao thông của ta.
- Bảo vệ sinh mạng, sức khoẻ của cán bộ và nhân viên cơ quan: chống chủ
quan khinh địch, anh hùng tự phụ để thiếu ý thức bảo vệ đặc biệt đối với cán bộ
lãnh đạo, cán bộ phụ trách thì phải chú ý bồi dƣỡng nhứt là tập thể phải thấm
nhuần ý thức cần phải bảo vệ chu đáo cán bộ của mình.
- Bảo vệ tài sản quốc gia: chống bừa bãi, hủ hoát và chống sự phá hoại của
giặc lức biìh thƣờng cũng nhƣ lúc giặc tấn công thì phải sẵn sàng các phƣơng
tiện và dụng cụ đết cất giấu.
3. Nghiên cứu phát triển các đầu mối hiềm nghi
- Chú ý theo dõi các hiện tƣợng xảy ra để xác nhận đầu mối hiềm nghi ây
do tƣ tƣởng sai lầm gây nên hay của bọn do thám để giáo dục xây dựng và dễ
điều tra khám phá. Mục đích xác nhận đầu mói hiềm nghi là để có kế hoạch cụ
thể đối phố tích cực tranh thủ xây dựng những sai lầm hoặc vach mặt nạ trấn áp,
tiêu trừ bọn do thám, lƣu manh phá hoại, để củng có đoàn kết nội bộ để có một
thái độ đúng đắn đối với từng hiện tƣợng, không tả mà cũng không hữu khuynh.
Xác định đầu mối hiềm nghi phải do ban chỉ huy cơ quan, dân bảo vệ của cơ
quan ấy cùng với ôcng an cấp tƣơng đƣơng nghiên cứu và quyết định. Việc này
phải kỹ càng, bí mật, khéo léo nếu không thì sẽ gây hoang mang và lủng củng
nội bộ.
4. Liên kết chặt chẽ với nhân dân và số quân địa phƣơng trong việc bảo vệ
và phối hợp trong công tác phòng gian để bảo vệ chung.
Việc phòng gian bảo mật là từ trong nội bộ cơ quan phải đảm bảo những cơ
quan đóng trong dân nên chúng ta không thể tách rời nhân dân đƣợc.V iệc
phòng gian bảo mật, bảo vệ của chúng ta phải đuợc nhân dân đồng tình và cùng
thực hiện thì mới có kết quả và mới bảo vệ đƣợc cơ quan. Phải liên kết chặt chẽ
để nhờ nhân dân, nhờ chánh quyền địa phƣơng bảo vệ chúng, để liên lạc thông
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báo tin tức và để giáo dục nhân dân chung quanh có ý thức bảo vệ phòng gian
với chúng ta. Có nhƣ thế thì việc bảo vệ của chúng ta mới chu đáo.
Trong nội dung công tác bảo vệ gồm có hai phần: phần phòng gian bảo
mật; về phần phòng thủ chiến đấu để bảo vệ cơ quan. Thiếu một trong hai phần
đó, công tác bảo vệ sẽ phiến diện, không chu đáo, không đầy đủ.
Thứ ba là để bảo đảm thi hành đầy đủ nội dung công tác bảo vệ trong cơ
quan, trong ngành thì phải xây dựng nội quy bảo vệ: phƣơng pháp xây dựng nhƣ
thế nào. Ở đây, chúng ta khỏi thảo luận, ở đây chúng ta chỉ thảo luận trao đổi
kinh nghiệm trong bản nội quy bảo vệ giao liên cụ thể có ba phần chính: bảo vệ
trạm; bảo vệ phát hành; thứ tƣ tài liệu, sổ sách; bảo vệ khách.
Khi về các đội cần xây dựng một nội quy bảo vệ thì nên liên hệ với bộ phận
phụ trách bảo vệ cơ quan của Công an cấp tƣơng đƣong để nhờ sự giúp đỡ về lề
lối, phƣơng pháp.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 336, tờ 5 -10

Bản nội quy Bảo vệ giao liên
BẢN NỘI QUY BẢO VỆ GIAO LIÊN
(Bản tham khảo theo tài liệu Bảo vệ trong Ngành GL)
I. BẢO VỆ TRẠM
Chi tiết phần này xem nội quy hƣớng dẫn xây dựng nội quy bảo vệ cơ
quan, đây chỉ nêu những phần đặc biệt của trạm cần chú trọng để trao đổi kinh
nghiệm.
Phải có ngƣời thƣờng trực tại trạm.

-

Khi khách đến thì thông suốt và yêu cầu khách thi hành nội quy bảo

vệ của trạm. Cụ thể bí mật trạm gồm các điểm:

674

1. Chớ đóng tránh những nơi qua tấp nập để lấy mục tiêu, phải có ƣu thế,
có lung dua để rút lui. Phòng thƣờng trực không nên đóng gần quán tiệm nên
nghiên cứu thay đổi thƣờng địa hình, địa vật.
2. Nhà cửa ở miền rừng phải ấn núp kín đáo, ở miên bung phải quần
chúng hóa.
3. Đƣờng ra vào không để lộ.
4. Phôi đồ cẩn thận.
5. Khối lựa giữ gìn chu đáo.
6. Không nói lộ cho ngƣời biết tông tích của mình. Đặt tên nghi trang cho
trạm.
7. Sanh hoạt tránh ồn ào tấp nập và giữ mức bình thƣờng làm sao cho
đồng bào và ngƣời không biết có khách nhiều, có đoàn sắp đi đâu, đo đạc nhƣ
thế nào?
8. Liên hệ giáo dục đồng bào chung quanh giữ gìn bí mật.
9. Kiểm soát chủ đạo những ngƣời ra vào trạm. Chú ý những ngƣời
thƣờng ra về chơi không lý do chính đáng.
II. BẢO VỆ PHÁT HÀNH, TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT, SỔ SÁCH
Bí mật, liêm chính phát hành

A.
-

Không tọc mạch xem thơ sách.

-

Không tìm hiểu những vấn đề không ăn thua đến mình.

-

Không lấy tài liệu, sách báo lại xem, gian lận hoặc đổi tiền bạc.

-

Không tiết lộ với anh em những bí mật mà mình biết khi gặp bao thứ
mật, lộ mật, thơ mật, địa chỉ phải khui…

-

Phải nghiêm chỉnh thi hành đúng hội lễ Giao liên.

-

Đồ ƣớt đem phơi phải có ngƣời canh chừng.

-

Đồ sứt sợ rách thì phải gói lại không quyên chuyên chở nhiều ngƣời
biết.
Khi nhận đồ phải xem xét kỹ dấu khui, dấu gỡ để xem có mất dấu

không.
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-

Công văn, tài liệu, mất địa chỉ phải làm bản kê, gởi lại để gởi về

cấp chỉ huy có thẩm quyền giải quyết, không đƣợc tự tiện, lấy xài, lấy xem. Phải
chú ý quan sát khi cầm đến một bức thƣ, một gói đồ, một túi công văn.
- Những cơ quan, những trạm, những liên lạc viện não làm hƣ mắt, lộ bí
mật, sai noi lẹ hay có khuyết điểm gì sai trong việc phát hành, bí mật tài liệu thì
phải có cuộc kỷ niệm thao truy quyền và có thái độ hẳn hoi.
B. Bảo vệ tài liệu và đồ vật sổ sách
1. Chống hƣ hỏng:
- Cốt gói chặt chẽ, cẩn thận.
- Có chỗ để chu đáo, bảo đảm, không ƣớt, không chuột mối phá (tránh sơ
qua đậy lại, lấy goi dau, gác..)
- Soạn, đem đi, để lại không dan vat.
2. Chống dòm ngó, mất cắp
- Không ngƣời là hay quen mà không có trách nhiệm cà ra chỗ làm việc.
- Có chỗ làm việc riêng với khách, trƣờng hợp ở chung với đồng bào thì
phải đả thông, giải thích vấn đề này cho toi muc.
- Gởi phải cốt kỹ, gọn gàng, có làm dấu đến ngƣời giữ và ngƣời mang các
dấu ấy để kiểm soát, không trách nhiệm, không lúc soạn nhƣng đó đã gói niêm
lại.
- Đi khỏi chỗ làm việc phải xếp, dặn lại cẩn thận. Nghi làm việc phải bỏ
tài liệu vào thùng, vào cặp và có chỗ để chu đáo.
- Không nhiệm vụ thì không tọc mạch.
3. Tránh máy bay, đột kích, càn quét.
- Thứ nào không cần dùng tới thì phải cất trƣớc.
- Lúc làm việc phải gọn gàng, chỉ bày ra những thứ cần làm, có may ba
phải mang ra khỏi nhà.
- Chuẩn bị thứ nào cất giấu, thứ nào mang theo và sẵn sàng các phƣơng
tiện cất giấu mau lẹ, kín đáo, không hƣ (ham, bao thùng…).
- Hằng ngày, đồ đạc phải đem ra ngoài tránh máy bay.
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- Tài liệu, thƣ từ ứ đọng phải báo cáo lên trên giải quyết kịp thời, để có kế
hoạch bảo vệ chông cần.
- Tài liệu, thƣ từ phải luôn luôn bên mình để chông đột kích.
4. Bảo vệ trên đƣờng đi.
- Việc mang xách phải cẩn thận: mang riêng từng loại để tiện việc bảo vệ
(chia ra thứ quan trọng, thứ thƣờng), phải chắc chắn để khi mang chạy không rớt
mà khi cần thì coi ra đƣợc mau lẹ.
- Mang lên để xuống nhẹ nhàng, không lấy đƣợc lót ngồi hay gối đầu.
- Nghiên cứu những cách bao bọc để không bị ƣớt, hƣ khi gặp muwam
khi qua sông.
- Những lúc tạm nghỉ không rời túi công văn.
5. Sẵn sàng cất giấu, thủ tiêu khi gặp giặc
- Bao tài liệu mang đi phải nghị trang để dễ cất giấu.
- Đi ghe phải có sẵn vật nặng để neo khi gặp tàu địch.
- Có dự kiến và chuẩn bị phƣơng tiện thủ tiêu những tài liệu mật, quan
trọng khi cần thiết.
- Nghiên cứu trƣớc những chỗ cất giấu ở dọc đƣờng (nghiên cứu địa hình
chung quanh để có phƣơng pháp cất giấu cho thích hợp).
6. Khi nhận đồ
- Phải kiểm tra tỉ mỉ đồ nhận, chú ý xem dấu vết khui mở để có gì khả
nghi khong, xem xét những thƣ từ bị rách thì phải có biên bản.
- Kiểm soát thƣ từ nhận để tránh những thƣ đã bị mất ruột.
III. BẢO VỆ KHÁCH
1. Bảo vệ sức khỏe, tinh thần
- Tổ chức khách thành đoàn, tiểu đội để sanh hoạt, khách ở lâu thì nghỉ, tổ
chức học tập.
- Giúp đỡ việc ăn nghỉ cho khách.
- Đối với đồng chí bịnh thì tận tình giúp đỡ (thuốc men, ăn uống…).
- Vận động khách tự giúp lẫn nhau.
2. Bảo vệ khách chống oanh tạc, đột kích, càn quét.
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- Khi khách đến, báo cáo ngay cho khác rõ tình hình địa phƣơng nơi canh
tác, chiến thuật thƣờng dùng của giặc, cách tránh giặc khi có máy bay, khi bị đột
kích, càn quét. Chú ý nơi để phòng hầm chống, lựu đạn của ta nhƣ thế nào.
- Quân sự hóa khách: đồ đạc gọn gàng, có gạo nuôi để phòng biến…
- Chuẩn bị sẵn hƣớng rút lui và ngƣời dẫn đƣờng cho khách.
3. Kiểm soát khách.
- Xem xét kỹ giấy tờ của khách, cả ngƣời mà quen thân để kiểm soát giấy
tờ cho đầy đủ đè phòng bọn đào ngũ trà trộn vào.
- Hỏi các đồng chí trƣờng đoàn về thành phần của đoàn có gì để phòng
không? ( nhƣ ngƣời trạm, tình nghi, ở thành mới vào) và giới thiệu cho đồng chí
trƣởng đoàn khác biệt để có thái độ đối xử hợp lý và chú ý giúp đỡ, cũng nhƣ
trọng việc gởi đồ cho khách mang theo.
- Khách thƣờng không cần thiết gặp thì không đƣa đi chung với khách đặc
biệt trong những chuyến đặc biệt.
4. Giữ bí mật cho khách
- Đề nhị khách không đi lung tung, ngồi cần chú ý không lo về ăn mặc và
tác phong.
- Giữ kín tên cán bộ quan trọng đi trong đoàn.
- Đề nhị khác không nói chuyện bí mật và những điều nghe thấy khi đi
trên đƣờng giao liên.
- Tiêu chuẩn kiểm điểm hàng ngày cho khách có mục kiểm điểm việc bảo
vệ bí mật.
- Không tiết lộ ra ngoài ngày giờ, đi đƣờng, nơi đển của đoàn đi.
B. Bảo vệ khách trên đƣờng đi
- Cho khách biết trƣớc phải đi mấy giờ, phải chuẩn bị những gì. Những
vấn đề tới cần thiết trong đoàn này nhƣ cơm vắt máy bữa, phải chuẩn bị mặc đồ
cụt lội suối, đèn chài…
- Khi xuất phát cho khách biết qua đoạn đƣờng này nhƣ thế nào, dự đoán
gặp những gì, sẽ đối phó ra sao để chuẩn bị tinh thần. Khẩu hiệu ám hiệu ra sao
để tránh khi đụng giặc.
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2. Quân sự hóa.
- Tổ chức thành đội ngũ, sắp xếp trật tự.
- Kiểm soát đồ khách cho gọn gàng, những đồ nào còn kềnh thì giúp ý
kiến khách sửa chữa lại.
3. Phân loại khách bảo vệ
- Để cán bộ quan trọng đi gần nhau, có liên lạc vien biết đƣờng đi gần để
dẫn đƣờng khi cần thiết, có tổ chức võ trang đi sát để bảo vệ…
- Khách thƣờng không để len lỏi trong khách đặc biệt.
- Quần chúng hóa khách để bảo vệ, tránh việc ăn mặc, phân biệt cách, di
đứng quá rõ ràng.
4. Dùng khách để bảo vệ khách
- Hỏi khách nào biết đƣờng để dắt họ hƣớng dẫn 1 đoàn khách, làm dáu
cho khách khác nhìn theo.
- Đặt ngƣời mạnh gần ngƣời yếu để giúp đỡ.
- Ngƣời quen rừng đi xen những ngƣời đồng bằng, ngƣời biết lối xen
những ngƣời không biết lối.
(Chú ý sắp xếp nhƣ vậy nhƣng vẫn giữ đƣờng đoạn, tiểu đội riêng theo tổ
chức để kiểm soát, giúp đỡ nhau).
5. Khi đi qua sông
- Bảo khách mở hết ba lô và đồn còn kềnh ra khỏi mình.
- Mặc đồ gọn gàng.
- Ghe không nên cho qua kham.
- Cửa thông cho biết khúc sông này đặc biệt có những gì? Nếu gặp tàu
giặc thì nhƣ thế nào và lội ra sao để tránh.
6. Khi qua những khúc nguy hiểm
- Cho tạm nghỉ để chuản bị lại đồ đạc. chuẩn bị tinh thần. Khi nghi thì
phải có canh gác.
- Nhắc nhở lại những điểm cần thiết khi qua vùng nguy hiểm này.
- Kiểm điểm lại quân số, sức khỏ, đồ đạc.
- Có trinh sát, bố trí đƣờng đi trƣớc.
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- Sắp xếp lại đội ngũ nếu cần nhƣ thay những toán yếu lên trƣớc..
7. Chỗ tạm nghỉ
- Nếu có điều kiện cho tạm nghỉ sau khi đi một vài tiếng đồng hồ để lấy
sức khỏe.
- Chỗ nguy hiểm thì tuyệt đối không nên để tạm nghỉ cho ăn uống hay
mua chác đồ đạc…
- Nghỉ xong khi đi thì không nên để dấu tích nhƣ lót cây, lấy lá để ngồi,
giấy để gói đồ ăn.. phải có kiểm soát lại để xóa bỏ những dấu vết còn sót lại.
8. Không nhận khach yeu, không di noi khoang đƣờng kho.
9. Kế hoạch khi bị thất lạc, binh hoạn hay bị thƣơng dọc đƣờng
- Khi có khách thất lạc ở vùng căn cứ, du kích thế ta mạnh thì đình đoàn
lại, dùng khẩu hiệu, ám hiệu để gọi, cho ngƣời kiểm vùng có điều kiện thì bắn
sún để tập trung lại đƣợc đoàn.
- Vùng nguy hiểm, du kích doàn không chờ đƣợc thì nên cho ngƣời biết
đƣờng ở lại kiểm rồi hẹn chỗ mà đến sau.
- Bị thƣơng dọc đƣờng thì nhờ khách khiêng, gồng gánh giúp đỡ lẫn nhau.
Nếu ở trong vùng ta, có nhân dân, có chánh quyền thì gởi lại đấy để nhờ săn sóc,
nuôi dƣỡng rồi tiếp tục đi sau.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 336 , tờ 11 – 13

680

PHẦN HAI: CÁC HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ TẠI NAM BỘ

Báo cáo số 12/TT.CT ngày 20.2.1948 của thanh tra chính trị miền Tây
gửi BTV và NVUBKC/HC Nam Bộ, BCH chiến khu 7, 8 và 9 về 11 đồn Dân
xã ở Sa Đéc đã rút.
U.B.K.C Kim H.C. Nam Bộ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NĂM THỨ IV

Thanh tra chánh trị miền Tây

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÖC

Số: 12/TT.CT

Kính gởi: B.T.V và N.V.U.B.K.C/ HC Nam bộ

ĐỀ MỤC:

B.C.H chiến khu 7, 8 và 9

Rút 11 đồn dân xã Sa Đéc
BÁO CÁO
Về 11 đồn dân xã ở Sa Đéc đã rút
Vừa rồi ông Phan Vũ Hòa, Trung đoàn Trƣởng trung đoàn 115 có cho tôi hay
dân xã phản động đã rút 11 đồn ở Sa Đéc.
Những đồn này đều ở chung quanh Châu Thành Sa Đéc hay những nơi
mà ta khó đột nhập đƣợc và là những đồn không cần thiết lắm. Trái lại những
đồn ở những nơi quan trọng vẫn còn y nguyên.
Theo ông Hoà thì bọn phản động DX và Cao Đài đã yêu cầu với giáo
Pháp cho lập "Khu Quốc Gia" mà trung tâm điểm là Chợ Mới và bao gồm Long
Xuyên, Châu Đốc, một phần Sa Đéc, Tân An (den và có Tây) nhƣng Pháp
không cho. Chúng lại xin lập trên Miền đông "khu quốc gia" mà trọng điểm là
Chợ Cây Xoài (quận Gò Vấp) và gồm có Gia Định, một phần Chợ Lớn, Thủ
Dầu Một, Tây Ninh nhƣng giặc Pháp không chấp thuận, chỉ cho chúng lập khu
đó ở Bà Rá.
Trƣớc khi rút khỏi đồn để đi Bà Ra, Dan xã và Pháp làm bộ choảng nhau,
làm nhƣ thế để lừa gạt dân chúng và lính và một số đồng bào cứu quốc lừng
chừng hay không ƣa C.S. rằng DX và Cao Đài sau khi một thời gian làm bộ
theo Pháp để lấy khí giới nay ra mặt "Lấy giáo tàu đâm các chủ" nhƣng vì không
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hợp tác với Việt Minh Cộng Sản nên kéo nhau đến "khu quốc gia" để kháng
chiến
Kết quả đầu tiên mƣu mô nói trên là làm cho lính và dân chúng Dân xã và
Cao Đài hoang mang.Việc địch vận của ta về phía phản động phải đƣợc ráo riết
thêm để lôi cuốn chúng về với ta.
Xin cho điều tra coi bọn Tân Xã trong các đồn đã rút ở Sa Đéc đã đi đâu,
Bà Rá hay đƣa đến các nơi khác để đóng đồn thêm?.
Ngày 20 tháng 2 năm 1948
Thanh tra chánh trị Miền Tây

Trần Văn Nguyên
PC: tình hình ở Long Xuyên - Có tính đi ở hay địch sẽ tấn công ở Tân Phú và
Tân Thanh. Chúng đang tập trung rộn rịp ở Hữu ngạn sông Tiền. Ta đã chuẩn bị
đối phó.
Xin cho biết kết quả trận nhảy dù ở Giồng Dinh vừa rồi.
P. UBKCHC Nam Bộ, Hồ sơ 161, tờ 01
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Phúc trình số 72/QSLD ngày 31.8.1948 của Ủy viên Phụ trách Quân
sự Nam Bộ về tình hình quân sự Nam Bộ trong 2 tháng 7 và 8 năm 1948.
PHÁI ĐOÀN CHÁNH PHỦ TRUNG ƢƠNG VÀO NAM BỘ
THÁNG 5 NĂM 1949
TÀI LIỆU LỊCH SỬ
1. Thƣ của Hồ Chủ tịch gửi các uỷ viên KCHC Nam Bộ, tỉnh, huyện, xã ở Nam
Bộ
2. Thƣ của Thƣờng vụ tổng bộ Việt Minh gọi: Đồng bào Nam Bộ ngày
26/01/1949 số 33-VP/TB
3. Thƣ của Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam gọi: Anh
Bach, các anh ngày 19/9/1948
4. Thƣ của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ gọi ông Chủ tịch UBKCHC Nam Bộ ngày 109-1948 số 1261-NV/A
5. Thƣ của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ gọi: các đoàn thể giáo sỹ Nam Bộ ngày 10-91948 số 1262-NV/A
6. Thƣ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam gọi: ông Chủ tịch UBKCHC
Nam Bộ ngày 04-10-1948 số 697/TV
7. Thƣ của Bộ Lao động Việt Nam gọi: cha Nguyễn Bá Luật, Nguyễn Bá Sang,
Tuyên Öy Trƣơng Minh Ký ngày 25-8-1948 số 315 BT/LD
8. Thƣ của Bộ Lao động Việt Nam gọi: cụ Cao Triều Phát ngày 25-8-1948 số
314 BT/LD
9. Thƣ của Bộ Lao động Việt Nam gọi các nhân viên UBKCHC Nam bộ ngày
25-8-1948 số 313 BT/LD
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10. Thƣ riêng của cụ Phan Anh, Bộ trƣởng Bộ Kinh tế gọi ông Phạm Văn Đồng
ngày 15-8-1948
11. Thƣ riêng của Đại tƣớng Võ Nguyên Giáp gọi ông Phạm Văn Đồng ngày
28-8-1948
12. Thƣ của Chủ tịch Chánh phủ gọi: các cháu nam, nữ, thanh niên và nhi đồng
Nam bộ ngày 15-9-1948
13. Thƣ của Chủ tịch Chánh phủ gọi: các tƣớng sỹ Vệ quốc quân và các dân
quân du kích Nam bộ ngày 15-9-1948
14. Thƣ của Chủ tịch Chánh phủ gọi: các uỷ viên UBKCHC Nam bộ, UBKCHC
các tỉnh, quân và xã ở Nam bộ ngày 15-9-1948.
15. Diễn văn của bác sỹ Phạm Ngọc Thạch; Thứ trƣởng; Chủ tịch Phái đoàn
Chánh phủ Trung ƣơng trong cuộc lễ đón rƣớc Phái đoàn Chánh phủ do
UBKCHC Nam bộ tổ chức ngày 19-5-1949.
16. Diễn văn của Chủ tịch UBKCHC Nam bộ chào mừng phái đoàn Chánh phủ
Trung ƣơng trong cuộc tiếp rƣớc ngày 19-5-1949.
17. Thƣ của Phi đoàn Chánh phủ Trung ƣơng gọi: các cấp Quân dân chính Nam
bộ ngày 16-5-1949
18. Nghị quyết của Chủ tịch Chính phủ và phái đoàn Chánh phủ Trung ƣơng
vào Nam bộ công tác ngày 15-9-1948 (…)
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM HÀNH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHÁNH NAM BỘ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số: 460/NĐ-NB
NGHỊ - ĐỊNH

UỶ BAN KHÁNG CHIẾN KIÊM HÀNH CHÁNH NAM BỘ
- Chiếu sắc lệnh 120/SL ngày 25/1/1948 và nghị định 102/C«ng ty ngày
30/12 thành lập UBKC/HC Nam bộ;
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948
Gửi : các uỷ viên UBKCHC Nam bộ
UBKC các tỉnh, quận và xã ở Nam bộ
Nhân dịp phái đoàn của Chính phủ vào Nam, tôi gửi lời thân ái chào toàn thể
UBKCHC Nam bộ, UBKC các tỉnh, quận và xã.
Mặc dầu ở xa Chính phủ trung ƣơng, các uỷ ban Nam bộ trong hơn 3 năm
nay đã dẫn đƣờng công việc hàng ngày với một tinh thần dũng cảm và thống
nhất. Một số uỷ viên các cấp tỉnh, quận và xã đã oanh liệt hi sinh vì tổ quốc và
đã nêu cao chí khí xung phong của dân tộc ta. Gƣơng anh dũng ấy sẽ luôn luôn
soi sáng cho chúng ta trong công việc hàng ngày.
Nhờ sự cố gắng của mọi ngƣời, cho nên mặc dầu hoàn cảnh khó khăn, cao
cấp UBKCHC Nam bộ hơn 3 năm nay vẫn giữ đƣợc sự liên lạc chặt chẽ giữa
trung ƣơng và Nam bộ, giữa Nam bộ và toàn quốc
Ngày nay, cuộc kháng chiến của ta đã chuyển hƣớng sang giai đoạn mới,
sự liên lạc giữa Trung ƣơng và các địa phƣơng cần phải chặt chẽ hơn, để thực
hiện cuộc thống nhất chỉ huy về kháng chiến và về kiến quốc khắp cả nƣớc và
khắp mọi ngành: quận sự cũng nhƣ hành chính, kinh tế, tài chính, văn hoá,
chuyên môn.
Các uỷ ban các cấp cần phải thiết thực kiểm điểm lại công việc đã làm
trong 3 năm vừa qua, để phát triển những ƣu điểm và sửa chữa những khuyết
điểm: nhƣ địa phƣơng chủ nghĩa, óc anh hùng cá nhân, vân vân.
Trong mọi việc, chúng ta chỉ có một mục đích, là phụng sự đồng bào,
phụng sự Tổ quốc. Chúng ta chỉ có một phƣơng châm là chí công vô tƣ.
Vì vậy, mọi việc ngày nay đều phải hƣớng cả về kháng chiến. Vì vậy
nhiệm vụ của các UBKHHC các cấp là phải phát động phong trào thi đua ái
quốc, toàn diện và toàn dân, để đƣa kháng chiến mau đến thắng lợi, thống nhất
và độc lập mau đến thành công.
Chào thân ái và quyết thắng.
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Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày tháng năm 194…

Gửi : các uỷ viên UBKCHC Nam bộ,
UBKC các tỉnh, quận và xã ở Nam bộ
Nhân dịp phái đoàn của Chính phủ vào Nam, tôi gửi lời thân ái chào toàn
thể UBKCHC Nam bộ, UBKC các tỉnh, quận và xã.
Mặc dầu ở xã Chính phủ trung ƣơng, các uỷ ban Nam bộ trong hơn 3 năm
nay đã đảm đƣơng công việc hàng ngày với một tinh thần dũng cảm và thống
nhất. Một số uỷ viên các cấp tỉnh, quận và xã đã oanh liệt hi sinh vì Tổ quốc và
đã nêu cao chí khí xung phong của dân tộc. Gƣơng anh dũng ấy sẽ luôn soi sáng
cho chúng ta trong công việc hàng ngày.
Nhờ sự cố gắng của mọi ngƣời, cho nên mặc dù hoàn cảnh khó khăn, các
cấp UBKCHC Nam bộ hơn 3 năm nay vẫn giữ đƣợc sự liên lạc chặt chẽ của
Trung ƣơng và Nam bộ, giữa Nam bộ và toàn quốc.
Ngày nay cuộc kháng chiến của ta đã chuyển hƣớng sang giai đoạn mới,
sự liên lạc giữa Trung ƣơng và các địa phƣơng cần phải chặt chẽ hơn, để thực
hiện cuộc thống nhất chỉ huy về kháng chiến và về kiến quốc khắp cả nƣớc và
khắp mọi ngành: quân sự cũng nhƣ hành chính, kinh tế, tài chính, văn hoá,
chuyên môn.
Các uỷ ban các cấp cần phải thiết thực kiểm điểm lại, công việc đã làm
trong 3 năm vừa qua, để phát triển những ƣu điểm và sửa chữa những khuyết
điểm: nhƣ địa phƣơng chủ nghĩa, óc anh hùng cá nhân, vân vân.
Trong mọi việc , chúng ta chỉ có một mục đích, là phụng sự đồng bào,
phụng sự Tổ quốc. Chúng ta chỉ có một phƣơng châm là chí công vô tƣ.
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Vì vậy, mọi việc ngày nay đều phải hƣớng cả về kháng chiến. Vì vậy
nhiệm vụ của các UBKHHC các cấp là phải phát động phong trào thi đua ái
quốc, toàn diện và toàn dân, để đƣa kháng chiến mau đến thắng lợi, thống nhất
và độc lập mau đến thành công.
Chào thân ái và quyết thắng.
Đã ký và có dấu
Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 15 tháng 9 năm 1948
NGHỊ QUYẾT

1. Nay phái một phái đoàn của Chính phủ vào Nam bộ công tác. Phái
đoàn gồm có 3 ngƣời do bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Thứ trƣởng phủ Chủ tịch,
làm trƣởng đoàn.
2. Phái đoàn có nhiệm vụ:
A- Uý lạo đồng bào và chiến sỹ.
B- Kiểm tra các công việc kháng chiến và hành chính.
C- Giúp ý kiến cho các cơ quan địa phƣơng để chỉnh đốn các công việc và
giải quyết những vấn đề cần thiết. Những sự cải cách và thƣởng phạt, phái đoàn
sẽ đề nghị lên Chính phủ.
3. Các cấp kháng chiến và hành chính phải giúp phái đoàn làm tròn nhiệm
vụ.
Đã ký và có dấu
Hồ Chí Minh

TỔNG BỘ VIỆT MINH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 33 VP/TB

Ngày 26 tháng 1 năm 1949
THƢỜNG VỤ TỔNG BỘ VIỆT MINH

Kính gửi: ĐỒNG BÀO NAM BỘ
Thƣa đồng bào
Chúng tôi đã đƣợc hân hạnh đón tiếp phái đoàn Nam bộ trong khi phái
đoàn ra yết kiến Hồ Chủ tịch, Quốc hội, Chính phủ và các đoàn thể trong mặt
trận.
Phái đoàn Nam bộ quả xứng đáng đại diện cho nhân dân Miền nam, cho
sự chiến đấu vô cùng déo dai, oanh liệt của đồng bào; Phái đoàn đã tiêu biểu cho
tinh thần bất khuất phục và lòng hi sinh anh dũng của đồng bào, đã biểu lộ rõ
ràng sức đoàn kết thành thục rộng rãi của tất cả lớp ngƣời Nam bộ. Đi đến đâu
đoàn đại biểu cũng không tránh khỏi sự bao vây thân ái của các giới đồng bào
Bắc Trung. Và nhờ có cuộc hành trình ấy dân chúng Bắc Trung đã đƣợc hiểu
xác thực sự thắng lợi của Nam bộ. Những chiến công vĩ đại của đồng bào đƣợc
nêu lên, gƣơng hi sinh, gƣơng sản xuất, gƣơng chịu đựng của đồng bào đã làm
cho dân tộc thêm phấn khởi mà tin tƣởng ở sự thắng lợi cuối cùng.
Thành tích chiến đấu của đồng bào Nam bộ thật xứng với 4 chữ:
"THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC" của cha già đã khen tặng.
Hỡi đồng bào Nam bộ anh hùng!
Từ tay không, đồng bào đã tiến tới đội quân hùng dũng đủ lực lƣợng phá
tan những cuộc tấn công nhƣ vũ bão của thực dân bằng thuỷ - lục - không quân.
Đồng bào đã sáng suốt vô cùng, biết dùng mặt trận đoàn kết làm bí quyết.
Những thành tích thống nhất chiến đấu của các tôn giáo, các đoàn thể, các tầng
lớp ở Nam bộ là một chiến cụ sắc bén nhất để thành công rực rỡ, nó là một bài
học kinh nghiệm quý báu nhất cho đồng bào toàn quốc trong công cuộc chiến
đấu để TỰ GIẢI PHÓNG.
Lòng thƣơng yêu Tổ quốc của đồng bào Nam bộ đã đƣợc ví nhƣ sự rộng
rãi mênh mông của Đồng Tháp Mƣời; sức chiến đấu anh dũng của đồng bào
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Nam bộ đã đƣợc ví nhƣ dòng nƣớc cuồn cuộn chảy của CỬU LONG GIANG.
Ý nghĩa ấy thật là chân xác, thật là chí lý. Đồng bào đã kháng chiến oanh liệt
đầu tiên với thực dân, chúng tôi tin chắc rằng rồi đây quân và dân Nam bộ sẽ là
đoàn ngƣời tiên phong trong cuộc tổng phản công…
Đồng bào Nam bộ thân mến!
Để tỏ lòng hân hoan khen ngợi sức đoàn kết chiến đấu của đồng bào.
TỔNG BỘ kính gửi tặng đồng bào lá cờ danh dự ĐỒNG TÂM QUYẾT
CHIẾN.
Trong cuộc kháng chiến đồng bào đã thắng lợi.
Trong cuộc thi đua ái quốc đồng bào Nam bộ sẽ cố gắng thu thắng lợi
nhiều hơn, tích cực chuẩn bị tổng phản công theo lệnh của Chính phủ vừa ban
bố, chiếm lấy những chiến công vẻ vang, nhất định đồng bào sẽ sung sƣớng mỗi
khi thấy CHA GIÀ và QUỐC DÂN nhắc đến 4 chữ:
THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC
Đồng bào Nam bộ hãy cƣơng quyết mạnh dạn cùng nhân dân toàn quốc chiến
thắng.
Thân ái, đoàn kết, thi đua.
Quyết thắng
TỔNG BỘ VIỆT MINH
Bí thƣ: Hoàng Quốc Việt
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 162, tờ 1 - 6.
Báo cáo số 2II/TM ngày 18.10.1948 của Phòng tham mƣu khu VII,
Quân đội Quốc gia Việt Nam về tình hình quân sự khu VII từ 16/8 đến
15.9.1948.
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiến khu VII

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÕNG THAM MƢU
Số: 2 II/TM

BÁO CÁO
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TÌNH HÌNH QUÂN SỰ KHU VII TỪ 16/8 ĐẾN 15/9/48
I- TÌNH HÌNH TỔNG QUÁT
Chiến công và chiến quả trong tháng này:
VỆ QUỐC QUÂN đánh 125 trận
Đông - Thudầu Biên Bà rịa - Gia - Chợ - Tây - Toàn khu

Trung-đoàn

Thành

-một

Hoà V.Tàu

Định

Lớn

Ninh

Trung đoàn 300

"

"

"

"

1

"

"

1

Trung đoàn 301

"

9

1

"

"

"

"

10

Tiểu đoàn 303

"

"

"

"

"

"

"

-

Trung đoàn 304

"

"

1

"

"

"

"

1

"

305

"

"

"

"

"

"

"

-

"

306

1

"

"

"

1

1

"

3

"

307

"

"

3

24

"

"

"

27

"

308

"

"

"

"

"

27

"

27

"

309

"

"

2

"

1

10

"

13

"

310

"

"

4

"

"

"

"

4

"

311

"

"

"

"

"

"

4

4

"

312

"

"

"

"

9

1

1

11

1

9

11

24

12

5

101

CỘNG

CÔNG TÁC THÀNH SÀI GÕN / CHỢ LỚN đánh:

25 trận

Cộng chung: 126 trận
Phân ra:
- Phục kích:

16 trận

- Chống khủng bố: 20 "
- Tấn công đồn bốt: 42 "
- Giao thông chiến: 12 "
- Bị giặc phục kích: 8 "
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- Đánh chim sẻ:

3"

- CT thành S/C:

25 "

Cộng:

126 trận

Công tác phá hoại:

22 vụ (riêng Sài Gòn / Chợ Lớn 18 vụ)

Ủng hộ công tác phá hoại:
Công tác nguỵ vận:

6 lần

1 lính kín và 1 thân binh trở về Tổ quốc với 2 súng

trƣờng, 15 đồng bào đã trở về Tổ quốc do sự giới
thiệu của ban chỉ huy Đại đội 2.806 / 312
Giải thoát đƣợc 30 dân chúng và nhân viên Chính phủ bị giặc bắt nhốt
Thiệt hại địch:
Ngƣời:

Chết 331 tên gồm có: 130 Pháp (5 sỹ quan, 1 xếp,
288 Vg, Mg (1 " CD) don)
Bị thƣơng 52 "

: 4 Pháp, 45 Vg, Mg

Bị bắt

: 1 nữ gián điệp lợi hại

Đầu hàng

: 2 Pháp, 13 thân binh

Quân khí và quân dụng:

1 xe Jeep bị bắn chạy, 2 xe hơi bị đốt
3 tàu hƣ nặng, 1 đầu máy PACIFIC hƣ
1 tàu hƣ nhẹ, 10 Magons bị địa lôi
1 súng FM bị bắn hƣ, 1 nhà máy đèn, 1 nôi
2 đại bác bị phá hƣ, chaudiere: nhiều trại
3 ngôi nhà gạch bị đốt, lính, nhiều nhà bị đốt

Thiệt hại ta:
Ngƣời:

Chết 26 ngƣời,

Vũ khí: 2 súng trƣờng mất

Bị thƣơng 41

: 3 lựu đạn mất

Bị bắt 1

: 2 súng lục mất

Mất tích 4
Quân dụng: 1 xe bộ chở đồ quân nhu bị giặc cƣớp
2 trại bị giặc đốt
Ta thâu đƣợc:
Vũ khí:

1 súng máy
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6 tiểu liên thanh
35 súng trƣờng
4 súng sáu
5 lựu đạn
1 súng báo hiệu
1 đạn mortier 45 ly
11 đạn mortier 81 ly
Vật dụng:

2 chiếc ghe lớn.
2 xe bò, có cả đồ vật
6 ống sắt tròn
1 con bò
1 số thuốc và dụng cụ y tế
4 cà ra vàng tây
1 đồng hồ đeo tay
5 máy đánh chữ
2 máy rađiô
1 máy chụp ảnh
1 bình accus xe hơi
1 số đạn dƣợc và dụng cụ BCX
nhiều đồ đạc giặc đã cƣớp ta lấy lại trả cho dân chúng.

Nuôi quân: Lƣơng thực tạm đủ, chỉ có vài nơi nhƣ Tây Ninh, Biên Hoà, Thủ

dầu

một là chật vật và khó khăn. Áo quần, thuốc men tạm đỡ qua ngày, có vài nơi
vẫn thiếu kém. Kinh tế tự túc các bộ đội

có kết quả và lần lƣợt khuyếch

trƣơng
Luyện quân: Các bộ đội đang mở lớp văn hoá và phát triển về chính trị cũng nhƣ quân
sự.
Chiến đấu: Qua các cuộc thanh trừ phản động và khám phá các ổ gián
điệp trong hàng ngũ binh sĩ hăng hái chiến đấu, các cấp chỉ huy đua nhau hoạt
động để đối lại với các mƣu mô của thực dân và phản động.
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Củng cố hàng ngũ: Cải thiện đời sống cho bộ đội và các cơ quan đƣợc
đôi phần, khen tặng các gia đình kháng chiến. Có ý thức phòng gian, cán bộ
quân sự có tham gia trong UBKC/HC cấp Tỉnh, Quận liên lạc mật thiết với cơ
quan và dân chúng
II. TÌNH HÌNH QUÂN ĐỊCH
Quận sự: - Số đồn bốt: (Chia ra từng tỉnh)
GIA ĐỊNH

85 cứ điểm

THỦ DẦU MỘT 88 "
BIÊN HOÀ

77 "

BÀ RỊA/VŨNG TÀU 17 "
TÂY NINH

60 "

CHỢ LỚN

77 "

Và quân khu ĐÔNG THÀNH 3 cứ điểm
Cộng: 417 cứ điểm.
Số quân nhân: (Chƣa nhận đƣợc báo cáo đầy đủ của tháng này)
Số vũ khí:
THỦ DẦU MỘT
ĐẠI BÁC: 2 cây 105 ly
2 cây 75 "
2 " 37 "
Tromblom VB: 50 liên thanh nặng: 8 súng máy: 140 tiểu liên thanh: 188
súng trƣờng: 2000

BIÊN HOÀ
Đại bác: 10 cây 25 ly Mortier: 53 Tromblom VB: 13 liên thanh nặng: 80
Súng máy: 123

Tiểu liên thanh: 632 Súng sau: 27 súng trƣờng: …

TÂY NINH
Đại bác: 1 cây 55 ly
1 cây 50 ly Mortier: 43 Tromblom VB: 36 liên thanh nặng: 34
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Súng máy: 159

Tiểu liên thanh: 205 Súng sau: 15 súng trƣờng: 3.L40

CHỢ LỚN
Đại bác:

Mortier:

Tromblom VB: 7 liên thanh nặng: 34

1 cây 105 ly

4 cây 81 ly

Súng máy: 54

Thompsons: 25

1 cây 88 "

5 " 60 "

Mitraillette: 104

Carbine: 4

7 cây 40 "

2 " 50 "

Súng sau: 28

Súng trƣờng: 1.622

1 cây 20 "
CHÍNH TRỊ: chúng đƣa một số lính O.N.S ở Pháp mới về và bọn lƣu manh thổ
phỉ ra gọi là lính Bảo hoàng để làm hậu thuẫn cho Bảo Đại và ủng hộ hiệp định
HẠ LONG
Trần Quân Vinh đến diễn thuyết tại tòa Bộ Biên Hoà, kêu gọi dân chúng
ra nhập CỘNG HOÀ VỆ BINH sắp thành lập. Muốn cho tín đồ Cao đài phản
động bớt hoang mang, chúng tuyên truyền rằng cụ Hồ Chí Minh muốn ủng hộ
Bảo Đại. Bọn phản động mang gạo, muối phát cho tín đồ Cao Đài nghèo đói độ
1.000 ngƣời và mỗi lần chúng đi ruồng bố, có lấy đồ đạc về chúng cũng đem trả
lại để gây cảm tình và dụ dỗ dân chúng theo Đạo.
Ngày 9/9 chúng bắt 30 thanh niên làm bình thành đem ruộng TANAN
nghe diễn thuyết và rƣớc thủ tƣớng Xuân.
Bảy Viên cho tên Tăng Văn Cảnh và một ngƣời anh em của Mƣời Trí lên
Gò Dầu Hạ để hoạt động cho mặt trận "QUỐC GIA LIÊN HIỆP". Bọn Bình
xuyên phản động lập trụ sở số 23 đƣờng Nguyễn Tân Nghiêm để hoạt động cho
Đệ Nhị Phòng. Ở cù lao Mỹ Quới chúng bắt buộc thƣờng dân phản động tiên
noi là giúp cho đồng bào bị tù, và một nhà phải có một ngƣời đi theo nghe chúng
diễn thuyết.
KINH TẾ: Chúng cố tâm chắn nghẹt các đƣờng vận tải của ta và cƣớp giật
lƣơng thực của dân chúng đem về nuôi phản động.
Chúng đi kiểm soát dân chúng và thân thuế trong vùng ta kiểm soát:
Trung Mỹ Tây, An Nhơn xã, Hành Thông xã, Hành Thông Tây (Gia Định)
Biên Hoà chúng đi khủng bố đem theo mọi gian theo đào khoai, bẻ bắp
của dân chúng đem về ăn.
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Mỗi tháng Pháp tiếp tế cho phản động ở toà thánh Tây Ninh 2.500 bao
gạo, nhƣng tháng này gạo không cho đến thì phản động sẽ chết đói. Nguyễn
Thanh Minh từ Mƣời lãnh nhiệm vụ đi Miền Tây để vận động cho lúa gạo về
nuôi phản động.
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊCH
Số trân ruộng, khủng bố và gây thiệt hại dân chúng trong các Tỉnh:
Tỉnh

Khủng bố

Số ngƣời Bị thƣơng

Bị bắt

Lấy tiền Nha Chú

chết
GIA ĐỊNH

29 trận

thích

14

"

924

THỦDẦUMỘT 11 "

12

"

1

BIÊN HOÀ

17

10

37

56.000"

103

BÀ RỊA VTÀU 15 "

"

"

"

"

"

Báo cáo

TÂY NINH

13 "

1

2

1

16.000 "

1

không rõ

CHỢ LỚN

52 "

6

1

5

"

"

""

1

"

4

59.000

17

28 "

ĐÔNGTHÀNH 4 "

8.000$

85
37

Trong tháng này chúng khủng bố gắt gao tỉnh Gia Định và Chợ Lớn định
đóng thêm đồn bốt để chắn nghẹt đƣờng giao thông và làm ngƣng trệ vận tải của
ta từ Miền Trung lên miền đông.
GIA ĐỊNH
Các cuộc hành binh lớn của chúng đều phối hợp cả thuỷ lục không quân
và áp dụng chiến thuật bao vây. Chúng phục kích xung quanh rồi cho một bộ
phận tiến vào nội địa. Nếu bị quân ta đánh chúng bắn trọng pháo tiếp viện và
bao vây. Ta rút ngõ nào cũng bị đánh và dần dần chúng siết chặt vòng vây.
Chúng thƣờng cho quân tuần tiễu đi phục kích các ngả đƣờng để bắt liên
lạc và bắt các xe bò vận tải lƣơng thực của bộ đội và dân chúng.
Chúng ruồng bắt dân chúng để sửa lại các đƣờng đã bị phá huỷ. Ở Tân
Sơn Nhất, Pháp vừa mới tổ chức 300 thợ (gián điệp có nghề chuyên môn) cho
vào len lỏi trong các cơ quan của ta. Chúng định đóng thêm bốt cầu bên muông.
THỦ DẦU MỘT
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Trong các cuộc tấn công chúng cố ý phá hoại hoa màu của ta. Cuối tháng
này chúng đem về Thủ Dầu Một 800 O.N.S, 200 Pháp. Chúng đóng nhằm bốt
Cây Sang ở Bến Cát và Lái thiêu 2 bốt
CHỢ LỚN
Giặc hoạt động gắt gao và đóng thêm đồn bốt, chặn các đƣờng liên lạc
của vào thành của ta. Ngày 6/9 chúng rải truyền đơn ở Rạch Gầm để tuyên
truyền cho Bảy Viên. Chúng thành lập 1 sour secteur ngƣời Việt Nam chỉ huy
và có 3 tên quan trọng, thân cận với commadan JULLIEN Bureau, Lê Văn
Nghiêm, Năm Đồng Thảo dƣới sự nhìn nhận và trợ cấp của Bureau, mục đích
để:
- Bảo vệ các đƣờng giao thông
- Thành lập hội tề
- Thâu nhận tin tức các làng
- Liên hiệp bọn CD, HH và các phần tử kháng chiến bất mãn
Lê dƣơng ZASIADHONIEDAS ở Dục Hoà đào ngũ theo ta mang theo
một súng trƣờng Mỹ, 80 viên đạn và 1 bom ngạt .
Lính Đức KOHLER HEINRICH ở bốt Cầu Xăng theo ta cũng mang 1
súng trƣờng Mỹ, 77 viên đạn và 1 bom ngạt.
Ở Trảng Bàng Pháp đã tổ chức những ổ gián điệp sau đây:
1- Tổ chức của TFEO ở Sài Gòn đƣa lên công tác ở Trảng Bàng
2- "

TFIS

"

3- Service Renseignement ở
4- Tổ chức tình báo Cao đài phản động ở Trảng Bàng
TFIS do Tƣ Trang, SRENSDOKRUMENACKER và Sergent Chef
PISTONS chỉ huy và Bảy Quế lo liệu.
SÀI GÕN/CHỢ LỚN
Giặc tổ chức 40 gián điệp cho vào hàng ngũ của các ban công tác Sài
Gòn/Chợ lớn.
III. TÌNH HÌNH QUÂN TA
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TRUNG ĐOÀN 301: hoạt động nhiều, phục kích ở khu phố Lái Thiêu
giết đƣợc thiếu tá DUPUIS. Đại uý BOIRIER và ban COURTET chủ quân Lái
Thiêu bị thƣơng. Công tác nguỵ vận: kéo đƣợc 1 thân binh trở về với Tổ quốc.
TRUNG ĐOÀN 306: Hai lần phục kích trên sông Vàm Cỏ Đông, phá huỷ 3 tàu
lớn và 1 chaloupe. Đột nhập vào công phá khu phố Tân Bình (Phú Nhuận)
TRUNG ĐOÀN 307: đột nhập vào thành phố Vũng Tàu/Bà Rịa, phá huỷ
hai đại bác trên núi Bến Đỉnh (Cap), giết đƣợc 1 Quan một và 1 Quan hai, 4 trận
tấn công bốt, phá hoại kết quả nhiều.
TRUNG ĐOÀN 308: Đánh nhiều trận, trừ gian có kết quả, phá hoại
nhiều đƣờng lộ, Giải thoát đƣợc 30 nhân viên Chánh phủ và thƣờng dân. Biệt
động đội hoạt động sát đồn bốt, bắt 1 nữ Việt gian
TRUNG ĐOÀN 310: Tấn công đoàn con voi xe lửa Biên hoà - Trảng
Bom, phá hoại cao su đƣợc nhiều, khám phá đƣợc 1 ổ gián điệp, giết 4 tên Việt
gian lợi hại ở bốt Tân Ba, tấn công vào Xuân Lộc.
CÔNG TÁC THÀNH SÀI GÒN/CHỢ LỚN: Đánh 25 trận, đốt phá 18
vụ, nguỵ vận: 1 lính kin trở về với Tổ quốc, giết đƣợc 25 tên giặc gồm Pháp,
Miên gian và Việt gian. Thâu đƣợc 1 súng trƣờng, 1 súng lục, 2 lựu đạn, 11 đạn
mortier 81, 5 máy chữ, 2 rađiô, 1 máy chụp hình, 1 bình accus xe hơi, 1 số bạc
26.750 đồng và một số đạn dƣợc .
ĐÁNH THỐNG NHẤT TRONG DỊP NGÀY KỶ NIỆM NAM BỘ
KHÁNG CHIẾN:
Đêm 8/9/48 phân khu Duyên Hải, Trung đoàn 306, 308, 312 công tác
thành Sài gòn/Chợ Lớn và dân quân tấn công 23 đồn bốt chung quanh ngoại ô
Sài gòn/Chợ Lớn và đốt phá 23 nơi trong thành phố S/C (đã có báo cáo số
15/TM ngày 19/10/1948)
IV- TÌNH HÌNH CÁC CƠ QUAN CHÁNH PHỦ VÀ DÂN CHÖNG
Các cơ quan Chánh phủ trong các tỉnh chạy đều hoà, các đoàn thể cứu
quốc, hội Liên hiệp và các tôn giáo cũng phát triển và tăng gia công tác cứu
quốc.
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Sau cuộc thanh trù phản động, các cơ quan hành chính, công an ở quận
Cần Giuộc, Nhà bè, Vũng tàu, Long thành, Cần Dƣợc rất hài lòng và sốt sắng
làm việc.
Dân quân phát triển nhiều trong tỉnh Thủ Dầu Một, Bà Rịa, Biên Hoà,
trong mỗi tỉnh đều có lớp huấn luyện đào tạo cán bộ dân quân.
Bọn Cao đài trong tỉnh Chợ Lớn còn theo phản động và đồng bào công
giáo ở vùng Lƣơng - hòa (chợ lớn) không ƣa kháng chiến. Tờ báo "Tông đồ" là
cơ quan " Công giáo tiến hành" dƣới quyền giám đốc của L.M CASSAIGNE
chủ trƣơng chống Việt minh chống cộng sản đã từ lâu reo rắc một thành kiến
không gột rửa đƣợ. Họ thƣờng đƣa ra dƣ luận "COI CHỪNG VIỆT MINH VÀ
CỘNG SẢN ƢA TÀN SÁT CÔNG GIÁO NHƢ CAO ĐÀI" Ban chấp hành
công giáo kháng chiến không có ảnh hƣởng đối với họ. Giặc Pháp định lập một
đạo binh Công giáo để bảo vệ đồn bốt.
Dân chúng phần nhiều có ý thức kháng chiến, nghe giặc sắp đi "bố" thì
tản cƣ: heo, gà, lúa, gạo cất giấu
Có một vài nơi dân chúng không có gạo ăn, nhƣ quân Xuân Lộc (Biên
Hoà) đƣờng vận tải bị phong toả, giặc khủng bố liên tiếp không trồng tỉa đƣợc,
có nhiều nhà phải nhịn đói.
V. KẾT LUẬN
Tháng này mặc dù quân giặc tấn công nhiều nhƣng chạm phải sức đối đầu
của quân ta, làm cho chúng thiệt hại nhiều và lo sợ.
Mặc dù bọn Đệ Nhị Phòng và bọn Bảy Viên cố sức hoạt động để giữ an
ninh cho các thành thị chúng tạm chiếm nhƣng công tác ta vẫn thấy lƣu dân bắt
cóc, đốt phá và bắn các nơi trong thành phố và trung tâm S/C.
Chúng cố đánh mạnh mẽ để ủng hộ hiệp ƣớc Hạ Long, để khoe khoang
với phái đoàn quân sự Xiêm nhƣng các thành phố và cứ điểm của chúng vẫn bị
quân ta tấn công liên tiếp.
Các ổ gián điệp trong hàng ngũ của ta lần lƣợt bị khám phá, các bộ đội
cũng nhƣ các cơ quan đã có ý thức và có kế hoạch phòng gian.
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Phòng THAM MƢU KHU 7, ngày 18 tháng 10 - 1948

T.M THAM MƢU TRƢỞNG

GỌI:
- Trung ƣơng
- Ô Phạm Văn Đồng
- UBKC/HC NAM BỘ
- B.Q.S.N.B
BỘ CHỈ HUY KHU 7
- PCT KHU VII
- Van - kho.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 164a, tờ 1 – 8
Báo cáo số 363 - CT ngày 28.12.1948 của thanh tra chính trị miền
đông Nam bộ về tình hình chung miền Đông Nam bộ năm 1948.
Về ảnh hƣởng trong quần chúng thì không đƣợc bao nhiêu, vì tài liệu ít
khi xuống tới dân chúng chỉ lẩn quẩn trong các cơ quan và ban chấp hành. Các
ban tuyên truyền lƣu động cũng nhƣ các cán bộ quân xuống công tác hƣơng
thôn không gây đƣợc ảnh hƣởng sâu rộng vì thiếu phƣơng pháp và kế hoạch
công tác thích hợp. Tuyên truyền làng thì ở đâu cũng kém: thƣờng vụ HC làng
không ngó ngàng gì tới nhan viên phụ trách TT làng ít cố gắng, không đủ năng
lực để giải thích rõ ràng và đúng đắn những vấn đề thiết yếu cho dân chúng
hiểu, cứ bản cũ soạn lại trong bất kỳ cuộc lễ nào.
* Giao thông liên lạc
Các đƣờng chiến lƣợc quan trọng của giặc đều chạy qua miền Đông nên
quân giặc tăng gia phòng thủ các con đƣờng ấy cũng nhƣ tăng gia canh tuần các
sông ngòi. Lại thêm đồn bốt đóng chằng chịt, sự giao thông liên lạc của ta rất
khó khăn và nguy hiểm. Ban ngày thì bị các lồng cũ chú ý, ban đêm thì để giặc
phục kích ở các nẻo vắng. Tuy vậy, nhờ sự chỉnh đốn và phân công hợp lý giữa
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các Ty, nhờ sự cố gắng của anh em liên lạc viên, công văn tài liệu vẫn chạy đều
nhƣng rất chậm chạp nhứt là giữa tỉnh, quận và làng. Sự thật laath công vƣn tiền
bạc vẫn còn chỉ thị bảo vệ cán bộ quan trọng đi qua những vùng nguy hiểm chƣa
đƣợc thi hành.
Quân giặc biết sự quan trọng của liên lạc, rõ tình trạng khổ nhọc và thiếu
thốn của liên lạc đã cho gián điệp len lỏi vào hàng ngũ liên lạc để lợi dụng và
mua chuộc những phần tử kếm giác ngộ, để do thám cơ quan dễ ăn cắp tài liệu
quan trọng. Một vụ đã bị khám phá ở Biên Hòa.
QUÂN SỰ
* Quân đội quốc gia
VQD Khu 7 tuy gây dựng trƣớc, hoạt động mạnh nhƣng mãi đến năm nay
mới tổ chức thành chánh quy do hội nghị quân sự toàn khu ngày 27, 28 tháng 3
năm 1948. 10 trung đoàn đƣợc thành lập, bộ đội lƣu động Hoàng Thọ giữ
nguyên trang và lấy tên Trung đoàn 303 khi nào trƣởng thành. Phạm vi hoạt
động nhƣ cũ:
Bà Rịa

2

Trung đoàn 307

Biên Hòa

1

Trung đoàn 310

Thủ Dầu Một

1

Trung đoàn 301

Tây Ninh

1

Trung đoàn 311

Gia Định

1

Trung đoàn 312

Chợ Lớn

1

Trung đoàn 308

Đông Thành

1

Trung đoàn 305

Sài Gòn/ Chợ Lớn

2

Trung đoàn 300 và 306

Lƣu Đông

Bộ đội Hoàng Thọ

Ngoài ra, hội nghị còn hoạch định chƣơng trình phát triển các ngành
chuyên môn trong khu nhứt là về quân giới. Nhƣng mãi đến khi Bảy Viện hàng
giặc và sau khi cuộc thanh trừ phản động ở Rung Sat mới đủ điều kiện chỉnh
đốn thay các bộ đội. Tiến lên bƣớc nữa, Hội nghị tháng 10 vừa rồi tổng kết kinh
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nhiệm đặt chƣơng trình 6 tháng để đối phó với tình thế ngày thêm khẩn trƣơng.
Trong năm vừ qua, ngoài việc chỉnh đốn nội bộ, vận tải tiếp tế, sanh sản tự túc
đã chiếm hơn nửa thì giờ, VQD Khu 7 ghi nhiều thành tích vẻ vang trong mùa “
Luyện quân lập công và thi đua ái quốc”. TD 310 với trận Lagna (BH), TD 306
với trận Dầu Tiếng (TDM), TD 301 với trận An Thành (TDM), TD308 với trận
Láng Le (CL) đã đánh dấu cho sự tiến bộ rõ rệt về chiến thuật. Chống khủng bố,
đánh xe tàu, cƣớp bột khuấy đồn, tạo thành khu nô lệ, là công tác hàng ngày đã
rèn luyện sức chiến đấu, trí huy sinh, lòng quả cảm của chiến sỹ miền Đông.
Tham gia sanh sản để nhẹ gánh nhân dân, bảo vệ mùa màng, ủng hộ dân
chúng chống khủng bố thoát khỏi vòng vây, cất lại nhà cửa, bao nhiêu công tác
do tình trạng khó khăn của miền Đông thúc đẩy đã làm cho bộ đội và nhân dân
sát cánh. Thêm vào đó, sinh hoạt chánh trị đều đặn, làm cho bộ đội giác ngộ
nhiệm vụ cách mạng của mình, làm cho bộ đội thực sự không còn lẻ tẻ những
trƣờng hợp quân phiệt, vô kỷ luật, bễ tinh thần, đầu hàng, sự tất nhiên phải có
trong một cuộc tranh đấu trƣờng kỳ dẫu có gian khổ ở một khu bị tấn công nặng
nề và thƣờng trực.
Đi lần tới hình thức chánh quy, nếu sự tiến bộ về kỹ thuật và chánh trị
nhiều thì sự thâu đoạt võ khí địch không dồi dào nhƣ trƣớc nữa nhƣng sự chế tạo
võ khí của ta đã tiến tới mức có thể cung cấp một số lớn võ khí cho các mặt trện
nên đủ tiền và nguyên liệu.
Công tác địch vận và ngụy vận ít kết quả vì còn nhiều khuyết điểm. Thiếu
thống nhứt kém kỹ thuật, thiếu tài chánh quá chú trọng về võ khí. Nói chung,
VQD Khu 7 tiến bộ rõ ràng về lƣợng và chất nhƣng tình trạng khó khăn của nền
kinh tế tài chánh miền Đông không cho phép nó phát triển nhƣ ý nguyện.
* Dân quân:
Dân quân đƣợc tổ chức đầy đủ khắp nơi. Tinh thần và sinh hoạt không
đồng đều. Ở Thủ Dầu Một, đƣợc VQD thật sự giúp đỡ võ khí cũng nhƣ cán bộ,
đƣợc HC giúp đỡ tài chánh để sanh sản tự túc, phong trào DQ tiến mạnh và thâu
đƣợc nhiều kết quả về phá hoại, tác chiến, địch vận, sanh sản.
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Ỏ Gia Định, phong trào cũng khá do sự cố gắng của các cấp chỉ huy và sự
giúp đỡ của HC. Trội nhứt là công tác phá hoại và sanh sản. Ở Biên Hòa,
DQDK do các ban công tác của TD 310 biến thành, có ý thức quân sự, tác chiến
khá. DQTV mặc dầu phải lo nhiều về sinh kế vẫn tham gia công tác phá hoại.
Ở Tây Ninh, DQDK đƣợc chú trọng nhiều hơn DQTV, tinh thần chiến
đấu cao, công tác phá hoại và sanh sản khá.
Ở Bà Rịa, Chợ Lớn và Đông thành, phong trào DQ còn thấp kém về tinh
thần cũng nhƣ võ khí. Nếu công tác phá hoại có kết quả là do sự bắt buộc nhiều
hơn là hăng hái tham gia.
Về phƣơng diện canh gác phòng gian thì DQ tỉnh nào cũng kém.
Nói đến DQ là nói đến dân chúng. Khi dân chúng còn nghèo đói, dốt nát,
bất thuận thì khó mà gây một cao trào DQ lại thêm thiếu kinh nghiệm tổ chức
toàn quốc. Tổ chức quá rộng rãi nên khó chỉ huy và kiểm soát, cán bộ lãnh đạo
phần đông là cán bộ các đoàn thể cứu quốc nên kém ý thức quân sự, ủy viên dân
quân làng phần đông nhu nhƣợc, chiều anh em dân quân để đƣợc cảm tình hơn
là thúc đẩy họ công tác.
Phông UBKCHC Nam bộ, hồ sơ 12, tờ 7-8-13
Báo cáo ngày 30.12.1948 của Bộ tƣ lệnh Nam Bộ về tình hình dân
quân Nam Bộ năm 1948.
TƢ LỊNH BỘ NAM BỘ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

PHÒNG DÂN QUÂN

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DÂN QUÂN NAM BỘ NĂM 1948
Bắt đầu từ năm 1948, Phòng Dân quân Nam Bộ thành lập hồi tháng 11
năm 1947 mới thật sự mật thiết liên lạc với Khu và các tỉnh để lãnh đạo phong
trào và cũng từ đây, các tổ chức TVCDV và các tổ chức Ban Quân sự khác ở
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khắp Nam Bộ đã biến thành những đội quân Dân quân du kích hoặc Dân quân tự
vệ đứng trong hệ thống dân quân.
Cuộc thay đổi lúc ban đầu có làm cho số lƣợng dân quân giảm đi vì một
vài nơi ngộ nhận về cách tổ chức, nhƣng cũng đã lựa chọn đƣợc các phần tử
hăng haism gan góc đặt vào những nhiệm vụ xứng đáng ở các đội dân quân du
kích và dân quân tự vệ.
Về việc quy định cách tổ chức các cấp chỉ huy dân quân khu, tỉnh, quận,
làng thì ngày 3/11/47, Phòng Dân quân Nam Bộ đã ra một thông sức số 10/
TSDQ kèm theo thông tƣ 33/ TLDQ của Bộ Quốc phòng và đến tháng tƣ năm
1948 vì muốn cho cách tổ chức các cấp chỉ huy Dân quân đƣợc thống nhất toàn
quốc, Phòng Dân quân Nam Bộ và các tỉnh đội bộ. Việc cải tổ theo hình thức
mới chỉ có các tỉnh ở Khu 8 nhờ có đủ điều kiện hơn nên đã tiến hành xong
trƣớc. Nhƣng sau một thời gian thí nghiệm, thấy rằng ở một vài nơi nhƣ Ủy viên
Dân quân và ông Tỉnh đội trƣởng là hai ngƣời riêng biệt, nên việc chỉ huy dân
quân trong quan trong một vài tỉnh gặp nhiều trở ngại cho nên sau này, để sửa
chữa tình trạng ấy và để thi hành chỉ thị số 266/ TE ngày 12/10/48.
BQP/BTCH, phòng Dân quân Nam Bộ đã lập một dự án để cải bỏ hệ
thống tổ chức dân quân Nam Bộ. Theo dự án này thì ở cấp Nam Bộ có phòng
Dân quân Nam Bộ phụ thuộc vào Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ, ở khu có Phòng Dân
quân Khu phụ thuộc vào Bộ Tƣ Lịnh Khu, ở cấp tỉnh có Tỉnh Đội bộ Dân quân
kêu tất là Tỉnh Đội bộ chịu hệ thống ngang với UBKCHC tỉnh, ở cấp quận có
Quân Đội bộ DQ kêu tất là Quân Đội bộ chịu hệ thống ngang với UBKCHC
quận, ở cấp thôn có Thôn Đội Bộ DQ kêu tất là Thôn Đội bộ chịu hệ thống
ngang với UBKCHC thôn.
Phòng Dân quân Nam Bộ chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tƣ Lịnh Nam
Bộ nhƣng vẫn chịu hệ thống đó với Cụ Dân Dân Quân BQP/ BTCH Phòng Dân
quân khu chịu sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tƣ Lịnh khu nhƣng vẫn chịu hệ thống
đó với phòng Dân quân Nam Bộ. Từ Khu đến thôn cũng vậy, hệ thống đó vẫn
nhƣ cũ.
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Riêng các Ban Dân quân thành Sài Gòn- Chợ Lớn, khu Đông thành, Ủy
ban phòng thủ Đồng Tháp Mƣời thì có tên riêng: thành Đội bộ Dân quân S/C,
Khu Đội bộ Dân quân Đông thành, tiểu ban Dân Quân, Ủy ban Phòng thủ Đồng
Tháp Mƣời.
Các : - Tỉnh đội trƣởng; Tỉnh đội phó; Chánh trị viên; Quân đội trƣởng;
Quân đội phó; Chánh trị viên sẽ do cấp Chỉ huy trực tiếp dân quân đề nghị với
sự y hiệp của UBKCHC cấp tƣơng đƣơng lên phòng Dân quân Nam Bộ để
truyền đạt lên UBKCHC Nam Bộ bổ nhậm.
Các thôn Đội trƣởng, thôn Đội phó, Chánh trị viên do toàn thể Dân quân
trong thôn cử lên và do UBKCHC tỉnh bổ nhậm.
Các tỉnh đội trƣởng, Quân đội trƣởng, Thôn đội trƣởng sẽ kiêm chức Ủy
viên Dân quân trong UBKCHC tỉnh, quận, thôn khỏi phải qua cuộc bầu cử của
nhân dân.
Việc tổ chức Dân quân tự vệ trong các thôn thì ngay từ hồi đầu năm 1948,
nhiều thôn vì điều kiện cán bộ, không thể tổ chức đƣợc đến đại đội theo tinh
thần thông tƣ số 33/TLDQ của Bộ Quốc Phòng và dựa vào hoàn cảnh địa
phƣơng, DQTV đã tổ chức đến Trung đội (miền Đông, miền Tây).
Đến nay, tổng số DQTV đƣợc 270.593 ngƣời (nam 213.002; nữ 57591).
So sánh với số lƣợng DQTV vào cuối năm 1947 là 168053 ngƣời (cả nam lẫn
nữ) trong năm 1948 DQTV dã tăng lên đƣợc 102.550 ngƣời. Tính theo bách
phần, tỷ lệ thì số lƣợng DQTV trong năm 1948 đã tăng thêm 61%. Tinh thần
chiến đấu của Dân quân tự vệ cũng đã tăng cao.
Về tổ chức, Dân quân du kích lúc đầu năm 1948 khi các tổ chức tự vệ
chiến đáu quân và các tổ chức Ban Quân sự khác vừa biến thành dân quân du
kích, lực lƣợng vũ trang ở mỗi tỉnh đều tập trung thành hình thức Trung đội
hoặc Đại đội đi tác chiến nhƣ các bộ đội Vệ quốc đoàn, Quốc vệ Đội, Công an
xung phong, không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ làng mạc, tánh mạng, tài sản của
dân chúng.
Phòng Dân quân Nam Bộ đã ra chỉ thị cho các tỉnh Đội bộ phân tán lực
lƣợng du kích về thôn và tổ hợp theo đơn vị từng địa phƣơng nhƣng có nhiều
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nơi phân tán không hợp lý để ở mỗi làng 2 cây súng hoặc vài quả lựu đạn. Vì
vậy, việc bảo vệ làng mạc suốt khoảng 4 tháng đầu năm 1948 vẫn chƣa thâu
đƣợc kết quả.
Từ tháng 5 năm 1948, các tỉnh Đội bộ đã nhận rõ kế hoạch phân tán lực
lƣợng du kích của phòng Dân quân Nam Bộ. Các tỉnh lần lƣợt thực hiện kế
hoạch ấy.
Trừ 3 tỉnh Bà Rịa, Rạch Giá, Hà Tiên, phong trào Dân quan còn yếu kém,
các tỉnh khác với số vũ khí hiện có lúc bấy giờ phân tán lực lƣợng DQDK thành
những tiểu đội DQDK liên thông, 1 tiểu đội phụ trách 2 hoặc 3 hoặc 4 làng xung
quanh vị trí giặc. Có tỉnh thì chủ trƣơng lập thêm 1 tiểu đội chủ lực cho mỗi
quận, lƣu đóng trong quận để phối hợp với lực lƣợng thôn của quận nào tƣơng
đối bị uy hiếp nhứt, có tỉnh thành lập mỗi quận một ban chỉ huy trung đội du
kích liên thôn do Ban chỉ huy Quân đội bộ trực tiếp phụ trách để thống nhứt chỉ
huy, các tiểu đội liên thôn trong quận làm cho sự tuôn trở giữa tiểu đội liên thôn
này với các tiểu đội liên thôn khác đƣợc mau lẹ trong lực lƣợng khủng bố.
Từ ngày thực hiện kế hoạch phân tán lực lƣợng, du kích ở các tỉnh những
cuộc ruồng bỏ lẻ tẻ của giặc giảm bớt. Tỉnh thành chiến đấu lẻ tẻ của ĐIềU
KIệN cũng nhờ vậy đƣợc dịp phát triển. Ở nhiều nơi trong việc bảo vệ làng mạc,
bảo vệ chánh quyền địa phƣơng, bao vây các đồn giặc, lấn đất giặc giữ vững các
vùng giải phóng, DQDK đã nắm một vài trò quan trọng bên cạnh các Bộ đội
VQD và CAXP (Sa Đéc, Trà Vinh…). Nhứt là mấy tahgns sau này về cuối năm
1948, nhờ ảnh hƣởng của phong trào thi đua ái quốc, những vu D K len lỏi vào
trong vùng kiểm soát của giậc chằng chịt những đồn bốt (Bến Tre) để thâu thuế
vụ cho Chánh Phủ, những vụ DQDK cải trang bắt cóc những chiếc xe đang chạy
trong đoạn con vo của giặc ở miền Đông, những vụ địch vẫn lấy súng, láy đồn ở
rải rác 3 miền Đông, Trung, Tây (Mỹ Tho, Cần Thơ, Thủ Dầu Một, Trà Vinh,
TaNan, Sóc Trăng, Gò Công…) không than: nào là không có những vụ đó,
chứng tỏ DQDK tiển đều vệ sự gan góc để bảo vệ chánh quyền, về trí quả cảm
hy sinh giết giặc, vì lòng ham muốn cƣớp súng của giặc để tự võ trang.
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So sánh với năm 1947, tổng số DQDK cuối năm 1948 là 14.618 ngƣời
(nam :13.813; nữ: 795), tổng số DQDK vào cuối năm 1947 là 9.950 ngƣời, số
lƣợng DQDK trong năm 1948 đã tăng thêm đƣợc 46%. Nhƣng với con số
14.618 ngƣời cho khắp Nam Bộ mà hiện nay giặc đang áp dụng “ Chiến thuật
Màng nhện” DQDK còn cần đƣợc sự tƣơng trợ chặt chẽ và thiết thực hơn nữa
của VQD của các cơ quan Dân chánh, để phát triển mạnh thêm thì mới mong lâu
tròn đƣợc trách vụ bảo vệ tánh mạng và tải sản của dân chúng, nắm chắc lấy dân
chúng, bảo vệ chánh quyền địa phƣơng.
Tóm lại, tình hình Dân quân Nam Bộ năm 1948 đã phát triển. So sánh
với năm 1947 đã tiến nhiều về lƣợng cũng nhƣ về chất. Tuy nhiên, nhìn tổng
quát, tình hình Dân quân Nam Bộ năm 1948, chúng tôi nhận thấy những khuyết
điểm chung sau đây:
1. Thiếu sự nhận định rõ ràng về nhiệm vụ DQTV nên không có 1 kế
hoạch công tác cụ thể cho họ.
2. Thiếu sinh hoạt chánh trị trong hàng ngũ DQTV nên tinh thần chiến
đấu của DQTV không đồng đều, hàng ngũ DQTV không chặt chẽ.
3. Công tác do thám của DQTV không tiện vì đa số DQTV chƣa có ý thức
mạnh mẽ về “ phòng gian”.
4. Công tác canh gác của DQTV không chặt chẽ vì thiếu ngƣời có năng
lực để phụ trách thƣờng trực các trận gác.
5. Không có kế hoạch phòng thủ rõ rệt cho mọi hƣơng thôn bằng cách
thành lập làng chiến đấu nên dân quân không tích cực bảo vệ đƣợc tánh mạng và
tài sản của dân mình.
6. Chƣa tạo đƣợc ở mỗi thôn một cơ sở tự túc cho DQDk để cải thiện đời
sống vật chất của họ nên không kích thích đƣợc DQTV hăng hái chiến đấu.
7. Kỹ thuật bắn súng của DQTV còn rất kém.
8. DQTV quá chú trọng vào tác chiesn để lấy súng chớ không chú trọng
vào tác chiến để làm tiêu hao giặc để ủng hộ cho dân chúng rút lui tránh giặc.
9. Các cán bộ dân quân phụ trách ở các vùng tƣơng đối yên ổn có một
quan niệm sai lầm dân chúng ở vùng giặc bo thuong, thì tự nhiên tinh thần cao
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còn dân chúng ở vùng yên ổn thì tự nhiên tình thần thấp, khó tổ chức họ vào dân
quân. Vì có quan niệm ấy nên cán bộ không nhận thức đúng vai trò quyết định
của mình, kém bền bỉ, kém cố gắng, không đạt đƣợc 1 kế hoạch tích cực để phát
triển mạnh mẽ phong trào dân quân ở các vùng tƣơng đối yên ổn.
10. Thiếu sanh hoạt hàng tháng của các tỉnh Đội bộ, quân Đội bộ, thôn
Đội bộ.
11. Các tỉnh Đội bộ, quân Đội bộ, thôn Đội bộ khong có chƣơng trình làm
việc nhứt định cho từng giai đoạn một, cho từng khu vực một.
Trên đây là sơ lƣợc về ƣu điểm và khuyết điểm của phong trào Dân quân
Nam Bộ năm 1948. Dƣới đây, chúng tôi xin lần lƣợt trình bày về ƣu điểm,
khuyết điểm của từng công tác một của dân quân vừa qua. Và định nhiệm vụ cốt
tử và khẩn cấp cho Dân quân năm 1949 để tích cực phối hợp chiến đấu với VQD
thực hiện chiến lƣợc chung bảo vệ dự trữ của cuộc kháng chiến, đối phó với
chánh sách của giặc Pháp đang áp dụng triệt để ở Nam Bộ là mở rộng trận giặc
cƣớp phá mùa màng, đánh tận cơ sở dân chúng, mở rộng trận giặc mật thám,
phá cơ sở chánh quyền của chúng ta.
Có báo cáo cụ thể về mặt hoạt động dân quân trong năm 1948:
- Công tác tác chiến
- Công tác phá hoại
- Công tác địch vận
- Công tác trừ gian phòng điệp
- Công tác tuyên truyền
- Công tác huấn luyện
- Vấn đề sanh sản tự túc
- Dân quân xƣởng
- Sự liên quan giữa dân quân với đoàn thể với VQD và với các cơ quan
Chánh phủ.
( 8 trang hồ sơ kèm số liệu).
CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN NAM BỘ
Trong năm 1949
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So sánh với 1947, năm 1947, Dân quân Nam Bộ đã tiến đƣợc một bƣớc
khá về mọi phƣơng diện.
Về việc tổ chức hàng ngũ thống nhứt, số lƣợng tăng thêm, về mặt tác
chiến tuy hãng còn nhiều khuyết điểm nhƣng hứa hẹn nhiều triển vọng, số vũ
khí ngày thêm nhiều, việc phá hoại kết quả.
Tuy nhiên, nhƣ thế vẫn chƣa đủ. Ta chƣa thực tế lãnh đạo hẳn phong trào.
Ta chƣa nắm chắc và hiểu rõ năng lực cán bộ, ta chƣa làm phong trào phát triển
rầm rộ và đƣa DQ ra chiến đấu với tất cả những khả năng của nó.
Năm 1949, ta phải làm nhiều hơn nữa những kết quả thâu đƣợc phải to
lớn để kịp trả lời cho những đòi hỏi của hoàn cảnh. Ta phải làm cho đƣợc
những nhiệm vụ căn bản dƣới đây:
- Củng cố phát triển DQTV, đặt nhiệm vụ sát cho Dân quân, làm cho công
tác dân quân đi sát với chiến lƣợc bảo vệ dự trữ, bảo vệ tài sản, tánh năng của
nhân dân.
- Phát triển mạnh du kích địa phƣơng: tiến đến bộ đội địa phƣơng: về mặt
công tác và về sự cung cấp của nó, để phát triển một phong trào du kích chiến
tranh mạnh mẽ khắp trong xã nhứt là các vùng bị uy hiếp nặng.
3. Gấp rút thành lập Thị Đội bộ để tổ chức DQTV trong các đô thị và để
phát triển mạnh du kích chiến trong các đô thị.
4. Thực tế đặt lại sự hợp tác tác chiến giữa VQD với DQDK và DQTV,
giữa DQDK và của DQDK.
5. Tích cực tổ chức những đội Dân quân xung phong tuyên truyền của
DQTV và của DQDK khắp nơi nhứt là xung quanh các đô thị và trong đô thị.
6. Tổ chức những đội DQ xung phong nam nữ.
7. Huấn luyện Dân quân du kích về kỹ thuật, để có thể trở thành giu tru
trực tiếp cho VQD để xung vào VQD.
8. Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo cán bộ để kịp cung ứng với sự phát
triển mạnh mẽ của du kích do tình thế biến chuyển.
9. Kiện toàn quân Đội bộ vì sự quan trọng của chiến thuật tác chiến địa
phƣơng.
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1o. Hoàn hảo cả Tỉnh Đội bộ.
11.

Kiện toàn các phòng.

12.

Mở rộng phong trào Địch vận của Dân quân.

13.

Thành lập ở mỗi tỉnh một BCX cho Dân quân.
PHÕNG DÂN QUÂN NAM BỘ
Trƣởng phòng
Lê Duẩn
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 166, tờ 28 - 33.

Báo cáo của Bộ tƣ lệnh Nam Bộ về Quân sự (đọc tại Hội nghị Bộ Tƣ
lệnh Nam Bộ năm 1948)
PHẦN THỨ NHẤT
CHIẾN TRƢỜNG NAM BỘ TRONG 4 THỜI KỲ CHIẾN SỰ ĐÃ QUA
Trong hơn 3 năm qua, chiến trƣờng Nam Bộ đã trải qua nhiều sự biến
chuyển quan trọng. Từ mặt trận quân sự, ta đã chuyển qua mặt trận toàn diện
phối hợp quân sự, chánh trị, kinh tế. Từ giai đoạn phòng ngự, ta đã bƣớc vào
giai đoạn đang có và đang sửa soạn tiến tới giai đoạn tổng phản công.
Địch lúc đầu tấn công mãnh liệt, chiếm các đô thị, các đƣờng, đóng cả
trong vùng thôn quê, định bình định hoàn toàn, nhƣng lâầ lần phải xoay qua vận
động chánh trị và hoạt động kinh tế để cố giành lại ƣu thế về mọi mặt. Từ chủ
trƣơng tác chiến, tác quyết, địch đã chuyển hƣớng chiêế lựoc và phải dùng lối
đánh lâu dài, cố tăng cƣờng dự trữ của chúng, tiêu hao dự trữ của ta.
Ta thì lúc đầu chƣa kinh nghiệm cố giữ từng bƣớc đƣờng, từng đô thị
nhƣng sau giai đoạn tan rã phải gây dựng lại cơ sở, phát động mạnh mẽ phong
trào du kích và vận động nhân dân kinh tế chiến tranh. Phƣơng châm chiến lƣợc
là bảo toàn chủ lực ta, bồi dƣỡng lực lƣợng ta, tiêu hao lực lực lƣợng địch để
tiến đến mạnh hơn địch.
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Cuộc chiến đấu giữa ta và địch, tuỳ theo tình hình toàn quốc, tuỳ theo ảnh
hƣởng của thời cuộc bên ngoài, có lúc quyết liệt, có lúc chỉ đan có đề cƣơng cơ
sở. Nhìn chung, cuộc chiến đấu ấy có thể chia ra làm 4 thời kỳ:
1. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ rút lui:
Trong thời kỳ này, nhìn chung ở Nam Bộ thì địch nắm vai trò chủ động,
ta bị ham vào tình thế bị động và cứ phải rút lui. Từ 23-9-45, địch tràn ra khỏi
Sài Gòn, tiện chiếm các đô thị và các đƣờng giao thông. Quân ta sau một thời
gian chiến đấu anh dũng tại Sài Gòn- Chợ Lớn và vùng phụ cận đều bị tách ra
khỏi hầu hết các mặt trận.
Ở miền Đông,nhờ quân Anh- An dẫn đƣờng giặc Pháp vƣợt khỏi vòng
vây Sài Gòn, khỏi mặt trận tiền tuyến miền Đông, tiến qua cầu Binh Lợi còn để
nguyên chƣa phá, để chiếm Thủ Đức, Châu Thành Biên Hoà rồi vòng qua châu
thành Thủ Dầu Một, đồng thời một toàn quân khác tiến tới chiếm Hóc Môn, Tây
Ninh, Đức Hoà, Bà Rịa là tỉnh cuối cùng của miền Đông bị chiếm.
Nhƣng kịp thì, cán bộ ta nhận thức ngay rằng lực lƣợng căn bản của quân
đội cách mạng không phải ở trong vũ khí cầm tay mà là ở trong hậu thuẫn quần
chúng và cuộc chiến tranh nhân dân.
Nhiều cuộc hội nghị cán bộ đã đƣợc triệu tập để vạch rõ chủ trƣơng chiến
lƣợc là hpân tán cán bộ các nơi vạch rõ chủ truơng chiến lƣợc là phân tán cán bộ
các nơi để nắm vững dân chúng, chấn chỉnh các bộ máy Q.D.C để ứng phó mƣu
mô của giặc là đặt hội tế để cai trị lại dân ta. Vì thế, mà chánh quyền ở miền
Đông vẫn luôn luôn giữ vững cho tới ngày nay. Hội nghị quân sự An Phú xã
cuối năm 1945 gồm có 47 tƣớng lĩnh các nơi về tham gia đã vạch rõ kế hoạch
chung là thống nhất chỉ huy, phát triển dân quân, thành lập các chi đội cho miền
Đông, đặt công tác chính trị trong bộ đội và tổ chức hoạt động du kích trừ gian
và phá hoại địch trong các đô thị nhứt là Sài gòn Lính tấn công đồn Phƣớc Hoà,
lính tiêu thợ châu thành Tân Uyên thắng sau là những tiếng trả lời mạnh dân của
ta cho giặc Pháp. Kế chiến khu Lạc An thành lập. Từ chiến khu này đã phát ra
các nơi những cán bộ đã đƣợc huấn luyện với những phƣơng châm hoạt động cụ
thể về quân sự và chánh trị không những miền Đông mà cho cả Nam Bộ nữa.
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Bộ chỉ huy đóng tại Lạc An với một trung đội chủ lực, còn bao nhiêu lực
lƣợng phân tán ra các nơi hoạt động nhứt là sau trận Mỹ Lộc ở trƣớc của chiến
khu Lạc An, trƣớc mắt bộ chỉ huy, các chiến sỹ có đủ tinh thần đƣợc chọn lựa,
còn bao nhiêu ngƣời hoang mang đều cho đi tản cƣ, nhờ đó mới có cán bộ trung
kiên chịu đựng nơi giai đoạn đầu, giai đoạn quan hệ và khó khăn nhất, để tiến
tới thời kfy thứ hai.
Ở miền Trung, sau khi trận ra chiếm Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho, Gò
Công, chúng đem toàn lực tấn công Bến Tre. Bến Tre là tỉnh sau cùng bị chiếm
ở miền Trung. Bộ máy hành chánh một lúc bị tan rã hoặc ly thôn nhƣng một số
cán bộ đa phần tan rã các căn cứ địa nhƣ D.T.M và các cù lao ở tỉnh Bến Tre,
nắm đƣợc cơ sở quần chúng ở những nơi đó làm căn cứ bàn đạp cho việc xây
dựng lại chánh quyền miền Trung sau này.
Ở miền Tây (lúc đó bao gồm cả Sa Đéc, Trà Vinh, Vĩnh Long) địch khởi
chiếm các vị trí bàn đạp, Vĩnh Long, Cần Thơ và sau khi lalatj đổ nội các Sơn
Ngọc Thành ở Cao Miên, mở cuộc tấn công các vùng ngƣời ở miền Trà Vinh,
Sóc Trăng, chiếm đƣợc ƣu thế về quân sự, bọn Pháp bên ủng hộ bọn Miên lƣu
manh để gây sự chém giết tàn sát ngƣời Việt đồng thời địch tấn công dồn dập
tràn ra khắp thôn quê, chiếm đóng tận đến Nam cảng ở Mũi Cà Mau và kinh
xong Chắc Băng, cái nữa là vùng trung tâm của rừng U Minh thƣợng.
Không kịp đối phó nên chánh quyền của a ở một vài tỉnh phải tan rã, quân
đội phải ly thôn, giặc Miên và phản động dân xã gây sự khủng khiếp trong dân
chúng. Song bộ tập trung về Rạch Giá, Bạc Liêu đã lần lƣợt về địa phƣơng để
gây dựng lại chính quyền.
Cũng nhƣ lời Đại tƣớng, Tổng tƣ lệnh nói, thì thất bại của ta nhiều nơi ở
Nam Bộ là do những nguyên nhân sau đây:
a. Chánh quyền nhân dân mới thành lập chƣa đƣợc củng cố.
b. Quân đội, trừ miền Đông, chỉ mới thành lập trên danh nghĩa, thành lập
lại phức tạp, công tác chính trị không có, sự luyện tập và kinh nghiệm chiến đấu
thiếu hẳn.
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c. Chúng ta quá lạc quan đối với thái độ quân đội đồng minh cho nên
khong chuẩn bị chiến đấu.
d. Khi chiến đấu đã bùng nổ thì trừ miền Đông và một phần miền Trung,
không có một đƣờng lối, một chiến thuật, cơ quan lãnh đạo không nắm đƣợc bộ
đội.
Chúng ta cũng phải nhận rằng lức này bây giờ quân địch nắm đƣợc chủ
động và chiến lƣợc. Khi quân ta phân tán đóng giữ các nơi, giặc tập trung về
một phƣơng hƣớng nhứt định, nơi phòng ngự yếu hơn hết của ta, tấn công ngay
vào các nơi tổ chức của ta kém hơn hết (vùng DTTS ở miền Đông và vùng Miên
ở miền Tây).
“ Tất cả hiện trạng tan rã, quan liêu hóa, quân phiệt hóa, thổ phỉ hóa, đầu
hàng giặc đã xảy ra lúc đầu là một bài học dạy ta rằng: lực lƣợng căn bản của
một quân đội khong ở vũ khí mà ở thành phần của nó, ở trong nền nếp chính trị,
công tác và đƣờng lối chiến lƣợc chiến thuật”.
2. Thời kỳ thứ hai tức là thời kỳ khôi phục cơ sở (từ tháng 3-46 đến tháng
12-46).
Trong thời kỳ, ta phát động du kích và nhân dân chiến tranh, địch quá
phân tán, yếu lực lƣợng nên phải cố thủ, nhân đó ta nắm vai chủ động, khôi phục
cơ sở, củng cố chính quyền và phát triển bộ đội.
Tiếng nổ vang dội của cuộc phá kho đạn ở đƣờng Angier Sài Gòn của du
kích quân Việt Nam trả lời cho sự Pháp phản bội hiệp định sơ bộ và trả lời chờ
chúng rải truyền đơn kêu gọi ta đầu hàng. Lúc này, Nam Bộ đã có hệ thống quân
sự phân chia ra 3 khu:
Khu 7 hoạt động mạnh mẽ, tiêu diệt các đồn trại, tổng giải tán hội tề, phá
tan ngụy quyền Tây Ninh và lập lại chính quyền của ta. Các chi đội đã thành lập
mới ngày đƣợc củng cố thêm.
Khu 8 thì Bến Tre, Mỹ Tho, Sa Đéc rồi Vĩnh Long đã mau chóng vừa gây
dựng lại các cơ sở chánh trị, thâu phục đƣợc chính quyền ở Trà Vinh, vừa phát
triển bộ đội từ các đại đội đã tiến đến chi đội.
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Khu 9, tuy lực lƣợng lúc đầu không đƣợc mạnh mẽ nên bộ đội tiến về ở
các tỉnh còn chậm hơn hai khu 7 và 8 xong đã phát triển rất mau lẹ, gây dựng
đƣợc chánh quyền thâu phục đƣợc Cao Miên ở Sóc Trăng và Dan Sa ở Long
xuyên Châu Đốc. Các bộ đội trong hai hay ba tỉnh liên hiệp đã tự các trung đội,
đại đội tiến đến thành lập các chi đội để thống nhất tổ chức với hai 7, 8.
Nói tóm lại trong thời kỳ này, ta đã khôi phục đƣợc lại toàn đất đai Nam
Bộ, địch chỉ còn chiếm các địa điểm địch chỉ còn chiếm các điểm và đƣờng.
Thời ky này các công tác chánh trị, bộ đội độc lập và võng trang tuyên truyền đã
có một tác dụng rất lớn.
Theo lời đại tƣớng T.T.L thì ta thắng lợi lại nhờ những nguyên nhân sau
đây:
a. Nguyên nhân kháh quan: ảnh hƣởng hiệp định sơ bộ về quân sự và
chánh trị. Sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn quốc, sự phân tán binh lực qua đó của
giặc và tinh thần khinh địch của chúng. Chánh sách tàn sát cƣớp bóc dã man của
quân đội viễn chinh Pháp.
Sự tan rã của quân đội đã làm cho một bộ phận của quân đọi và hành
chánh đã phá tan vào dân chúng, cố kết với dân chúng, tạo thành những điều
kiện để phát động du kích chiến tranh.
b. Nguyên nhân chủ quan: tinh thần anh dũng của dân chúng Nam Bộ,
tinh thần xung phong quyết tử của các cán bộ của ngƣời lính, của dân quân Nam
Bộ, biết bi đúng thời cố mà hoạt động ráo riết sau hiệp định sơ bộ nhứt là thông
Hiệp An I4-9.
Bài học vĩ đại của Nam Bộ trong thời kỳ này dạy cho ta rằng:
- Một dân tộc yếu hơn khi đã phát động đƣợc nhân dân chiến tranh có thể
trở lên một lực lƣợng rất mạnh.
- Tnh thần quyết chiến của quân và dân là một yếu tố hết sức quan trọng,
vũ khí địa thế là những yếu tố phụ thuộc.
c. Đối với chiến thuật du kích, chúng ta có thể cƣớp súng giặc đánh lại
giặc và từ đội du kích lẻ tẻ tiến đến một quân đội chính quy, lực lƣợng quân sự
ta ở Nam Bộ ngày nay đã mạnh gấp 10 đến 15 lần lúc đầu.
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d. Thời cơ có một tác dụng rất lớn về chánh trị cũng nhƣ về quân sự.
3. Thời kỳ thứ ba (từ tháng 12-46 đến cuối năm 1947).
Là thời kỳ ta hoạt động mạnh, song địch cũng tăng cƣờng đóng thêm các
đƣờng giao thông, bắt thành lập các bộ đội lƣu động mãnh mẽ nhƣ đạo quân
đánh dù Nyo và mở cuộc bao vây, tạo trữ.
Về phần ta, thì nhân điều kiện thuận lợi, ta củng cố chính quyền, chán
chính chỉ huy và quân đội, quân sự đã phối hợp với kinh té phá hoại cao su, bao
vây kinh tế địch, phá hoại giao thông và đnáh các trận tập kích với các bộ đội
tập trung đột kích vào các đô thị.
Khu 7 đã đánh những trận quyết thắng có tiếng dội nhƣ trận Củ Chi và
ngăn đƣợc sự âm mƣu đảo chánh và xây dựng ngụy quần của Cao Đài phản
động ở Tây Ninh.Về nội bộ thì thống nhứt đƣợc chỉ huy, thành lập bộ tham mƣu
Khu với các ngành chuyên môn trợ chiến, lập những cảnh liên quan để phối hợp
công tác giữa các chi đội. Khu 8 thống nhứt bộ chỉ huy khu, phát động giao
thông chiến và đại thắng trận Giong Dua, giết 2 bộ trƣởng của chánh phủ tự trị
Nam Kỳ.
Khu 9 đã phá tan đƣợc một bộ phận ngụy binh với các trận Ƣớc Vận,
Lang Linh đã thắng đƣợc các trận thủy lợi chiến oanh liệt ở Mƣơng Điều, Ganh
Hảo, Ngã Ba Định và thắng trận giao thông chiến tầm vu.
Theo lời đại tƣớng T.T.L thì bài học lớn nhứt trong thời kỳ này là sự tiến
triến của quân đội mỗi một thời kỳ mỗi khác. Lúc lực lƣợng còn non chỉ có thể
đánh theo lối du kích thì tin tự động, tin địa phƣơng là những động lực rất lớn.
Nhƣng đến khi lực lƣợng để phát triển đã có thể sang vận động chiến thì hải
phối hợp với tổ chức địa phƣơng, phải đi làm đến thống nhút nếu không thì quân
đội không thể tiến nhanh đến vận động chiến đƣợc.
4. Thời kỳ thứ tƣ là thời kỳ tự túc:
Địch triệt để chuyển hƣớng chiến lƣợc, tăng gia hoạt động về kinh tế
chiến và chánh trị, rút hợp một phần phạm vi chiếm đóng để tăng cƣờng đóng
quân trên các đƣờng giao thông, các vùng kinh tế và các vùng có điều kiện thuận
tiện hơn về mặt chánh trị.
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Củng cố canh phòng, kiểm soát đô thị và các vùng phụ cận, có lan rộng
hơn.
Dùng những bộ đội lƣu động rất lớn đánh phá cơ sở dân chúng và kinh tế
của ta, dùng gián điệp phối hợp với nhảy dù để tiêu diệt cơ quan chỉ đạo của ta.
Sự chuyển hƣớng của địch đã gây cho ta nhiều khó khăn. Sự hoạt động
quân sự của địch mạnh hơn của ta, tấn công mạnh từng vùng, khủng bố lẻ trẻ
nhƣng liên tiếp ở cả các nơi khác. Song quân ta cũng đánh đƣợc những trận
quyết thắng nhờ tập trung binh lực mau lẹ gây cho địch thiệt hại nặng, ứng phó
kịp thời với địch ở các tỉnh Gia Định, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho bằng cách phát
động bằng cách phát động du kích chiến tranh, quyết tử phá vây không cho địch
mở rộng khu vực kiểm soát, gây lại cơ sở và thâu phục dân chúng trong các
vùng phản động Long Châu Tiền, Long Châu Hậu, Sa Đéc, Tây Ninh. Nói tóm
lại, ở Nam BỘ ta đang ở thời kỳ đối phó với chiến lƣợc của địch, đồng thời ra
sức chấn chỉnh các cơ quan chỉ huy quân đội để tiến kịp theo đà tiến triển của
thời cuộc và của toàn quốc.
KẾT LUẬN
Nhìn lại chiến trƣờng Nam Bộ và nhắc lại các thời kỳ chiến sự đã qua, ta
nhận thấy địch cơ bản vào khu vực kinh tế Cao Miên Nam Bộ. Ngay trong lúc
mở đầu đƣợc chiến tranh xâm lƣợc và nhứt là sau trận thất bại ở Việt Bặc, giặc
thấy cần phải củng cố binh lực và dự trữ kinh tế. Rút kinh nghiệm thắng bại,
địch nỗ lực phối hợp hoạt động quân sự, chính trị, kinh tế để đoạt mục đích trên
đây. Đổi lại quân ta đã anh dũng muốn nắm đƣợc ƣu thế, theo nhƣ đại tƣớng Võ
Nguyên Giáp đã nói “ cần phải tiến đến có nề nếp hơn, phải thực hiện thống
nhứt chỉ huy và phải có một kế hoạch chung”.
Sự tiến triển của thời cuộc và tình hình toàn quốc hiện giờ lại càng làm
nổi rõ sự quan hệ của chiến trƣờng Nam Bộ. Sự quan hệ ấy đặt cho ta một
nhiệm vụ cấp bách là nghiên cứu một kế hoạch chung cho Nam Bộ và thực hiện
sự thống nhứt chỉ huy và hành động để thi hành, kiên quyết thi hành kế hoạch
đó.
PHẦN THỨ HAI
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CHIẾN LƢỢC CHIẾN THUẬT CỦA ĐỊCH
Trong năm qua cũng nhƣ năm 1947, sự hoạt động địch gồm có 2 giai
đoạn:
-

Thứ nhứt là cuộc tấn công mùa hè vào các căn cứ ở Nam Bộ.

-

Thứ hai là giai đoạn củng cố cơ số chiếm đóng ở Nam Bộ và đồng thời
mở cuộc tấn công thu đông ở Việt Bắc.

A.

Chiến lƣợc của địch
Các âm mƣu quân sự, kinh tế, chánh trị của giặc tỏ ra rất sâu độc. Đứng
về chủ trƣơng chiến lƣợc của địch mà nhận xét thấy rằng địch đã rút nhiều kinh
nghiệm thắng bại cả chúng để thay đổi phƣơng châm chiến lƣợc. Trong năm
qua, chúng đã có những sự chuyển hƣớng chiến lƣợc quan trọng nhƣ sau:
1. Bớt chú trọng và tác chiến nhiều để đặc biệt tăng gia hoạt động kinh tế
và vận động chánh trị:
a. Địch dùng Nam Bộ và Cao Miên làm dự trữ kinh tế cho cuộc chiến
tranh lâu dài.
b. Ra sức củng cố các đƣờng giao thông vận tải ra Trung Bắc và Trung
Lèo xuyên qua miền Cao Nguyên mới.
c. Đồng thời lập chính quyền bù nhìn lợi dụng ngụy binh và hoạt động
gián điệp để phá hậu phƣơng ta.
2. Tấn công mùa khô rất táo bạo và các vùng mà chúng nghi là có cơ quan
lãnh đạo của ta, phối hợp gián điệp với tấn công nhảy dù bất thình lình theo kế
hoạch đánh táo bạo của tƣớng Salan.
3. Trong giai đoạn thứ hai khác hẳn với năm 1947, chúng không ngừng
hoạt động ở Nam Bộ trong khi tấn công Bắc Việt. Tƣớng Blaizot tiếp tục kế
hoạch bao vây càn quết để hoàn thành chƣơng trình bình định các vùng K.T nhƣ
Cần Giuộc, Cần Đƣớc. Các trận tấn công trong các tháng 9,10,11 ở Trung quân,
Lai Thiêu, Hóc Môn, Gò Vấp khu 7, Bến Tre, Mỹ Tho, Gò Công ở khu 8 và ở
khu 9 tăng giá cƣớc vận động cáo đài ở Cà Mau, dân xã ở Long Châu Hậu và
Miên ở Sóc Trăng.
716

Nhìn chung thì chủ trƣơng chiến lƣợc ở Nam Bộ đã thiên hẳn về kinh tế
và chính trị. Những âm mƣu về kinh tế, chính trị đặc biệt về tổ chức gián điệp đã
đƣợc vạch rõ ở trong báo cáo của S.C.A.N.B và của ông Ủy viên Nội vụ, dƣới
đây chỉ nhắc lại những việc quan trọng:
Về kinh tế, chúng chủ trƣơng:
1. Cƣớp lúa trong mùa gặt, để yên tinh các chỗ buôn bán ở miền Tây đặng
dùng Huê Kiều mua lúa gạo và đƣa hàng hóa vào cạnh tranh tieru công nghệ ta.
Dùng quân sự ủng hộ vào các đoàn vận tải gạo, cao su.
2. Bảo vệ các đô thị bằng cách đóng thêm đồn bốt và pháo đài ở các nẻo
đƣờng vào thành. Lập nhiều căn cứ ở ngoại ô do phản động hay Miên gian đóng
giữ.
3. Tăng gia việc vận tải đƣờng hàng không và đƣờng thủy, đồng thời bảo
đảm việc vận tải giao thông tiếp tế đƣờng bộ và thủy bằng cáh đóng dần dài theo
đƣờng và sông mà chúng định đi qua.
4. Rút bớt đồn ở xa khó tiếp viện tiếp tế để tăng cƣờng chiếm đóng trong
những vùng kinh tế quan trọng hơn mà chúng có điều kiện thuận tiện hơn về
giao thông cũng nhƣ chính trị (chúng cố chiếm đất và mở rộng sự kiểm soát
trong những vùng dân chúng còn lƣng chừng hay có phản động nhiều).
Cũng vì sự chuyển hƣớng chiến lƣợc nói trên mà trong năm qua nhất là 6
tháng gần đây địch đã thay đổi việc bố trí lực lƣợng ở 3 Khu:
- Khu 7 địch tăng cƣờng chiếm đóng các vùng Đức Hòa, Trung quận, Hóc
Môn, Lai Thiêu, Gò Vấp, Bà Rịa.
- Khu 8 địch đóng giữ đƣờng thủy lực Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, đƣờng
thủy Sài Gòn, kinh Chợ Gạo Nam Vang, dài theo sông Tiền Giang (từ tháng 10
địch đóng thêm 74 đồn trên các quận Sóc xải (Bến Tre), quận Châu Thành, Chợ
Gạo, Mỹ Tho).
- Khu 9, địch chủ trƣơng bảo vẹ đƣờng chợ gạo (đƣờng thủy do sông Cổ
Cò, kinh Saintand, Đại Ngải, Cần Thơ và đƣờng bộ Sài Gòn- Cần Thơ- Sóc
Trăng- Bạc Liêu- Cà Mau).
Về chánh trị, chúng chủ trƣơng:
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1. Ra sức vận động uy quyền cho chánh phru bù nhìn trong các khu vực
tạm chiếm, giao hẳn một phần thực quyền cai trị cho phản động và ra sức vận
động ngụy binh Cao Đài, Hòa Hảo để phục sức với chúng.
2. Tăng gia chiến tranh gián điệp, do thám phá hoại nội bộ hàng ngũ
kháng chiến, truyền tin thất thiệt trong dân chúng, tuyên truyền mua chuộc lôi
kéo các phần tử kháng chiến.
Để thực hiện đƣợc chủ trƣơng nói trên:
Khu VII: giặc Pháp dùng mọi phƣơng pháp mua chuộc các dân tộc thiểu
số để chia rẽ ngƣời Việt Nam và dân tộc thiểu số, mục đích để phá cơ sở kinh tế
và căn cứ địa của ta. Khủng bố liên tiếp cơ quan Xuân Lộc, lôi kéo đƣợc một số
theo chúng. Dùng ngụy binh Cao Đài thành lập chiến khu quốc gia giả hiệu ở Bà
Rịa và Bà Rịa. Đƣa nội gián vào tổ chức chúng ta, mua chuộc đƣợc Bảy viên và
bắt đầu tổ chức trong các B.C.X và các trung đoàn 312, 306, 301,308,
305,307… các vụ sa đầy đều bị ta khám phá đƣợc.
Khu VIII: Dùng ngụy binh Cao Đài để tăng cƣờng chiếm đóng và Bắc
Phi, Lê Dƣơng tổ chức các bộ đội lƣu động. Gần đay, sau khi đã đƣa ngƣời vào
hàng ngũ D.X chủ trƣơng thành lập các bộ đội dân xã, dùng các bộ đội này trong
các cuộc hành binh, ủng hộ và cho chiếm đóng vùng Lai Vung (Cao Lãnh, Sa
Đéc).
Khu IX: Giặc Pháp chủ trƣơng quân sự hóa các tổ chức DX đặt dƣới
quyền chỉ huy của Pháp nhƣ một bộ phận thân binh dũng DX chiếm đóng các
vùng xung quanh Cần Thơ để bảo vệ đô thị này, sau khi mua chuộc đƣợc bộ
phận DX của hải ngoạn, đem bộ phận này chiếm đóng vùng Thốt Nốt, Cờ Đỏ,
Bảy Ngạn, bảo vệ khu vực lúa của chúng và ngăn sự tiến công của quân đội ta.
Giặc Pháp tích cực dùng Cao Đài, Tây Ninh cho chiếm đóng trên đƣờng Gia
Rai, Cà Mau, Long Xuyên, Thốt Nốt, xung quanh châu thành Rạch Giá, ủng hộ
ngụy binh Cao Đài trong các cuộc hành binh của bọn này để cƣớp lúa và gây
ảnh hƣởng trong khu vực Cà Mau.
Về quân sự, hoạt động của giặc nhằm vào 3 mục đích chính:
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1. Đại tấn công, đánh bắt thình lình vào nội địa, tiêu diệt cơ quan chỉ đạo
của ta. Để thực hiện, địch phối hợp hoạt động gián điệp với các cuộc tấn công
thủy lực, không quân và nhảy dù liên tiếp ở các căn cứ chính.
2. Chiến lƣợc tao dang tam thức, bao vây càn quét liên tiếp đánh phá cơ
sở chính trị và kinh tế ta, đồng thời thêm cứ điểm nhỏ để lấn đất mở rộng vùng
kiểm soát.
3. Tăng sự phòng thủ các đô thị, các cứ điểm, các đoàn vận tải. Thực hiện
hạn chế vùng chiếm đóng, tăng chiếm đóng xung quanh đô thị, củng cố các cứ
điểm, hạn chế giao thông bộ, tăng sự vận tải đƣờng thủy và đƣờng không xua
ngụy binh khủng bố cƣớp bóc quấy rối ta.
(…)
PHẦN THÖ BA: CHIẾN LƢỢC CHIẾN THUẬT CỦA TA
Chiến lƣợc của ta

B.

Chiến lƣợc của ta nhằm mục đích là phá kế hoạch đại tấn công và bao vây
thực hiện phƣơng cham bảo toàn chủ lực, tiêu hao lực lƣợng của giặc tăng
cƣờng lực lƣợng của ta.
Để thực hiện chiến lƣợc nguyên tắc hoạt động của ta là:
-

Phát triển mạnh mẽ dân quân.

-

Phân tán quân đội tăng gia cuộc chiến đấu du kích tránh tình trạng tập
trung nhiều mà bị động.
Đánh những trận quyết thắng với binh lực mạnh mẽ kế hoạch hoạt

động.

Tuy thiếu một kế hoạch chung vì chƣa có một sự chỉ huy thống nhứt song
mỗi Khu đã thực hiện đúng phƣơng châm chiến lƣợc. Tổng kết hoạt động ba
Khu có những điểm sau đây là những điểm chính:
-

Tiếp tục phát động mạnh mẽ giao thông và kinh tế chiến.
- Đánh mạnh vào vùng vận chuyển và các đƣờng tiếp té của giặc, phá hoại
đƣờng sá, phá hoại cao sum đột nhập vào các đô thị, phá hoại các nhà máy,
phong tỏa RT của địch, bảo vệ mùa màng, vận động để tiến đến tự cung tự cấp.
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- Tiến hành công tác chính trị nhằm mục đích phá các âm mƣu chính trị
của giặc.
- Công tác Miền vẫn tránh đƣợc sự đổ máu Miên Việt.
- Gây dựng cơ sở và lập chính quyền trong vùng dân tộc thiểu số miền
Đông.
- Làm tan rã các chiến khu quốc gia giả hiệu.
- Gây dựng chính quyền trong các vùng dân chúng thao phan dao DX hay
CD.
5. Về quân sự, sự hoạt động có mục đích phá cuộc đại tấn công, các cuộc
tao dang, thu hẹp kiểm soát của giặc và mở rộng các vùng tự do.
a. Phá kế hoạch đại tấn công của giặc, ta áp dụng những nguyên tắc sau
đây:
- Vƣờn không nhà trống, lựa địa thế dễ để đánh các lực lƣợng giặc lúc tiến
hay lui, đặt sẵn chông, chống nhảy dù (trong trận tấn công Đồng Đinh).
- Bảo toàn chủ lực, điều động bộ đội và dân chúng đi vòng và kéo ra
ngoài vòng vây của giặc, bố trí bộ đội đánh đƣờng về của giặc (trong trận đại
tấn công của giặc vào Tân Thanh Hồng Ngự tháng 2/48).
- Đặt sẵn địa lôi, bố trí bộ đội đánh một vài điểm dự đoán địch sẽ tập
trung, binh lực tập trung trận đánh đƣờng về của giặc (trận đánh tấn công Đồng
Tháp Mƣời).
- Đánh những trận tiêu diệt sinh lực của giặc phá chƣơng trình đại tấn
công của giặc: trận Lagnn- Mộc Hóa- Tam Vũ…
b. Chống bao vâ và tạo trừ, không cho giặc lấn đất.
- Bộ đội phối hợp với dân quân liên tiếp phá hoại giao thông, tập kích đội
tuần tiễu nhỏ và cơ giới cảnh binh của giặc (Khu 8).
- Tránh giặc với các hầm bí mật, đƣờng hầm bí mật (địa đạo chiến) khu 7
đặc biệt trong các quận Gò Vấp, Hóc Môn.
- Phân tán bộ đội uy hiếp phong tỏa các đồn giặc nhốt giặc trong đồn
(Khu 8 và 9).
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- Phá chƣơng trình bao vây và tạo cứ điểm của giặc bằng cách đột nhập
công phá các đô thị và vị trí quan trọng trƣớc những ngày hành binh của giặc
(Khu 9).
- Đánh phá vậy gây tổn thất cho giặc (trận Làng Lê Khu 7, Gò Công Khu
8).
c. Mở rộng các vùng tự do
- Hạ các cứ điểm nho nhỏ kỹ thuật chiến đấu hay bằng nội ứng chiếm
đóng.
- Trƣờng kỳ phong tỏa đồn giặc đánh các đoàn tiếp viện đột phá các khu
phản động, làm bình địa xung quanh giặc, khiến giặc phải khốn khổ (các cuộc
phong tỏa Mộc Hòa khu 8, phong tỏa đồn Ba The, Cờ Đỏ, Khu 9) khiến giặc
viện trợ bằng nhảy dù.
- Những trận giao htoong chiến và các công cuộc phá hoại liên tiếp các
cuộc đột nhập các đô thị khiến giặc phải rút lực lƣợng nhiều nơi tăng chiếm
đóng trên các đƣờng giao thông và phòng thủ các đô thị.
B. CHIẾN THUẬT CỦA TA
Chiến thuật của ta là tổng kết kinh nghiệm trong thực tế chiến đấu với
giặc. Công tác chính trị đã có một tác dụng rất lớn trong cuộc động viên quân
đội và dân quân nỗ lực luyện tập và giết giặc. Chiến thuật tùy theo hoàn cảnh
chiến đấu mỗi khu có những đặc điểm khác nhau. Đại cƣơng thì nắm qua chiến
thuật thông thƣờng ta gồm có những hình thức sau đây (phần này sẽ đƣợc các vị
đại biểu các Khu và các chỉ thị sau này bổ túc thêm).
Chúng cho cả 3 Khu thì ta đã áp dụng chiến thuật căn bản là du kích chiến
thuật căn bản là du kích chiến. Thực hiện bằng phân tán bộ đội, giúp DQ du kích
trƣởng thành, phát triển địa lôi chiến và các cuộc tập kích lẻ tẻ.
Tìm đánh những trận quyết thắng, tập trung binh lực mạnh mẽ, có kế
hoạch thật chu đáo, chắc chắn rồi rồi mới đánh nhƣ các Langn, Mộc Hóa, Tam
Vũ, Sóc Xoài… Kinh nghiệm của các trận này là căn cớ sự quyết tâm bảo toàn
đƣơc bí mật lúc hành quân và lúc bố trí mặt trận, thực hiện đƣợc nguyên tắc
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đánh giặc bất ngờ, địa hình hỏa lực chỉ là những điều kiện phụ thuộc. Tuy giặc
đề phòng hơn trƣớc song cũng vẫn có lơi lỏng, khi thƣờng ta lợi dụng đƣợc.
1. Chiến thuật chống bao vây và tạo trữ.
Năm nay, trong các cuộc hành binh giặc thƣờng bao vây là liên tiếp truy
kích bộ đội ta. Có khi giặc chiếm đóng năm bay ngay và mở các cuộc hành binh
tạo trừ trong một vùng nhỏ. Kinh nghiệm chống bao vây là phải phát động mạnh
mẽ nhân dân chiến tranh, những nơi có điều kiện thuận tiện thì lập làng chiến
đấu, phát triển địa đạo chiến, địa lôi chiến, áp dụng du kích liên miên.
2. Chiến thuật trong các vùng bị tạm chiếm:
a. Võ trang tuyên truyền táo bạo và khôn khéo dan hình truyền đơn tại các
cơ quan của giặc, treo cờ tại trung tâm đô thị hay trên các nhà thờ, giấu hài cốt
đến trên sông.
b. Trừ gian và tập kích các tuần tiễu của giặc đi bộ hoặc đi xe lẻ tẻ, bằng
lựu đạn hay với bộ đội nhỏ (ban đội hay tiểu đội).
c. Dung nội ứng chiếm các tieeru đoàn nhỏ có đƣờng lùi, quân thuận tiện
(nhƣt hoạt động ban công tác thành, nhƣ công chiếm đóng Sáu thành ở Cần
Thơ).
d. Triệt để phá hoại nhà máy cắt giây thép, phá các nhà điện…
g. uy hiếp phục kích đem bắn phá các bọn Miên Việt Gian mới sớm mai
lúc tập hợp, lúc đi chợ… Đốt phá tránh hình địa xung quanh các đồn bốt.
Tất cả ban công tác thành trên đây và trong các trận đột nhập các đô thị,
các khu vực bị chiếm thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của bộ đội nhỏ và dân
quân với các ban hoạt động trong thành.
6.

Giao thông chiến.
Ngoài những trận tiêu diệt lớn lao, ta đã triệt để áp dụng chiến thuật du
kích đánh vào vận chuyển của giặc. Các trận tập kích nhằm mục đích tiêu diệt
các xe lẻ tẻ, hay đi theo các đoàn ca của giặc, các đoàn xe lửa. Địa lôi chiến để
hạ các xe thiết giáp, phá hoại đƣờng sắt đồng thời hạ hủy các xe lửa. Địa lôi
chiến trên các đƣờng sắt theo lối “ đánh bộ” dùng địa lôi tự động hay địa lôi
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không cán bộ tập kích đã thƣơng đƣợc áp dụng cuối năm trên đƣờng Sài GònMỹ Tho và Sài Gòn- Phan Thiết.
(…)
PHẦN THỨ TƢ
PHƢƠNG CHÂM KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 1949
Trƣớc khi đặt kế hoạch hoạt động năm 1949, ta cần nhận rõ những điểm
chánh trong nhiệm vụ mà B.T.T.L và hội nghị D.D.C toàn kỳ đặt cho mặt trận
quân sự Nam Bộ. Ta cần phải có một chủ trƣơng cƣơng quyêt thi hành kế
hoạch quân sự để tiến kịp với Trung và Bắc Bộ, chuẩn bị giai đoạn tổng phản
công.
Nhiệm vụ quân sự năm 1949
Những điểm chánh:
Nhiệm vụ quân sự (cả công tác chánh trị DQ) và chi tiết sẽ đƣợc vạch rõ
trong dự án kế hoạch hoạt động. Đại cƣơng gồm có các điều khoản sau đây:
A. Nhiệm vụ công tác chánh trị ngoài công việc thƣờng xuyên, sẽ chủ
trọng:
a. Động viên toàn thể bộ đội và dân quân thi đua tuyển quân lập công, đặc
biệt thực hành nhiệm vụ chiến lƣợc, chiến thuật năm nay.
b. Tăng cƣờng địch vận, làm tan rã quân địch, tăng cƣờng công tác tổ
chức, công tác tranh đấu nhân dân trong thành thị.
c. Tiến hành việc sinh sản tự túc, dự trữ và tập trung các vật liệu cần hiết
cho giai đoạn tổng phản công.
d. Mở rộng cuộc nhân dân chiến tranh, củng cố địa phƣơng quân, du kích
quân.
e. Tiến hành công tác dân vận trong các vung dân chúng theo phần đạo
Cao Đài, Dân xã.
f. Châu toàn thƣơng binh, gia đình, con em các chiến sỹ, gia tăng sự trợ
cấp cho binh sỹ.
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B. Nhiệm vụ quân sự nhằm mục đích chánh là đánh mạnh vào giao
thông kinh tế quan trọng, tiêu diệt quân giặc, bảo vệ và phát triển cơ sở
kinh tế và chánh trị của ta
a. Trong vùng bị tạm chiếm và trong vùng ban độc lập:
- Đánh mạnh vào các đô thị, tăng cƣờng công tác thành, thu hẹp khu vực
bị tạm chiếm không cho giặc lấn đất.
- Quyết giữ địa bàn hoạt động của ta, chống bao vây và tạo trƣ, bảo vệ cơ
sở kinh tế, chánh trị của ta.
b. Trong vùng phòng thủ:
- Tích cực phòng diệp, có kế hoạch cụ thể bảo vệ bí mật, bảo vệ cơ quan,
phòng ngự đối phó với các cuộc tấn công vào nơi dịa của ta.
- Kiến thiết căn cứ địa, các nơi an toàn cho cơ quan và bộ đội từ quân trở
lên.
- Mở rộng vùng tự do, uy hiêp công chiếm các cứ điểm nhỏ, phá hoại giao
thông, đặc biệt chú trọng vùng D.T.M và khu vực Cà Mau, Rạch Giá, Bạc Liêu.
c. Đặc biệt chú trọng giao thông, kinh tế chiến:
- Đánh mạnh vào các đƣờng giao thông thủy bộ quan trọng: đƣờng cao su,
đƣờng gạo, đƣờng tiếp tế, đƣờng chiến lƣợc của giặc.
- Đnáh mạnh vào các vùng kinh tế quan trọng, phá hoại cao su, phá hoại
kế hoạch mua, vận tải gạo của giặc.
- Bảo vệ mùa màng, bao vây kinh tế giặc.
- Củng cố các đƣờng giao thông khu này qua khu kia, củng cố các đƣờng
hàng hải giữa Nam Bộ và nƣớc ngoài.
d. Quân sự phối hợp với chánh trị làm tan rã ngụy binh, phá đƣợc ngụy
quyền và lôi cuốn dân chúng trong các vùng dân chúng theo phân đạo Cao Đài
Tây Ninh.
e. Tiến hành công tác Miên vận ở Sóc Trăng, Trà Vinh.
f. Gây dựng các cơ sở mới ở miền Đông, củng cố các cơ sở hiện hữu,
quân sự phối hợp chặt chẽ với hành chánh trong công việc này.
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g. Mở rộng chiến trƣờng Cao Miên, liên lạc với giải phóng quân Cao
Miên, hy hiệp các vùng Biên Hòa, cao vùng cao su, các đƣờng giao thông quan
trọng.
Những nhiệm vụ trên đây đều có liên quan và phù hợp lẫn nhau. Trong
mọi việc làm đều cần sự hành động thống nhứt Quân Dân Chánh, quân sự và
công tác chánh trị. Nhiệm vụ trên là tiến hành công việc hiện tại và phát triển
các cơ sở đã đƣợc gây dựng song theo một kế hochj cụ thể hơn. Năm nay, trong
mọi công tác, địa bàn, phƣơng thƣớng hoạt động đƣợc ấn định rõ ràng hơn
nhiệm vụ kế hoạch cũng nêu rõ. Những việc quan trọng cần sự tập trung nhiều
khả năng cán bộ, tài chánh để thâu đƣợc những thắng lợi căn bản. Những việc
quan trọng ấy là:
- Việc mở rộng chiến trƣờng Cao Miên đánh phá vào dự trữ kinh tế quan
tọng của giặc, giúp đỡ một dân tộc anh em tự giải phóng, uy hiếp các đƣờng
chiến lƣợc của Lào hay Nam Trung Bộ, địa bàn hoạt động: khu thứ nhất gồm
các tỉnh Bursat- Kampot vùng Nam Vang, uy hiếp vùng Biên Hồ liên lạc với
giải phóng Cao Miên, khu vực phía Đông Bắc sông Tiềng Giang liền với Khu 7,
uy hiếp các vùng cao su và các đƣờng giao thông Sài Gon- Nam Vang, các
đƣờng chiến lƣợc sang Lào.
- Củng cố cơ sở mỗi miền Đông có tác dụng rất lớn về quân sự, chánh trị
và kinh tê,s tiến đến thực hiện cơ sở tự túc cho Khu 7 và Nam Trung Bộ, uy hiếp
các vùng cao su và các đƣờng chiến lƣợc sang Cao Miên Leo và Nam Trung Bộ,
liên lạc với khu Cao nguyên.
- Đánh mạnh vào các đô thị giao thông và kinh tế qua trọng của giặc, phải
đặc biệt chú ý đến S/C, tăng gia công tác mọi mặt, chuẩn bị cơ sở cho cuộc tổng
phản công, động viên đồng bào bắt chƣớc các kinh nghiệm của nội địa quân
nƣớc Pháp, tự mình giải phóng lấy mình “ Mỗi ngƣời hạ một tên giặc”.
- Phần đông mạnh mẽ du kích quân, địa phƣơng quân, tăng sự tin tƣởng
của nhân dân, bảo vệ cơ sở kinh tế, chánh trị của ta và sự chiến đấu của nhân
dân.
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- Tiêu diệt bộ phận sinh lực của giặc, phải quyết tâm gây dựng bộ đội chủ
lực mới thực hành đƣợc nhiệm vụ này, sửa đổi đƣợc chiến lƣợc và thắng những
trận căn bản.
- Thực hành nhiệm vụ kế hoạch trên đây cần sự nỗ lực của toàn thể quân
và dân đối với cấp lãnh đạo cần một chủ trƣơng cƣơng quyết có mục đích:
+ Kiện toàn việc thống nhứt chỉ huy, củng cố sự lãnh đạo.
+ Phát động mạnh mẽ du kích quân, củng cố địa phƣơng quân và tiến lập
chủ lực quân.\
+ Tăng cƣờng tinh thần và kỹ thuật chiến đấu của quân đội, tăng gia nền
tảng vật chất của bộ đội.
+ Quyết phát triển quân giới, phát triển kỹ thuật của mọi ngành.
+ Thực hiện phƣơng châm chiến lƣợc chiến thuật.
1. Thống nhất chỉ huy và củng cố bộ máy lãnh đạo.
- Giữa các khu, các địa phƣơng phải phối hợp chặt chẽ, trên dƣới một
lòng, quyết tâm thực hành huấn lệnh của B.T.T.L và quyết nghị hội nghị Q.D.C,
sự thống nhất về ý chí sẽ là nền tảng của sự thống nhất chỉ huy.
Đƣợc nhƣ vậy sẽ cải thiện đƣợc việc phân phối, việc cung cấp một cách
công binh giữa các địa phƣơng. Thực hiện đƣợc sự tập trung căn yếu các năng
lực và cán bộ vào những nhiệm vụ hệ trọng. Để củng cố sự lãnh đạo cần phải
kiện toàn các cơ quan chỉ huy, Tham mƣu và chánh trị, để có thể gánh vác đƣợc
nhiệm vụ quan trọng hiện tại. Muốn đƣợc vậy cần phải điều động các cán bộ có
năng lực về các cơ quan chỉ hy, tiếp tục phát động mạnh mẽ cuộc vận động
chisnhphongf và thi đua ái quốc. Các cán bộ phải khảo cứu một cách đắc lực,
học tập kinh nghiệm hàng ngày, hợp lý hóa sự làm việc ứng phó đƣợc cuộc phản
công to lớn.
2. Phát triển mạnh mẽ du kích quân và bộ đội chủ lực.
Thực tế chiến đấu đã cho ta tháy rõ khả năng của D.Q sự quan hệ của các
bộ đội mạnh mẽ và kiện toàn. Để muốn mở rộng cuộc nhân dân chiến tranh, bảo
vệ cơ sở chánh trị, kinh tế, tăng sự tin tƣởng của nhân dân, phải phát động mạnh
mẽ du kích quân, củng cố địa phƣơng quân, phải quyết tâm lập bộ đội chủ lực để
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thực hành nhiệm vụ tiêu diệt bộ phận sanh lực quân của giặc, sửa đổi đƣợc chiến
lƣợc và thành những trận căn bản. Đạt mục đích trên đây cần xếp đặt và bố trí
lại bộ đội.
- Phân tán quân đội trng du kích quân, song tranh phân tán theo nguyên
tắc bình quân du kích, bố trí mỗi làng một đội du kích không phân biệt sự hệ
trọng tƣơng đối của mọi nơi.
-

Quyết kiến lập các bộ đội chủ lực.
- Phải gột rửa cho sạch tƣ tƣởng trận địa và địa phƣơng chủ nghĩa biểu lộ
trong sự bố trí phân tán để giữ các nơi không dám tập trung. Vì quân sự thƣờng
bố trí để giữ các nơ không dám tập trung, vì quân sự thƣờng bố trsi theo phạm vi
từng quận, từng tỉnh, cho nên thiếu một sự điều động lãnh trí và thóng nhất theo
nhu cầu của các mặt trận. Chính tƣ tƣởng trận địa và địa phƣơng hiện nay là một
san phạm lạc hậu ngăn cản bộ đội tiến bộ nên cần phải kiên quyết đối phó.
- Bộ đội chủ lực tập trung để thi hành một kế hoạch ấn định song nhiệm
vụ cũng phân tán và phối hợp với bộ đội địa phƣơng hay du kích quân, lúc cần
thi hành một kế hoạch mới lại đƣợc tập trung. Muốn có điều kiện thuận tiện cho
việc phân tán và tập trung cần hạn chế khu vực hoạt động trong một vùng không
bị các đƣờng thủy bộ quan trọng và sự phong tỏa của giặc chia ra từng vùng và
rất khó cho việc hành quân. Những khu vực thuận tiện là khu vực Đông Bắc
sông Tiền Giang và khu vực phái Nam sông Hậu Giang.
3. Tăng cƣờng tinh thần và kỹ thuật chiến đấu, tăng gia nền tảng vật chất
của quân đội.
Công tác chánh trị phải có võ sỹ khí của quân và dân, nêu guowng anh
dũng của các bộ đội và dân quân nhƣ:

-

Dân và quân phối hợp tác chiến.

-

Tiết kiệm đạn dƣợc, can đảm xung phong.

-

Chống bao vây và tạo trừ, du kích chủ động, quyết tử phá vây.

-

Chiếm vũ khí tối tân.

-

Diệt thù.
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Chống thủy lực không quân, hạ các xe lội nƣớc, hạ phi cơ, chống nhảy

dù.

Việc luyện quân phải sôi nổi hơn nữa, trong sự chiến đấu phải nắm vững
bộ đội, tránh sự tan rã, làm hƣ hỏng hay mất vũ khí, phải luyện cho binh sỹ gan
dạ và binh tinh. Phải gây trong quân đội và dân quân phong trào nghiên cứu về
chiến thuật. Trong các trận gio phòng giữa ta và giặc, chiến thuật linh động sẽ
đem lại thắng lợi về ta.
4. Quyết phát triển quân giới, phát triển kỹ thuật mới.
Sự tiến triển của quân đội và dân quân đòi hỏi sự tăng gia mỗi ngày một
hơn về trang bị cấp dƣỡng, kinh nghiệm của chiến đấu thì mỗi tiến bộ, về kỹ
thuật chế tạo vũ khí đều đem lại đủ thắng lợi ở mặt trận, đi đôi với sự tiến bộ về
chiến thuật.
Đúng với quyết nghị của hội nghị Q.D.C, ta chủ trƣơng quyết phát triển
quân giới, khuyến khích sự sƣu tầm và nghiên cứu, tăng trợ cấp về tài chánh và
trả về quân giới các cán bộ chuyên môn.
Đại tƣớng T.T.L đã nói “ Kỹ thuật quyết định tất cả”. Sang năm phải là
năm phát triển mạnh mẽ của các ngành chuyên môn. Riêng về V.T.D phải quyết
tiến đến thực hiện liên lạc mặt trận với V.T.D để tiết kiệm xƣơng máu của các
chiến sỹ liên lạc, để bảo đảm thăng lợi trong các trận tiêu diệt chiến của bộ đội
chủ lực. Trong các cơ quan đều để xen chỉ tiêu để tăng ngân sách cho ngành kỹ
thuật.
5. Thực hiện đúng phƣơng châm chiến lƣợc chiến thuật.
- Chuẩn bị nhƣng không quá lạc quan khi nghe nói đến giai đoạn tổng
phản công.
Hồ Chủ tịch đã nhắc lại để ta ghi nhớ caai “ Tri bị, tri kỷ”. Trong khi đặt
kế hoạch hoạt động năm 1949, ta cần nhận rõ sự tƣơng quan lực lƣợng giữa ta
và địch. Quân số địch thiếu đã có nhiều, chúng có tinh thần bạc nhƣợc, quân số
ta tăng, vũ khí thêm đƣợc vũ khí lấy của địch, tinh thần chiến sỹ vững chắc sống
âm mƣu sƣu đoc giặc gây ta nhiều khó khăn về tiền tệ, tiếp tế, ngụy binh. Hiện
nay, ta chƣa chế ngự đƣợc. Về kỹ thuật bộ đội chiến đấu từng cá nhân có tiến bộ
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với cuộc luyện quân nhƣng trong sự chiến đấu toàn đội ta còn nhiều khuyết
điểm. Nhƣ vậy, ta không nên quá lạc quan, quá chú trọng đến giai đoạn tổng
phản công mà quên nỗ lực làm cho tròn nhiệm vụ cấp bách của giai đoạn hiện
tại, nhiệm vụ nặng nề nhứt, gay go nhứt, nhƣng cũng là quan trọng nhứt vì nó là
nền tảng tất yếu cho giai đoạn tổng phản công. Nhiệm vụ chính hiện nay là phải
thâu hẹp phạm vi chiến đấu của giặc, phát triển đồng đều và bồi dƣỡng lực
lƣợng ta. Cách thực hiện là phát triển mạnh mẽ du kích quân, gây dựng bộ đội
địa phƣơng và kiện toàn bộ đội chủ lực. Ta lại cần phá tan đƣợc ngụy binh,
luyện quân tăng cƣờng kỹ thuật của quân đội nắm đƣợc chủ động về chiến
thuật, đƣợc vậy mới bảo đảm đƣợc thắng lợi trong giai đoạn cầm cự, mỗi vùng
tiến qua giai đoạn tổng phản công.
Phải biêt nhằm phƣơng hƣớng mà đánh.

-

Điều kiện quyết định sự thắng lợi kế hoạch năm 1949 là phải biết tập
trung sức chiến đấu của ta vào phƣơng hƣớng mà đánh. Phƣơng hƣớng chính đó
là cơ sở kinh tế và cơ sở chánh trị của địch, hai cơ sở tất yếu mà giặc, vì lẽ sinh
tồn đã phải chuyển hƣớng chiến lƣợc để bảo vệ và phát triển.
Với phƣơng hƣớng chính đó, chiến lƣợc ta là nhằm vào những địch mà
địch có nhiều nhƣợc điểm nhứt để đánh. Nhƣ là:
- Đƣờng tiếp tế vận tải của địch (đich ở xã đến còn phải vận tải và tiếp tế
xã).
- Trung tâm chính trị của địch (đƣờng lối chánh trị địch còn lƣng chừng,
mù mờ nên có nhiều mâu thuẫn nội bộ).
Năm 1949, ta nhứt định phải tập trung tất cả các phƣơng tiện đánh vào hai
đƣờng vận tải quan trọng này là: đƣờng thủy Sài Gòn- Soi rap- Cap và đƣờng
thủy Sài Gòn- Kinh Chợ Gạo- Nam Vang, cắt đứt liên lạc giữa Sài Gòn với capNam Vang, Sài Gòn sẽ khong còn là một can nữa, Nam Bộ sẽ không còn quan
trọng trên thị trƣờng quóc tế nữa. Một việc mà ta có thể làm, ta phải kiên quyết
tập trung can bộ, điều kiện kỹ thuật, tài chánh vào đó.
Năm 1949, ta cũng phải nhằm vào đô thị Sài Gòn- Chợ Lớn, trung tâm
chasnht rị của giặc Pháp và còn là một chi nhánh hoạt động của đế quốc phản
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động ở Viễn Đông. Đánh vào Sài Gòn- Chợ Lớn tức là đánh vào tim, vào óc
giặc, đánh vào Sài Gòn tức là đánh vào cái lẽ sống còn của Việt gian phản động.
Đánh vào Sài Gòn tức là làm cho thế giới thấy rõ sự thực về cuộc chiến đấu
chánh nghĩa của ta. Ta phải kiện toàn tất cả các bộ máy Q.D.C ở Sài Gòn, giúp
phƣơng tiện thêm cho họ làm việc, tập trung ý chí vào đó vì đó cũng là chiến
tuyến cuối cùng của địch.
Nếu cần tôn tài chánh, cán bộ để động viên đƣợc tinh thần dân chúng
trong thành ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho tƣơng lai một lực lƣợng nội ứng vĩ
đai ta cũng phải làm.
-

Phải biết lợi dụng thời cơ để dùng chiến tranh can nào đánh địch.
Nhứt định ta sẽ tiến qua giai đoạn phản công không còn là một việc bí mật
đối với giặc. Ta phải biết lợi dụng lúc tình hình thế giới biến chuyển có lợi cho
ta để đánh mạnh một vài nơi, gây sự hoang mang trong hàng ngũ của giặc và tay
sai của chúng. Ta phải khôn khéo đanh địch bằng chiến tranh can nào.
Năm 1949, ta có thể tăng cƣờng địa phƣơng quân, du kích quân tại các
vùng giặc đề nặng, uy hiếp nhiều, giằng co với chúng. Đồng thời ta tập trung lực
lƣợng mạnh mẽ đánh vào nhƣng nơi chúng khinh địch, có chỗ lơi lỏng và sự
phòng thủ có nhiều nhƣợc điểm. Nói vậy ta có điều kiện thi hành những trận tiêu
diệt sinh lực quân của giặc, công chiếm một vài đô thị, lấy lại một vài vị trí để
gây ảnh hƣởng chánh trị trong các đô tị và làm áp lực cho sự hoạt độn của du
kích trong vùng giặc chiếm đóng.
Để nắm vững thắng lợi, phải quyết thực hiện đúng phƣơng châm quân sự.
Các cấp chỉ huy và công tác chánh trị, phải phổ biến các ban huấn lệnh về
phƣơng châm chiến lƣợc, chiến thuật để tất cả các đội viên quân đội và dân quân
thảo luận.
Kỷ luật phải nghiêm, sự thƣởng phạt công binh để bảo đảm sự thực hành
nhiệm vụ mau chóng và chánh xác. Phải học bao nhiêu bài học thất bại cũng nhƣ
thắng lợi của ta.
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Luôn luôn tấn công giữ chủ động, phải triệt để trừ bộ lối đánh không có
kế hoạch châu đảo và hoàn bị nhƣ những trận pháo kích ban phi nhiêu dân mà
không gây thiệt hại cho giặc nhƣ hiện nay còn xảy ra một vài nơi.
Phải kiên quyết kiến lập bộ đội chủ lực và phát triển du kích quân. Mỗi bộ
đội lúc chiến đấu phải có bộ đội dự bị. Phải kiện toàn sự canh gát việc cảnh giới
lúc trừ quân và hành quân, quyết tránh đƣợc hy sinh và tổn thất trong các cuộc
vay tiêu của giặc. Đánh những trận quyết thắng để tiêu diệt đƣợc giặc cƣớp vũ
khí.
Năm nay, chiến tranh có thể gây go hơn, song tình hình thế giới biến
chuyển có lợi cho ta. Với sự quyết tâm của các cấp, quân đội và dân quân thực
hành nhiệm vụ và phƣơng châm chiến lƣợc, chiến thuật, chúng ta nhất định sẽ
thắng lợi.

Phúc trình trung niên 1948 của văn phòng thanh tra chính trị miền
Trung Nam Bộ về tình hình chung ở miền Trung Nam Bộ(số 1TT/MT) ngày
4.1.1949.
Gò công: chƣa có ngƣời phụ trách Ty Tài chính.
Thâu gần hết các sắc thuế: còn dôi 10%.
Hoạt động yếu vì thiếu nhân viên thạo bút toán.
Tất cả tài liệu tài chánh đều mất trong một trận ruồng của giặc vào tháng
4-1948. Báo cáo tài chánh vì thế rất trễ nải.
Số xuất càng tăng, thâu xuất không thăng bằng.
Tiền tệ đối phó không cƣơng quyết và chậm trễ.
Long Châu Tiền: Bội sỗ chƣa lập xong, có tổ chức thâu thuế trong vùng bị
tạm chiếm, thuế nhập thì mất nhiều trong mùa nƣớc, kiểm soát không hết, tài
chánh thâu không cung cấp nổi cho quân đội.
Tổng thâu tới tháng 10-48: 2.086.609 đ 87
Tổng xuất tới tháng 10- 48 : 2.033.632.57
Còng tại tux : 223.316 đ06
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H. QUÂN SỰ
Vệ quốc đoàn: hoạt động mạnh, đánh nhiều trận lớn.
- Phá gãy: phần lớn chƣơng trình đóng đồn và mở rộng địa bàn của giặc
(trận Trà Vinh, Gò Công, Mộc Hóa).
- Đối phó kịp thời mƣu mô dùng dan xã để phá rối ta (chóng dân xã ở Sa
Đéc và Long Châu Tiền).
- Thâu đƣợc nhiều võ khí.
DÂN QUÂN: Phát triển ở những vùng phải đƣơng đầu với giặc. Cán bộ
tác chiến và dân quân có tinh thần những cán bộ lãnh đạo dân quân kém năng
lực.
Kế hoạc phát triển dân quân không đƣợc thi hành đầy đủ, nhiều nơi sai
lầm nhƣ Bến Tre. Sự giúp đỡ của Vệ quốc đoàn không đều nhau ở các tỉnh nên
dân quân chƣa phát triển đều và mạnh: khác ở Sa Đéc, Trà Vinh, Gò Công, rờ
rạc ở Vĩnh Long, Mỹ Tho và Bến Tre.
Chƣa có ý thức tạo vùng chiến đáu và dùng võ khí thô sơ.
Kinh tế tự túc của dân quân: các tỉnh đội bộ dân quân có bỏ ra nhiều sốc
tiền lớn để tự túc. Kế quả cũng chỉ tang phần vì lúc đầu quan niệm tự túc nhằm
việc buôn bán lấy lợi nhiều hơn là sản xuất tự cấp.
a. Tổ chức:
Trong 8 tỉnh (tới tháng 10-48):
Dân quân tự vệ nam : 15.019 tiểu đội.
Dân quân tự vệ nữ : 1.718 tiểu đội.
Dân quân du kích nam: 876 tiểu đội.
Dân quân du kích nữ : 7 tiểu đội
Hầu hết các tỉnh đều có đội dân quân gƣơng mẫu.
b. Công tác phá hoại: có kết quả nhất ở Mỹ Tho, Trà Vinh, Gò Công, phá
hoại toàn khu 885 vụ.
c. Công tác chiến đấu: dân quân Mỹ Tho và Sa Đéc tác chiến nhiều: tinh
thần chiến đấu của dân quân cao.
Độc lập tác chiến: 50 trận.
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Phối hợp: 30 trận
Kết quả: địch chết 311 Pháp, Bắc Phi: 1309 VG và MG; bị thƣơng 816
tên; ta chết 101 ngƣời; bị thƣơng 76.
Vũ khí đạt đƣợc (kể cả kết quả địch vận)
2 máy VTD- 1 liên thinh nặng- 416 súng đủ cỡ; đốt: 62 xe Def và xe nhà
binh; nhiều đạn và lựu đạn
Ta mất: 37 súng và 3 lựu đạn.
d. Công tác địch vận: thâu đƣợc nhiều kết quả (Mỹ Tho, Trà Vinh, Tân
An) trừ vài nơi thƣờng thất bại vì không khéo tổ chức ( Vĩnh Long).
e. Công tác Bình dân học vụ: dân quân tự vệ 70% biết chữ; dân quân du
kích 90%.
f. Công tác do thám: còn kém, dân quân chƣa có ý thức do thám.
g. Công tác canh phòng: bắt nhiều gian thƣơng, ít bắt đƣợc gián điệp
h. Công tác trừ gian: 393 vụ, trừ gian có kết quả: Mỹ Tho, Sa Đéc, Tân Sa
i. Xƣởng vũ khí: các tỉnh đều có xƣởng vũ khí dân quan. Thiếu nguyên
lieuj và thuốc nên mức sản xuất không đều mặc dầu có khả năng và cố gắng.
Làm đƣợc lựu đạn, recherge đạn, sửa súng làm súng mitaillette, mut, lục.
Các xƣởng còn quá chăm chú làm súng, chƣa có ý thức chế tạo võ khí thô
sơ.
I. XÃ HỘI
Cùng với Ban xã hội, các đoàn thể dẫn đƣờng một phần lớn trong việc
cứu tế và chuẩn tế đồng bào bị nạn khủng bố của giặc. Gia đình chiến sỹ, thƣơng
binh đƣợc giúp đỡ. Công tác xã hội nâng cao uy tín của Chánh phủ nhƣng phải
tùy theo ngân quỹ không đƣợc dồi dào.
Mức sống của dân chúng đƣợc nâng cao, ý thức vệ sanh chƣa ăn sâu và
rộng.
J. VẬN ĐỘNG
Các đoàn văn hóa kháng chiến có hoạt động và sản xuất tài liệu nhƣng
chƣa gây đƣợc phong trào văn hóa kháng chiến trong dân chúng.
GIÁO DỤC
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Phong trào học hỏi đƣợc khuyến khích và phát huy. Dân chúng ham học
những ử vài tỉnh phong trào tiến chậm vì giặc khủng bố luôn (Mỹ Tho, Tân An,
Gò Công, Bến Tre).
Có mở những lớp học gia đình ở những vùng bị uy hiếp.
a. Bình dân học vụ: ngƣng trệ trong mùa nƣớc ( Long Châu Tiến), đã bắt
đàu hoạt động mạnh lại. Có đào tạo giáo viên, thành lập Hội đồng Giáo dục ở
tỉnh, Hội chống nạn mù chữ (Vĩnh Long).
Tỉnh

Lớp học

Giáo viên

Học sanh

Mỹ Tho

289

340

4626

Bến Tre (tháng 7)

136

136

1548

Tân An

149

149

2084

Vĩnh Long

447

447

13878

Sa Đéc

195

195

7925

Gò Công

112

112

3823

Trà Vinh

435

435

9098

Phông UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 12, tờ 25-26

Báo cáo số

/BCMV ngày 1.1.1949 của Phòng Mật vụ Nam Bộ v/v

địch tính từng tỉnh ở Nam Bộ.
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA VIỆT

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

PHÕNG MẬT VỤ NAM BỘ
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Số …/ BCMV
BÁO CÁO ĐỊCH TÌNH TỪNG TỈNH Ở NAM BỘ
BẠC LIÊU
I. HÀNH BINH
Tháng 9-1948 toàn tỉnh có 20 trận chia ra 1 trận lớn và 19 trận nhỏ. Đối
với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 5 trận.
II. LỰC LƢỢNG
Tổng cộng: 2.281.
a. Quân binh: tổng cộng 2.281.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

Pháp

140

Việt

T. 9- 48
gian 1072

CDCG
Lê Dƣơng/ Bắc Phi

101

Miên gian

968

b. Quân khí: Tổng cộng: 1.949.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

3

Tiểu liên thanh

148

Súng cối

25

Súng trƣờng

1669

Cu Liên thanh

17

Phong lựu đạn

9

F.M

78
Nhận định: địch tăng binh ở thành Bạc Liêu, thành Cà Mau có sự thay đổi

Cao Đài nhƣng số đến ít hơn số đi Tây Ninh. Trong tháng địch có mở thếm
Miên giang để dùng các đồn vừa mới đóng dọc theo lộ Cà Mau- Bạc Liêu.
III. CĂN CỨ
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Tổng số 25 căn cứ gồm có 56 đồn chia ra 27 đồn Pháp- Lê Dƣơng và Việt
gian, 3 đồn Cộng hòa về binh, 14 đồn Cao Đài, 11 đồn Miên gian và 1 công
giáo. Đối với tháng trƣớc tháng này tăng thêm 3 đồn.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CẤP CHỈ HUY
Quân ba Olive chỉ huy Quartier Bạc Liêu.
Quân hải Bartheoud chỉ huy 6 è Compagrie.
Quân hỉa Bllet thay cho Mathieu đội đi 7 è Compagnie.
Quân hai Personnier chỉ huy C.V.N.S.
Trung tá Phạm Ngọc Trần chỉ huy Cao Đài liên tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu
đóng tại Cà Mau.
Quân ba Lê Phƣớc Chiến và quân ba Lê Văn Tác chỉ huy đồn Tác vận.
V. SỰ THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng số 276 chết và 135 bị thƣơng.
b. Vũ khí: địch mật 1 súng cối, 1 FM, 2 mitraillettes, 12 mut, 1 súng lục, 1
súng lục, 7000 viên đạn.
Đối với tháng trƣớc, tháng này số binh sỹ thiệt hại ít hơn 216 tên trái lại
số vũ khí ta đoạt đƣợc nhiều hơn.
2. SÓC TRĂNG
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh có 37 trận chia ra 2 trận lớn, 35 trận nhỏ. Đối với
tháng trƣớc, tháng này ít hơn 9 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 3.849 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc tháng này
tăng thêm 257 tên.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

226

Việt gian

170

Lê Dƣơng

31

Cao Đài

298

Miên gian

3024

Dân xã

100
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b. Quân khí: Tổng cộng: 3781
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

3311

3 phong lựu đạn

2

Tiểu liên thanh

224

Súng cối

24

FM

87

Đại bác

2

Cu liên thanh

33

Piat

1

Súng lục

97

Đối với tháng trƣớc, tháng này số vũ khí tăng thêm nhứt là loại súng
trƣờng, súng cối và súng lục.
Nhận định: Từ tháng 5-1948 đến nay, mỗi tháng địch đều tăng về quân
binh và quân khí để tăng cƣờng chủ lực quân, đóng thêm đồn trên các đƣờng
giao thông quan trọng và đồng thời mở rộng khu vực “ chiếm đóng”.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Quân tu để Lingville chỉ huy S/ Secteur Sóc Trăng- Bạc Liêu.
Quân ba Cardonne chỉ huy des Troupes Sóc Trăng.
Quân hai Gesffrey chỉ huy 8 è Compagine dự 3 è Resgiment RTC và 5 è
Compagnie du 2 è Rac.
Quan hai Bonmany chỉ huy 8 è Compagnie du Bmec.
Quan ba Coutain chỉ huy 17 è Escadron du ler ét 3 è Resgiment CRC
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ tổng cộng 47, chia ra 37 chết, 10 bị thƣơng. Đối với tháng
trƣớc, tháng này nhiều hơn 21 tên.
b. Võ khí: tổng cộng 12 chia ra 1 tiểu liên thinh và 11 súng trƣờng.
3. RẠCH GIÁ
I. HÀNH BINH
737

Tháng 8-48 toàn tỉnh có 28 trận
Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 12 trận.
II. LỰC LƢỢNG
Quân binh: tổng cộng 1400 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc, tháng

a.

này tăng thêm 11 tên.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp và Bắc Phi 700

Cao Đài

300

Việt gian

Dân xã

150

250

b. Quân khí: Tổng cộng: 314
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

258

Súng cối

6

Tiểu liên thanh

32

Đại bác

1

F.M

10

Piat

1

Súng phong lựu đạn

3

Nhận định: sau trận Sóc Xoài, các cấp chỉ huy và binh sỹ đều dôi đi. Số
binh sỹ và cấp chỉ huy thuộc bataillon de Marche Algerienne Long Xuyên đều
thay thế với mục đích củng cố các đồn lại.
III. CĂN CỨ
Tổng số: 16 căn cứ gồm có 32 đồn.
Đối với tháng trƣớc: tháng này tăng thêm 3 đồn.
Nhận định: địch đóng thêm đồn không ngoài nhiệm vụ là kiểm soát đƣờng
giao thông và củng cố thêm vị trí kiểm soát.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Bataillon de Merche du 2 è RTA đóng ở Rạch Giá.
Bộ Tham mƣu gồm có:
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Quan ba Collot, Quan ba Rongier, Quan hai Serre, Quan hai Penablou.
Quan một Nguyễn Văn Trung, chỉ huy Cao Đài, Phạm Trung Thành, Phạm
Thành vòng chỉ huy Hòa Hảo.
THIỆT HẠI

III.
a.

Binh sỹ: Tổng số 46 tên chia ra 32 chết, 13 bị thƣơng. Đối với tháng
trƣớc, tháng này ít hơn 119 tên.

b.

Võ khí: địch mất 1 súng cuối, 2 súng trƣờng, 3 lựu đạn, 150 viên đạn.
4.HÀ TIÊN
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48, toàn tỉnh có 40 trận.
Đối với thang trƣớc, tháng này kém hơn 30 trận.
II. LỰC LƢỢNG

a.

Quân binh: tổng số: 806 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc, tháng này nhiều
hơn 7 tên.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp và Bắc Phi

79

Việt gian

172

Miên gian

377

Cao đài

178

b. Quân khí: Tổng cộng: 694. Đối với tháng trƣớc, tháng này tăng thêm 7
Bản kê

II.

Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

534

Thompsons

6

Carbine

5

Cu liên thanh

10

Tiểu liên thanh

58

F.M

33

Súng lục

34

Súng cối

14

CĂN CỨ
Tổng số: 8 căn cứ gồm có 11 đồn.
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Nhận định: Hà Tiên không phải là căn cứ quan trọng của địch. Hơn nữa quân ta
ít hoạt động nên số quân binh, quân khí không thay đổi gì.
CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY

III.

3 è Compagnie du bataillon de Marche des Tiralleurs Algesriennes dƣới
sự chỉ huy của viên quan ba Gesffroy.
IV. THIỆT HẠI
Trong tháng địch không có thiệt hại gì võ khí cũng nhƣ binh sỹ.
LONG CHÂU HẬU

5.
I.

HÀNH BINH
Tháng 9-48, toàn tỉnh gồm có 28 trận. Đối với tháng trƣớc tháng này nhiều hơn
17 trận.
LỰC LƢỢNG

II.
a.

Quân binh: tổng số 1.035 binh sỹ.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

93

Miên gian

498

Lê Dƣơng

13

Việt gian

255

Phi Châu

63

Cao đài

81

Chà Và

32

b. Quân khí: Tổng cộng: 1.010
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

667

Súng phong lựu đạn

23

Tiểu liên thanh

149

F.M

55

Thompsons

66

Liên thanh

8

Súng lục

23

Cu liên thanh

4

Carbine

2

Đại bác

1

Súng cối

12
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III. CĂN CỨ
Tổng số: 39 đồn.
Đối với tháng trƣớc, tháng này tăng thêm 2 đồn.
Nhận định: nguyên nhân sự tăng giảm này không ngoài chiến thuật “ Vết
dầu”
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
150 è Bmeo thuốc 43 è Ríc đón ở tỉnh này.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 2 ngƣời. Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 10
ngƣời.
b. Võ khí: trong tháng 9-48 địch không thiệt hại võ khí.
6. CẦN THƠ
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48, toàn tỉnh có 66 trận chia ra 8 trận lớn và 38 trận nhỏ. Đối với
tháng trƣớc, tháng này ít hơn 29 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 7.100 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc, tháng này
tăng thêm 607.
Bản kê

b.

Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

712

Việt gian

1234

Lê Dƣơng

557

Cao đài

712

Miên gian

1652

Hòa hảo

2237

Quân khí: Tổng cộng: 6485
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Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

4880

Súng phong lựu đạn

13

Tiểu liên thanh

773

F.M

300

Súng lục

216

Liên thanh

139

Thompsons

30

Cu liên thanh

69

Carbine

7

Súng cối

40

Piats

7

Đại bác

10

S. Banh Hoa

1

châu
Nhận định: lực lƣợng của 15 lè Ric kém hơn 43 è Ric, vì vậy, số súng
trƣờng hải kém hơn nhƣng số súng lớn đặc biệt là súng cối và Piats nhiều hơn.
III. CĂN CỨ
Tổng cộng 11 đồn chia ra: 77 Pháp, 7 Cao Đài và 26 Hòa Hảo. Đối với
tháng trƣớc, tháng này tăng thêm 7 đồn.
Nhận định: số đồn trong tỉnh đã tăng thêm. Sự chiếm đóng căn cứ Vàm
Xang đã đánh ngay vào trung tâm điểm khu giải phóng lớn nhứt trong tỉnh có
ảnh hƣởng lan rộng.
Địch đóng thêm đồn còn với mục đích giữ đƣờng giao thông.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
15 lè Ric thay thế 43 è Ric, trung tá Sayere, chỉ huy phó Secteur này giữ
chức trƣởng.
Quan hai Morreau thay thế Laurier ở Ô Môn.
Quan hai Bellegrent thay thé Lacroix tên này đã về Pháp.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 203 chia ra 63 chết, 72 bị thƣơng và 68 bị bắt. Đối
với tháng trƣớc, tháng này số thiết hại nhiều hơn 15 binh sỹ.
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b. Võ khí: địch mất 2 súng trƣờng, 1 súng lục, đối với tháng trƣớc tháng
nfy ít hơn 3 súng trƣờng.
7. GÕ CHÂU TIẾN
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh co 64 trận chia ra : 4 trận lớn, 60 nhỏ. Đối với tháng
trƣớc, tháng này ít hơn 27 trận.
II. LỰC LƢỢNG
Quân binh: tổng cộng 4086 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc,tháng

a.

này ít hơn 27 trận.
Bản kê

c.

Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

164

Việt gian

683

Phi Châu

400

Cao đài

330

Miên gian

584

Dân xã

1925

Quân khí: Tổng cộng: 3210. Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn
nhứt là loại súng trƣờng, tiểu lien thanh và súng cối.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

3

Liên thanh

38

Súng cối

26

Tiểu liên thanh

216

Súng phong lựu

15

Súng trƣờng

2763

Cu liên thanh

22

Súng lục

52

F.M

75

đạn

743

Nhận định: lực lƣợng kém hội phần nguyên do sự rút đồn Hòa Hảo hết
350 quân và bộ đội 3 è B.C.C (bataillon chasseurs Cambodgiens) thuyên chuyển
đi. Trái lại, Cao Đài đƣợc võ trang thêm.
III. CĂN CỨ
Tổng cộng 52 đồn chia ra: 20 đồn hỗn hợp, 3 đồn việt gian, 1 Miên gian,
6 đồn Cao Đài, 19 đồn Dân xã, 8 đồn chƣa điều tra đƣợc. Đối với tháng trƣớc,
tháng này ít hơn 8 đồn.
Nhận định: sở dĩ tháng này số dân địch ít hơn tháng trƣớc là vì 8 đồn ở
quân Lập Võ và Châu Phụ A đã giao lại cho Sa Đéc và Long Châu Hậu.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
B.M Lè re R.T.A do 1 Quan tự chỉ huy, tên này đã đƣợc phép nghỉ, quan
ba Jouffroy thay thế. Cờ binh Lè re RTA có tổ chức 1 bureau de Renseignement
do Quan hai Payer chỉ huy.
Quan hai Carbonnel chỉ huy quân vệ binh châu đốc Marcel Levasseur và
thanh tra Andre, Đoàn Hữu Phan chỉ huy sở mật thám châu đốc.
Commissaire Guillay chỉ huy Sở Cảnh sát.
Nguyễn Anh Dũng chỉ huy Ban công tác Dân xã ở quận Châu Phủ B.
Đại đội đánh dù Dân xã do Lâm Thành Nguyên chỉ huy.
Quan ba Võ Minh Tạ và Quan 1 Huỳnh Vân Giao chỉ huy C.D toàn tỉnh.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 45 chia ra: 36 chết, 9 bị thƣơng. Đối với tháng
trƣớc, tháng này kém hơn 124 trận.
b. Võ khí: tổng cộng 1 tiểu 1 thanh và 1 lựu đạn. Đối với tháng trƣớc,
tháng này ít hơn 23.
8. SA ĐÉC
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh có 12 trận chia ra: 1 trận lớn và 11 trận nhỏ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 12 trận.
II. LỰC LƢỢNG
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a. Quân binh: Tổng cộng 2408 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc, tháng này
không tăng thêm, giảm.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

107

Miên gian

126

Phi Châu

270

Cao đài

196

Việt gian

633

Dân xã

1076

Quân khí: Tổng cộng: 1961.

d.

Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

3

Liên thanh

57

Súng cối

10

Tiểu liên thanh

137

Súng phong lựu

3

Súng trƣờng

1456

đạn
Cu liên thanh

14

F.M

58

Súng lục

223

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 91 đồn chia ra: 5 đồn Pháp, 1 Phi Châu, 23 hỗn hợp, 1 Miên
gian, 19 Việt gian, 6 Cao Đài, 36 Hòa Hảo.
Đối với tháng trƣớc, tháng này tăng thêm 9 đồn.
Nhận định: nguyên do số đồn địch tăng thêm là 6 đồn ở quận Lập Võ vừa
sát nhập với Sa Đéc và 3 đồn mới đóng.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Sa Đéc thuộc S/ secteur chịu sự chỉ huy trực tiếp của Secteur Vĩnh Long.
Quan tƣ Rên Thomas kiêm chủ tịch Sa Đéc chỉ huy tất cả các bộ phạn
chánh quy và phụ thuộc trong tỉnh.
Quan ba Fradin chỉ huy các bộ phận chánh quy.
Quan hai Caminade Camus chỉ huy phò các bộ phận chánh quy.
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Quan hai Caminade chỉ huy là place sa Đec et 2 è des Coloniaux
Senesgalais.
Quan hai Pacot chỉ huy C.V.N.S
Quan hai Đào Văn Đồn chỉu huy thân binh Cao Đài.
Quan hai Vƣơng Thành Long chỉ huy Hòa Hảo.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 37 chia ra: 31 chết, 5 bị thƣơng và 1 đào ngũ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 39.
b. Võ khí: tổng cộng 1 tiểu 1 thanh, 12 mut, 1 súng lục, 5 lựu đạn, 1055
viên đạn.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 6 súng.
Nhận định: sự thiệt hại của địch về binh sỹ cũng nhƣ về võ khí không bao
nhiêu, mặc dầu số võ khí ta hoạt động có trội hơn tháng 8-48 nhƣng đồng thời ta
đã gây ảnh hƣởng trong hàng ngũ Hòa Hảo sau khi hạ đồn Hạ Long.
9. VĨNH LONG
I. HÀNH BINH
Tổng cộng trong tháng 9-48 có 31 trận chia ra: 30 trận nhỏ và 1 trận lớn.
Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 7 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 3218 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc, tháng nay hơn
429 binh sỹ.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Pháp

e.

430

Các loại

T. 9- 48

Miên gian

762

Phi Châu

523

Cao đài

303

Việt gian

1065

Hòa Hảo

135

Quân khí: Tổng cộng: 2590. Đối với tháng trƣớc, tháng này hoàn về
loại súng trƣờng và súng lục
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Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

8

Súng trƣờng

2008

Súng cối

19

Súng lục

167

Piat

1

Súng phong lựu đạn 3

Cu liên thanh

26

F.M

95

Liên thanh

55

Tiểu liên thanh

208

Nhận định: lực lƣợng địch tăng thêm rất nhiều về binh sĩ cũng nhƣ về võ
khí để thực hiện chƣơng tình đống đồn của chúng dọc theo đƣờng Cần ThơVĩnh Long để bảo vệ đƣờng giao thhoong và để giúp cho sự điều động binh của
chúng đƣợc dễ dàng hơn và đồng thời về phƣơng diện tiếp tế của chúng đƣợc
mau lẹ cũng nhƣ về liên lạc.
III. CĂN CỨ
Tổng cộng 137 đồn chia ra: 68 Pháp, 13 Bắc Phi, 10 Việt gian, 8 Cao Đài,
5 Dân xã, 21 đồn chƣa điều tra.
Đối với tháng trƣớc, tháng này hơn 21 đồn.
IV. CƠ QUAN DIDEFU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Quan tƣ Renschel tƣ lệnh đồng thời chỉ huy lè re Bataillon de marche du 2
è R.T.C.
Quan ba Rerve de Luze phụ trách Hentschel.
Quan hai Bastiand chỉ huy 2 è và 3 è bureau và điều khiển bộ phận (forces
Suppletives) có 2 đội Begin và Viamy phụ trách.
Quan ba Subreroque và 2 Quan hai Wane Abdourrahime, Labeyrie chỉ
huy lè re Bataillon de Marche du 2 è RIC.
Quan ba Broussy chỉ huy 3 è du 2 è Brigade H.T.A.
Quan hai Brouvet chỉ huy G.V.N.S.
Quan một Piquet chỉ huy Brigade Catholique.
Officier du Servive Renseignement Trần Long Nên chỉ huy D.X.
Quan một Nguyễn Hữu Đƣợc chỉ huy Cao Đài phản động.
747

V. THIỆT HẠI.
a. Bính sỹ: tổng cộng 25 chia ra: 22 chết, 1 bị thƣơng và 2 bị bắt.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 23 tên.
b. Võ khí: tổng cộng 7 chia ra: 1 liên thanh, 1 tiểu 1 thanh và 5 súng
trƣờng.
Đối với tháng trƣớc, tháng này nhiều hơn 2 khẩu súng.
10. TRÀ VINH
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh có 21 tên (toàn là trận nhỏ).
Đối với tháng trƣớc, tháng này nhiều hơn 8 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 2681 binh sĩ.
Đối với tháng trƣớc tháng này kém hơn 395.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Pháp

144

Phi Châu

380

Miên gian

1594

Các loại

T. 9- 48

Việt gian

316

Cao đài

247

Quân khí: Tổng cộng: 3303. Đối với tháng trƣớc, tháng này số võ khi

f.

giảm xuống rất nhiều về loại súng trƣờng.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

1

Súng trƣờng

3005

Súng cối

27

Súng lục

54

Cu liên thanh

11

Tiểu liên thanh

134

F.M

40

Liên thanh

31
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III. CĂN CỨ
Tổng cộng 16 căn cứ gồm: 74 đồn chia ra: 6 Việt gian, 23 Miên gian, 8
Cao Đài, 36 hỗn hợp, 1 chƣ rõ lực lƣợng.
Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 18 đồn.
Nhận định: trong tháng địch lo củng cố các căn cứ để phòng thủ. Sở dĩ, số
đồn giảm xuống vì quân Câu Kè đã giao hăn cho Vĩnh Long.\
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Quan ba Le Bihan chỉ huy 2 è Bataillon du 3ef RTA.
Quan ba Deschard chỉ huy phô kiêm 2 è bureau.
Quan ba Julion reve và Quan hai Brodet Pierre chỉ huy 2 è RTC.
Quan hai Tollot chỉ huy 3 è RTA.
Quan hai Le Tourrac Oliver và Quan một sai chỉ huy lè re RTA. Quan hai
Le Billand chỉ huy Cộng hòa Vệ binh.
Nguyễn Thành Thông và về uy Nguyễn Hữu Diên chỉ huy CD phát động.
V. SỰ THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 22 binh sỹ chia ra: 16 chết và 6 bị thƣơng.
Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 1.
b. Võ khi: tổng cộng 18 súng trƣờng. Đối với tháng trƣớc, tháng này
nhiều hơn 6.
11. BẾN TRE
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh có 45 trận chia ra: 3 trận lớn, 42 trận nhỏ. Đối với
tháng trƣớc, tháng này nhiều hơn 10 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 4354 binh sĩ. Đối với tháng trƣớc, tháng này kém
hơn 127.
Bản kê
Các loại
Pháp Lê Dƣơng

T.9-48
411

Các loại

T. 9- 48

Việt gian

2421

749

Bắc Phi

173

Cao đài

754

Miên gian

326

Hòa Hảo

269

Quân khí: Tổng cộng: 3731.

g.

Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

9

F.M

140

Súng cối

60

Liên thanh

50

Súng phong lựu đạn 1

Tiểu liên thanh

334

Cu Liên thanh

36

Súng trƣờng

3115

Súng lục

86

Nhận định: sở dĩ số quân khí hơn tháng trƣớc nguyên do vì có 1 số lính đã
luân chuyển đi nơi khác và 1 số chết trong trận tác chiến với ta.
II. CĂN CỨ
Tổng cộng 206 đồn chia ra: 58 đồn hỗn hợp, 9 đồn Pháp, 1 Phi Châu, 1
Miên gian, 2 đồn Phòng hộ bỏ trống, 3 đồn hƣơng ấp và 4 đồn chƣa điều tra
đƣợc. Đối với tháng trƣớc, tháng này ít hơn 1 đồn.
Nhận định: địch lo củng cố và lo ngăn ngừa sự tấn công của ta và châu
thành, quận lỵ.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Những đồn của quân Leon đóng ở quận Tân Kê và Ba Tri đã giao lại cho
lính quân hai Nowr (2 è Bureua) trong tháng 9-48. Bộ đội lƣu động An Hòa của
Quan hai Bắc nay do vệ uy phần chỉ huy.
Cao Đài, Mỏ Cáy do Quan hai Nguyễn Văn Sang và vệ úy Nguyễn Thanh
Liêm chỉ huy.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 83 chia ra: 38 chết, 38 bị thƣơng, 5 bị bắt và 2 theo
ta.
Đối với tháng trƣớc, tháng này hơn 24 tên.
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b. Võ khí: tổng cộng 2 FM, 2 súng trƣờng, 2 tân đạn. Đối với tháng trƣớc,
tháng này lên xuống không bao nhiêu.
12. MỸ THO
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh có 119 trận chia ra: 8 trận lớn, 111 trận nhỏ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này hơn 22 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 6334 binh sĩ. Đối với tháng trƣớc, tháng này kém
hơn 221 tên.
Bản kê

h.

Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

574

Miên gian

420

Phi Châu

816

Việt gian

2293

Lê Dƣơng

185

Hòa Hảo

1427

Cao Đài

619

Quân khí: Tổng cộng: 5820. Đối với tháng trƣớc, tháng này số quân
khí tăng lên rất nhiều.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

21

F.M

36

Piat và Bazooka

7

Liên thanh

257

Súng cối

38

Tiểu liên thanh

103

Súng phòng lựu đạn

56

Súng trƣờng

4880

Cu liên thanh

52

Súng lục

70

Nhận định: địch rút bớt 1 số lính Miên gian và Cao Đài thay vào đó 1 số
Phi Châu. Đồng thời vè của địch lại liên tiếp tăng thêm để mở rộng phạm vi
kiểm soát ở 2 quận Cái Lậy và Châu thành.
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III. CĂN CỨ
Tổng cộng 152 đồn chia ra: 51 đồn Pháp, 3 đồn Lê Dƣơng và Bắc Phi, 30
Việt gian, 14 Dân xã, 48 Cao Đài, 6 đồn chƣa điều tra đƣợc. Đối với tháng
trƣớc, tháng này tăng thêm 4 đồn.
Nhận định: mục đích đóng đồn để phong tảo đƣờng giao thông liên lạc
của ta giữa các quân, cắt đứt khu vực chiếm đóng và khu giải phóng ra làm 2 để
dễ bề kiểm soát và theo chiến thuật “ Mạn nhân” “ Vết dầu” mà lấn dần khu
kiểm soát của ta.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Quan năm Lapcer chỉ huy secteur Mỹ Tho gồm có quartier Mỹ Tho và
quartier Gò Công.
Quan năm Chislain chỉ huy 4 è R.A.C
Quan hai Zeller chỉ huy B.C.L (Batterie de Commandemant) ở Bến
Tranh.
Quan ba Nicol chỉ huy B.C 2 liên lạc với Bến Tranh.
Quan ba Feriol chỉ huy BC 3 liên lạc với Gò Công.
Quan ba Orange chỉ huy 4 è Batterie.
Quan ba Beauionan chỉ huy 5ef Batterie.
Ban que de Jelissof chỉ huy 6 è Batterie.
Quan hai Santini chỉ huy 2 è RIC.
Quan tƣ Flouquet và Quan hai Bossot chỉ huy quân vệ binh.
Vệ uỷ Aberg coi bureau détails.
Quan hai Lambert co số Transmisson.
Quan ba Sastelli coi bureau Carnisson.
Quan tƣ y sĩ Boulloc, Chataiqner, Favena, chỉ huy quân y tỉnh Mỹ Tho.
Quan một Le Chome chỉ huy section d’intervention.
Quan hai Chanson chỉ huy khu vực Chợ gạo.
Quan tƣ Douchel chỉ huy khu vực Cái Bè.
Quan ba Emile Kernal chỉ huy 5 è du 7 è Bataillon du 2 è RTA và khu
vực An Hữu.
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Quan hai Girond coi service de Renseignemant.
Quan hai Billart chỉ huy quân khí.
Quan một Mangel coi bureau munitions.
Quan tƣ Thinh, quan ba Toonf, Quan tƣ Conf chỉ huy dân xã.
V. THIỆT HẠI.
a. Binh sỹ: tổng cộng 154 binh sỹ chia ra: 78 chết, 68 bị thƣơng, 1 bị bắt
và 7 đào ngũ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn nhiều.
b. Võ khí: tổng cộng 24 khẩu súng, 102 lựu đạn, 2 tấn đạn và 1 VTD.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn.
13. GÒ CÔNG
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48, toàn tỉnh có 58 trận gồm: 8 trận lớn, 50 trận nhỏ. Đối với
tháng trƣớc, tháng này hơn 9 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 1620 binh sỹ. Đối với tháng trƣớc, tháng này trội
hơn 50 trận.
Bản kê
Các loại

Các loại

T. 9- 48

Pháp và Bắc Phi 122

C ông gi áo

94

Mi ên gian

113

Cao Đ ài

835

Việt gian

656

T.9-48

b. Quân khí: Tổng cộng: 1.545. ĐỐi với tháng trƣớc, tháng này không tăng
thêm, giảm.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

9

F.M

61

Súng cối

13

Tiểu liên thanh

128
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Súng phong lựu đạn

8

Súng trƣờng

1258

Cu liên thanh

17

Súng lục

41

Liên thanh

11

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 59 đồn chia ra: 19 đồn Pháp, 9 đồn Việt gian, 29 đồn Cao Đài,
2 công giáo.
Đối với tháng trƣớc, tháng này không tăng, giảm.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Phó quan nam Urvoy tổng chỉ huy quân sự đội ở Gò Công và một phần ở
quận Chợ Gạo (Mỹ Tho) từ kinh Sau Quậy trở xuống Gò Công.
Quan ba Walson phụ trách Urvoy, Quan hai Bolley chỉ huy đạo binh
Commandos.
Quan hai Collec chuyên môn về mặt tin tức và điều tra.
Quan một Fourriere phụ giúp Collec.
Chuẩn uý Colas chỉ huy cơ giới hoà 2 è RSM.
Woltz cafier chỉ huy Miên gian.
Quan hai Banadac chỉ huy quân vệ binh.
Quan hai Martin chuyên môn trọng pháo.
Quan ba Vaicherie: hồng thập tự.
Quan ba Nicol chỉ huy đồn Binh phủ tây.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 110 chia ra: 54 chết và 56 bị thu. Đối với tháng
trƣớc, tháng này trộ hơn 100 tên.
b. Võ khí: tổng cộng 12 khẩu súng, 2 lựu đạn và 3500 viên đạn. Đối với
tháng trƣớc, tháng này trội hơn 2 khẩu, 3500 viên đạn.
14. TA NAN
I. HÀNH BINH
Tháng 9-48 toàn tỉnh có 31 trận lớn nhỏ. Ngoài ra còn 80 phục kích, bao
nha, bắt gà vịt lẻ tẻ xung quanh đồn.
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Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 16 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 1894 binh sỹ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này hơn 176 binh sỹ.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

183

Cao Đài

362

Lê Dƣơng

81

Phi Châu

33

Miên gian

82

Việt gian

b. Quân khí: Tổng cộng: 1.802. Đối với tháng trƣớc, tháng này tăng thêm 79
súng trƣờng
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Đại bác

1

F.M

72

Súng cối

18

Tiểu liên thanh

201

Súng phong lựu đạn

29

Súng trƣờng

1445

Cu liên thanh

72

Súng lục

12

Liên thanh

8

Nhận định: lực lƣợng địch tăng hơn tháng trƣớc vì cần phải củng cố lại
các đồn.
III. CĂN CỨ
Tổng cộng 70 đồn chia ra: 4 đồn Lê Dƣơng, 31 đồn Việt gian, 5 Cao Đài,
23 hỗn hợp, 4 chƣa điều tra.
Đối với tháng trƣớc, tháng này tăng thêm 4 đồn.
Nhận định: địch đóng thêm đồn ở châu thành để chặn đƣờng tiếp tế xuyên
tỉnh của ta, ngăng trở sự hoạt động của ta.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
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Quan ba Crandidier tƣ lệnh quân đội Pháp ở quartier Tân An.
Quan ba Larche phó tƣ lệnh.
Ban quản trị 10 è RAC gồm có:
- Service de Renseignement do Quan hai Cherantier chỉ huy.
- Secrestauriat do Vệ uý Chollet chỉ huy.
- Bureau de détails do Vệ uý Chollet chỉ huy.
- Service Materiels do Chuẩn uý de Santtnt chỉ huy.
- Batterie 2 è Croupe loè RAC Thủ Thừa do Quan hai Waterwalld và
Quan một Chambon chỉ huy.
- Quan hai Daoulas chỉ huy Section d’intervantion.
- Quan hai Beaudonnet và Chuẩn uý Nguyễn Thanh Liêm chỉ huy 3è
groupe GVN du 4è Refiment.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 24 chia ra: 21 chết, 3 bị thƣơng. Đối với tháng
trƣớc, tháng này kém hơn 375 tên.
b. Võ khí: không thiệt hại. Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 3 súng
cối, 1 Cu liên thanh, 12 FM, 17 liên thanh, 83 súng trƣờng và 2 súng lục.
15. CHỢ LỚN
I. HÀNH BINH
(Chƣa đầy đủ), tháng 8-48 có 7 trận bộ.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 3575 binh sỹ.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Pháp, Lê Dƣơng, Bắc 1122

Các loại

T. 9- 48

Miên gian

279

Cao Đ ài

1589

Phi
Cao Đài

585

756

b. Quân khí: Tổng cộng: 3038
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

2614

Súng cối

28

Súng lục

51

Carbine

10

F.M

93

Liên thanh

3

Súng phong lựu đạn

13

Tiểu liên thanh

214

Bazooka
Đại bác

11

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 79 đồn: 9 đồn Cao Đài, 2đồn Việt gian, 45 đồn hỗn hợp.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Quan ba Pardy chỉ huy đạo binh thứ 9 thuộc 13 è DBBLE.
Quan hai Myam phụ trách 2 è bereau.
V. THIỆT HẠI (chƣa đầy đủ)
a. Binh sỹ: chết 3 Pháp, 2 Miên gian.
b. Võ khí: không có
16. GIA ĐỊNH
I. HÀNH BINH
( chƣa đầy đủ)
II. LỰC LƢỢNG
Tháng 8 năm 1948
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Pháp

2796

Cao Đài

1133

Lê Dƣơng và Bắc Phi

776

Miên gian

1570

b. Quân khí: Tổng cộng: 5136
Bản kê
757

Các loại
Súng

trƣờng

T.9-48
Đại 3368

Các loại

T. 9- 48

F.M

219

76

bác
Súng lục

674

Cu liên thanh

Tiểu liên thanh

667

Súng phòng lựu đạn 34

Súng cối

47

Đại bác

Tập loại

1

10

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 107 đồn chia ra: 13 Cao Đài, 9 Việt gian, 85 hỗn hợp.
IV. CƠ QUAN ĐIỀN KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Các đồn hay tỉnh đều dƣới sự chỉ huy của Bộ Tham mƣu Pháp đóng ở
Hóc Môn.
V. TRIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 24 chia ra: 12 chết, 15 bị thƣơng, 2 bị bắt.
b. Võ khí: không có.
17. TÂY NINH
I. HÀNH BINH
Tháng 8-48 toàn tỉnhh có 109 trận chia ra: 2 trận lớn và 107 trận nhỏ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này nhiều hơn 6 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 4700 binh sỹ.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Pháp, Lê Dƣơng và Bắc 475

Các loại

T. 9- 48

Miên gian

179

Cao Đài

3130

Phi
Việt gian

916
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b. Quân khí: Tổng cộng: 3600
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

3104

F.M

159

Súng lục

15

Cu liên thanh

34

Tiểu liên thanh

205

Súng cối

40

Đại bác

4

Súng phòng lựu đạn 36
Súng bắn hoà châu

3

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 60 đồn (không phần chƣa đƣợc)
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Tremoulet chỉ huy 3 è Bataillon đóng ở Trảng Bàng.
Quan hai Krumenaker phụ trách 2 è bureau.
Quan một Lê Hữu Đức chỉ huy Cao Đài ở Vàm Trang.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 24 chia ra: 19 chết và 5 bị thƣơng.
b. Võ khí: tổng cộng 3 súng trƣờng, 2 lựu đạn và 1 số lựu đạn.
Đối với tháng trƣớc, tháng này địch thiệt hại hơn nhiều.
18. BIÊN HÒA
I. HÀNH BINH
Tháng 8-48, toàn tỉnh có 57 trận chia ra: 15 trận lớn, 42 trận nhỏ.
II. LỰC LƢỢNG
Quân binh: tổng cộng 4822 binh sỹ.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 1380.
Bản kê
Các loại

T.9-48

Pháp, Lê Dƣơng và Bắc 1368
Phi
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Các loại

T. 9- 48

Mọi gian

285

Việt gian

1450

Miên gian

575

Cao Đài

833

Bắc phi

311

b. Quân khí: Tổng cộng: 4780. Đối với tháng trƣớc, tháng này không lên xuống
gì
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

T. 9- 48

Súng trƣờng

3750

Cu liên thanh

79

Súng lục

27

Súng phòng lựu đạn 13

Tiểu liên thanh

632

Súng cối

52

F.M

213

Đại bác

12

Tập loại

2

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 75 đồn chia ra: 8 Cao Đài, 67 hỗn hợp.
Đối với tháng trƣớc, tháng này kém hơn 4 đồn.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Quan nam Chietteur và phó Quan năm Briand chỉ huy 2 è RIC.
Quan ba Offolini chỉ huy de Commandemant Resgimentaire.
Quan ba Berthes phụ trách 2 è bureau.
Quan ba Mazet chỉ huy 9 è.
Quan ba Hoareau chỉ huy Commandos Viettamiens và 2 è bureau.
V. THIỆT HẠI
a. Binh sỹ: tổng cộng 102 binh sỹ chia ra: 49 chết, 50 bị thƣơng và 3 bị
bắt.
Đối với tháng trƣớc, tháng này địch thiệt hại nhiều hơn 69 tên.
b. Võ khí: địch thiệt hại 3 súng trƣờng, 3 súng sáu, 2 FM.
19. BÀ RỊA
I. HÀNH BINH
Tháng 8-48, toàn tỉnh có 50 trận chia ra: 44 trận nhỏ và 6 trận lớn.
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Đối với tháng trƣớc, tháng này nhiều hơn 21 trận.
II. LỰC LƢỢNG
a. Quân binh: tổng cộng 3898 binh sỹ
Bản kê
Các loại

T.9-48

Pháp, Lê Dƣơng và Bắc 462

Các loại

T. 9- 48

Mọi gian

50

Phi
Việt gian

1063

Miên gian

485

Cao Đài

598

Bắc phi

240

b. Quân khí: Tổng cộng: 1481
Bản kê
Các loại

T.9-48

Các loại

Súng trƣờng

1103

Súng phòng lựu đạn 6

Súng lục

19

Súng cối

19

Tiểu liên thanh

184

Đại bác

5

F.M

113

Tập loại

2

Cu Liên thanh

30

T. 9- 48

III. CĂN CỨ
Tổng cộng 50 đồn chia ra: 6 đồn Cao Đài và 44 đồn hỗn hợp. Đối với
tháng trƣớc, tháng này hơn 3 đồn.
IV. CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY
Tỉnh Bà Rịa thuộc co binh 22 è RIC.
Quan tƣ Verdier

Chef de Bataillon

Quan hai Braquard

Chef Adj de Bataillon

Quan ba Cloarce

Commandant 6 è compagnie

Quan ba Bohu

Commandant 7 è compagnie

Quan hai Bellville

Commandant 5 è compagnie
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Quan hai Vest

Commandant 8 è compagnie

Quan hai Vitry

Chef de Renseignement Cde CCBE

Quan hai Laselin

Commanant section mortier Transt

Quan hai Piguier

Commanant section Blindes

Quan hai Rondelle

Chef de Détail

Quan hai Rousser

Chef poste Dât Do

Quan hai Calamai

Chef Honoraire Cr2

Quan hai Beret

Cdt Adj, Bè compagnie

Quan hai Cloup

Mesdecin chef d’infirmertemilitaire

Quan hai Fortin

Commissaire chef Bà Rịa

Quan một Cao Văn Hòa

Interprete assimiles CR2

Quan một Đỗ Phƣớc Tính

Interprete organisateur d’informateur
Assimiles Cr2

THIỆT HẠI

IV.

Binh sỹ: tổng cộng 30 chia ra: 11 chết, 16 bị thƣơng và 3 bị bắt.

a.

Đối với tháng trƣớc, thnags này ít hơn 25 tên.
Võ khí: địch thiệt hại 3 súng trƣờng và 1 số đạn dƣợc.

b.

20. THỦ DẦU MỘT
I. HÀNH BINH
(Không đủ tài liệu)
II. LỰC LƢỢNG
a.

Quân binh: tổng cộng 10.523 binh sỹ.

b.

Quân khí: không có tài liệu
CĂN CỨ

III.

Không có tài liệu
CƠ QUAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC CẤP CHỈ HUY

IV.

13 è Demi Brgade Lesgion estrangere đóng ở Thủ Dầu Một, Gia Định và Tây
Ninh.
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Ở Thủ Dầu Một có 2 è REI, 3 è REI và lere REC đóng co những đơn vị
Artillerie và gesnie giúp.
69 RAA (è compagnie du 69 Resgiment artillerie Algerien caise) ngaofi ra còn
có Corps de passage Lesgion estrangere.
Văn phòng, ngày 2 tháng 1 năm 1949
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 162, tờ 8 - 29.
Báo cáo của Trung tƣớng Nguyễn Bình - tƣ lệnh Nam Bộ trong Hội
nghị toàn kỳ Nam Bộ ngày 4.4.1950 về tình hình quân sự, chiến sự toàn
quốc năm 1949 và nhiệm vụ chiến lƣợc năm 1950.
PHẦN BÁO CÁO
TRUNG TƢỚNG NGUYỄN BÌNH TƢ LỆNH NAM BỘ
Thuyết trình
Mục I: - Lời nói đầu
Mục II: - Tình hình chiến sự toàn quốc trong năm 1949
Mục III: - Báo cáo tình hình chung về quân sự của địch và ta trong Nam bộ năm
1949
Mục IV: - Tổng luận
Mục V: - Dự đoán âm mƣu địch trong năm 1950
Mục VI: - Nhiệm vụ và phƣơng châm chiến lƣợc, chiến thuật Nam bộ trong năm
1950 (có phần kế hoạch tiến hành nhiệm vụ quân sự)
Mục VII: - Đề nghị về nhiệm vụ liên hợp giữa các ngành QUÂN - DÂN CHÁNH
Hội nghị toàn kỳ (Nam bộ)
Ngày 4-4-1950
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Mục I: LỜI NÓI ĐẦU
Nhận thấy suốt năm 1949 là năm mà toàn quốc đã đồng cùng một nhịp làm
nhiệm vụ tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công.
Chiến trƣờng Nam bộ là một bộ phận của chiến trƣờng toàn quốc nên
cũng đều một nhiệm vụ chiến lƣợc. Mặc dầu trong tình trạng đặc biệt của Nam
bộ, với tất cả sự cố gắng của nó trong năm qua trong quá trình tích cực chuẩn bị
tổng phản công, Nam bộ cũng đã vƣợt bực tiến lên theo đà thắng lợi về mặt
quân sự của Bắc bộ cũng nhƣ những thắng lợi về mặt ngoại giao ở Việt Nam đã
ảnh hƣởng và thức dậy Nam bộ trong các cuộc hoạt động, nan cũng đã hoàn
thành đƣợc một phần nào theo phƣơng châm chiến lƣợc chung trong chiến
trƣờng Việt Nam. Và nhìn chung trên chiến trƣờng toàn quốc, bộ đội ta cũng đã
đi sâu đƣợc vào hậu phƣơng địch để gây đƣợc nhiều cơ sở, nhiệm vụ don hop
pham vì chiếm đông của địch, ta đã làm đƣợc một phần lớn ở Bắc và Trung bộ.
Điều này chứng tỏ sự khó khăn chật vật của địch rất rõ ràng không còn có một
tham vọng là chỉ bình định Việt Nam trong một cuộc tấn công đại thắng bằng
lực lƣợng quân sự có tính chất quyết định ở Bắc bộ là xong, mà trọng tâm hoạt
động của địch trong năm 1949 cũng đã chuyển vào Miền nam để thực hiện
chƣơng trình bình định các vùng quan trọng chiến lƣợc Miền nam, các vùng
kinh tế phì nhiêu ở Nam bộ, từ chủ trƣơng trực tiếp tiêu diệt sinh lực ta và đánh
phá dự trữ ta đã không thành, chúng cũng đã chuyển sang chính sách phát triển
Nguỵ quyền, tuyển dụng thân binh để dùng sức ngƣời Việt Nam đánh ngƣời
Việt Nam đi đôi với việc phối hợp dùng các lực lƣợng viễn chinh tổ chức nhƣng
trên tấn công ồ ạt để giải quyết mau chóng kế hoạch bình định từng khu vực ta ở
Nam bộ vẫn cũng không mang lại kết quả nhƣ ý muốn, trái lại khi quân đội giải
phóng Trung Hoa đã tiến sát miền biên giới Hoa Việt, và tiếp diễn các cuộc đại
thắng của quân ta ở Tây Bắc, Đông Bắc, đƣờng số 5, kế đến các chiến dịch Cao
- Bắc - Lạng, chiến dịch sông Lô, Bình Trị Thiên …v..v…đã làm cho Pháp rút
bớt quân ra tăng viện cho Trung bắc bộ, đồng thời để lỗ chống đó ở các Miền
Biên giới Hoa Việt, Miên Việt, Lào Việt, đã đƣa đơn tinh trong trên chiến
trƣờng toàn Đông Dƣơng địch đã lâm hẳn vào thế phòng ngự trong toàn cục và
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đã biểu lộ ra nhiều thế bị động từng cục bộ, do sự tấn công đồng đều và phối
hợp chiến trƣờng của quân đội ta khắp các mặt trận trên chiến trƣờng Việt Nam,
nhƣ ta đã thấy hầu hết các đô thị lớn nhỏ trong các vùng địch kiểm soát đều có
mặt sự hoạt động tập kích, đột nhập phá rối không ngừng của bộ đội tại những
sự hoạt động đặt cơ sở du kích khắp nơi nhƣ Miên - Lào. Trong các đô thị, các
vùng chiến lƣợc ở Việt Nam ta cũng đã bắt đầu gây dựng lại đƣợc, nhƣ thế tỏ ra
trên chiến trƣờng Việt Nam ta đã thành công trong kế hoạch biến tiền phƣơng
địch thành hậu phƣơng vững chắc cho ta, và ngay cả kế hoạch bình định các
vùng bị chiếm của địch trên khắp Việt Nam, địch cũng bị thất bại phần lớn.
Căn cứ vào các điều kiện thắng lợi chung của ta trên khắp chiến trƣờng
Việt Nam (nhất là Trung Bắc Bộ) cộng với những thắng lợi về ngoại giao và
tình hình quốc tế biến chuyển mau chóng, đồng thời căn cứ vào những thắng lợi
và khó khăn của địch trong năm 1949, chúng cho toàn quốc và riêng ở Nam bộ
để vạch ra một chƣơng trình hoạt động quân sự năm 1950 cho quân đội và dân
quân Nam bộ.
Chúng tôi xin nêu ra đây những nét lớn về tình hình địch và ta cùng các
sự hoạt động của đôi bên trong năm 1949 để nhận định và chủ trƣơng đƣờng lối
cho xác dung để "hoàn thành nhiệm vụ tích cực chuẩn bị Tổng phản công" do bộ
Tổng tƣ lệnh đã đề ra trong năm 1950.
II. - TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ TOÀN CUỘC TRONG NĂM 1949.Căn cứ theo tình hình chung về chiến sự toàn quốc của ta và địch trong
năm 1949, các mặt trận đã điện từ ở khắp các mặt chính trên khắp chiến trƣờng
Nam, Trung, Bắc và Lào, Miên, nhìn chung nó đóng khung vào các vùng tƣơng
đối to rộng biến thành các mặt trận lớn hoặc những những chiến dịch có tính
chất cam cu rõ nét của đôi bên.
Nhƣ ở Bắc bộ:
Các mặt trận ở Cao - Bắc - Lạng (đặc biệt vùng biên giới Hoa - Việt)
"

Đông Bắc (đƣờng số 4)

"

Tây Bắc (đặc biệt miet Hoà Bình)

"

Trung Du
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"

Đƣờng số 5

Ở Trung bộ:
Các mặt trận ở Bình Trị Thiên và miền cục Nam
Ở Nam bộ:
Đặc biệt ở khu 7 và khu 8
Riêng Cao Miên: tình hình chiến sự trong vòng tháng 10 trở về đã dien ta
tƣơng đối nhiều ở Tây Nam, Đông Nam…
Đặc biệt ở Lào có nhiều đặc sắc về mặt chiến sự. Có hơn 10 trận ở phía
Tây Bắc vùng Thanh hoá và các vùng thƣợng du giáp danh Lao - Gay, Yên - bay
và trong tháng 12-49 ta tấn công đánh bật địch ra khỏi các vị trí Cò Lừng Mƣong Tràm, Vạn Mai.
ĐỊCH.Riêng về địch trong năm 1949, ở Bắc bộ không có cuộc hành quân nào to lớn có
tính chất quyết định nhƣ chiến dịch Việt Bắc hồi 1947. Vào khoảng tháng 81949 có cuộc hành quân tiến đánh Tuyên quang gia lam tấn công Việt Bắc
nhƣng sự thật cũng chỉ là chia sẻ gánh nặng cho mặt trận Đông Bắc đang bị ta
uy hiếp mạnh.
Vào tháng 10 -1949 có cuộc nhau du Phát diệm (vùng công giáo) mục
đích để tìm nguồn bổ sung quân số chiếm đông có đến 40 vị trí quanh vùng Phát
diệm. Ở Trung bộ, ngoài trận nhảy dù ở Nghệ An, càn quét ở phía Bắc Trung
bộ, trận nhảy dù ở Bình định và cuộc tấn công Đồng Tháp Mƣời (2-6-49) ở Nam
bộ, địch không có những trận đánh ác liệt đại quy mô hay chiến dịch nào đáng
kể.
Nói riêng từng mặt trận.
CAO - BẮC - LẠNG: (Đông Bắc)
Riêng mặt trận Cao - Lạng trong suốt năm 1949 địch vẫn tiếp tục củng cố các vị
trí và tăng cƣờng việc phòng thủ biên giới. Từ tháng 6 đến tháng 12 - 1949, địch
thêm quân từ Yên viên lên Lạng sơn để phòng thủ thị xã, Đồng đăng, Đông khê,
Cao bằng thật chăc cho, nhƣng lại rút tất cả các đồn ở thị xã Cao bằng có đến 12
vị trí trong khi chúng bị thất thủ ở Bắc kạn và 3 vị trí chung quanh Bắc kạn.
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Đồng thời chúng cũng bị ta uy hiếp mạnh ở đƣờng số 4 nên cũng đã tăng cƣờng
thêm hơn 3000 quân và đóng thêm 17 đồn bốt trên đƣờng này (tháng 9, 10 1949)
Vào khoảng trung tuần tháng 11 - 49 địch cố kết với tàn quân Quốc dân
đảng, đang tràn qua biên giới Hoa Việt, nên địch cũng đã chuẩn bị trƣớc tăng gia
thêm lực lƣợng không quân có hơn 20 chiếc và hơn 4000 quân tăng cƣờng và
liên kết với quân Quốc dân đảng củng cố dọc các vùng biên giới vào đầu tháng
12 - 1949. Chúng mở đƣờng cho QDĐ tràn vào Cao bằng, Lạng sơn và các vùng
Hai ninh, Móng Cái, Tiên Yên, Bình Lập, Lộc Bình …
Quân ta quét sạch địch ra khỏi từ Tĩnh Túc đến Nuoc hai, Lam sơn và bao
vây thị xã Cao bằng, tiêu diệt hơn 150 xe địch trên đƣờng số 4, chiến trƣờng Bắc
kạn đƣợc giải phóng, chủ lực quân ta đã chuyển mạnh lên Cao bằng và đƣờng số
4.
MẶT TÂY BẮC:
Mặt trận Tây Bắc biến chuyển rất rõ rệt vào khoảng cuối tháng 7-49, địch
đã tiên chiến Than van phu, Vân hội (cách Yên bái 16 cây số) và đến khoảng
tháng 10, 11-1949 chúng tiến chiếm thêm Yên Bình xã, Nà Lƣơng (cách 3 cây
số phía nam Yên bình xã)
Ta tiến quân đánh chiếm đồn Bàng mạc, Na kan và tấn công bao vây
Nghĩa lộ, đồng thời ta đánh phạt đƣợc đồn Kha lƣ và sau khi tiêu diệt đƣợc đồn
Xiềng Khò, ta bao vây và buộc địch rút khỏi thôn Lƣơng (tháng 11-1949) Riêng
trên đƣờng số 6, ta tiêu diệt vị trị Sơn quyết và đánh bắt địch ra khỏi thôn Na,
Nam khoa, buộc địch phải rút về Yên bình xã (tháng 11-1949) ngoài ra ta còn
hoạt động mạnh, vô trong tuyên truyền vào tỉnh lỵ Sơn la và liên tiếp những
cuộc tấn công ta vào Yên bình xã, Lƣơng na kheo vào tháng 11-1949. Địch phải
rút và ta san bằng những vị trí này. Tháng 12-1949 địch lại rút khỏi Nam ti về
Tân sáp hìn, rút khỏi hồng vệ về Hƣng hoà và ngay cả Phố lƣ địch cũng phải rút
bớt lính Âu phi và thay bằng nguỵ binh và chuyển đồ đạc nặng ở Phố lƣ về Lac
kay (sang tháng 2-1950 Phố lƣ bị ta hoàn toàn tiêu diệt và thêm hai vị trí gần đó,
Phố lƣ là vị trí tiền tiêu của mặt trận Tây bắc bị đánh buộc phải rút lui).
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HOÀ BÌNH:
ở mặt Hoà Bình địch cũng ra sức củng cố ráo riết vào cuối tháng 10-1949
địch tăng thêm 1000 quân, 64 cơ giới, 2 đại bác, 105 ly đồng ở Xuân mai, Tiên
hƣơng và Đồng bái.
Suốt tháng 12-1949, sự hoạt động của ta rất rõ rệt, đặc biệt trong tháng và
cuối năm, có thể nói là ta mở một chiến dịch Hoà bình, buộc địch rút tất cả 14 vị
trí lớn nhỏ thu đƣợc hơn 400 súng trƣờng và 32.172 viên đạn, phá đƣợc 1 khẩu
đại bác 105 ly ở Xuân mai
TRUNG DU:
Mặt trận Trung du trong năm 1949 ở Bắc bộ gồm có những tỉnh Tuyên
quang, Phú thọ, Việt trì, Thái nguyên, Vĩnh yên, Phúc yên và Bắc Ninh, Bắc
giang địch rất chú trọng củng cố trung du khi đã thất thủ ở Tây bắc và Cao bắc
lạng. tháng 8-1949 địch chuyển 3000 quân từ Phúc yên lên Vĩnh yên để chiếm
huyện Hƣơng canh là một huyện phì nhiêu nhất ở Vĩnh yên, bị ta phục kích ở
Phú lỗ giết 40 địch. Ngày 24-8-1949 ta chặn đánh hai tiểu đoàn địch ở Thanh
vân, Bao tu giết 400 địch, ngày 31-8-1949 ta chặn đánh ở Yên phong và Từ sơn
giết 31 địch.
Trong ngày 19-8-1949 ở Vĩnh phúc ta tiêu diệt vị trí Đèo chu, giựt mìn ở
Da phuc và chặn đánh một tiểu đoàn (20-8) địch chết tất cả 110 tên. Qua ngày
7-9-1949 địch tập trung 3.000 quân ở Bac bac, 1000 quân ở Đông anh, Phúc yên
1000 quân và 270 quân ở Hƣng hoa để củng cố và sửa chữa xong các đƣờng
giao thông Châu phan, Phúc yên, Hƣơng canh.
Thƣợng tuần tháng 10-1949 địch đóng thêm 7 vị trí ở Yên phong (Bắc
ninh) càn quét ở hai tỉnh Vĩnh yên, Phúc yên bị ta chặn đánh giết đƣợc 28 tên,
bắt sống 20 tên, tiêu diệt hai vị trí Nội bai (Phúc yên). Địch tăng thêm 3 đại bác
75 ly cho Bắc ninh, Từ sơn và thị xã Vĩnh yên đồng thời càn quét mạnh vùng
xung quanh.
Sang tháng 11-1949 địch chuyển hƣớng càn quét mạnh những vùng chung
quanh thị xã Bắc giang, Thái dao, Vinh truong với lực lƣợng từ 1 đại đội đến 1
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tiểu đoàn, riêng vùng Cao thuong (Yên thọ) địch huy động hơn 1000 quân, đốt
450 nhà dân chúng.
Nói chung, mặt trung du địch ra sức củng cố và chú trọng nhiều và hoạt
động trong 4 tỉnh Phúc yên, Vĩnh yên, Bắc giang, Bắc ninh là 4 tỉnh tƣơng đối
phì nhiêu và dân sự đông đúc, nên suốt trong mấy tỉnh ở Trung du địch cũng
chiếm đông đến 74 vị trí lớn và rất nhiều đồn bốt trên các lộ giao thông và trong
các thị xã.
Về ta cuối năm 1949, ta đánh mạnh và tiêu diệt địch đến 72 trận lớn từ 1
đại đội, 1 tiểu đoàn trở lên. Ngoài ra là hoạt động du kích, thiêu huỷ đƣợc 23 vị
trí quan trọng và nhiều bốt nhỏ thu đƣợc 16 tiểu liên, 160 súng trƣờng, 3 đại
liên, 9 mortier và 390 đạn mortier, 30.000 đạn đủ cỡ, giải thoát trên 2000 đồng
bào.
MẶT TRẬN ĐƢỜNG SỐ 5:
Mặc dù địch tích cực củng cố nối liền Hà nội - Hải phòng bằng cách tích
cực bảo vệ giao thông, chúng đã huy động đến 3000 quân để bảo vệ riêng đƣờng
số 5, nhƣng ta cũng chú trọng bố trí hoạt động mạnh biến thành một mặt trận
(đƣờng số 5) bằng việc tăng cƣờng giao thông chiến phát triển địa lôi
chiến…v..v..để làm ngƣng trệ han các đƣờng xe lửa trong vòng 15 đến 20 hôm
không ngớt, phat huy ngot 100 xe địch, thu đƣợc nhiều vũ khí, đạn dƣợc, quân
dụng…
Tháng 11-1949 ta dùng địch vận tiêu diệt 2 đồn Côn bi và An cô giết 24
tên, bắt 14 hàng binh, thu 28 súng trƣờng và 2 đại liên, đồng thời ở mặt Quỳnh
côi ta chặn một cánh quân địch giết đƣợc 68 tên và trong cuối tháng 12-1949 ta
đột nhập vào trƣờng bay Bạch Mai đốt 25 máy bay vận tải và phá huỷ 60 vạn lít
dầu sáng.
Ngày 22-11-1949 địch huy động một số QDĐ, 5 canots, 1000 quân lên
tấn công và chiếm đóng thị xã Hƣng yên, bị ta phản công giết đƣợc 100 tên.
Ngày 6-12 ta tấn công dọc theo đƣờng lộ dài trên 30 cây số quét sạch các
nhóm hội tề ở Thuận thành, Gia lâm và đánh bắt 32 blockhause.
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Trên đây là những nét lớn về quân sự ta và địch ở Bắc bộ đã chứng tỏ suốt
năm 1949 ở chiến trƣờng Bắc bộ địch bị động nhiều riêng từng mặt trên địch bị
cô lập hơn không tiếp ứng viện trợ cho nhau đƣợc nhƣ việc địch bị động ở chiến
dịch Hoà bình ta đang uy hiếp mạnh, địch không thể chuyển đƣợc binh lực ở
mặt trung du hay so quân ở các mặt Ninh bình, Nam định, Thái bình vẫn phải
chống trả trong phạm vi phụ trách, và nhất là đƣờng số 5 bị ta hoạt động làm tê
liệt trong khi đó chúng cũng không thể rút bớt quân ở hai mặt Hà nội và Hải
phòng để tăng viện vì còn phải phòng thủ sự đột nhập của ta vào 2 đô thị quan
trọng này mà chúng phải triệt thoi một co lon quan ở Việt trì, Phú thọ về để xẻ
gánh nặng cho mặt trận đƣờng số 5 và mƣợn đỡ đạn cho mặt Cao bắc lạng,
đƣờng số 4 (Đông bắc) địch tấn công càn quét 4 tỉnh Phúc yên, Vĩnh yên, Bắc
ninh, Bắc giang (trung du) nhƣng gặp sức đối phó của du kích và địa phƣơng
quân của ta đã đủ sức chống càn quét và bao vây tiêu diệt đồn nên có thể nói đại
bộ phận chủ lực quân ta vẫn tập trung hoạt động mạnh ở Đông bắc nên đã chiếm
đƣợc nhiều ƣu thế và chủ động đƣợc khắp các mặt trận.
TRUNG BỘ:
Tháng 10 -1949 địch nhảy dù ở rừng Thông, đổ bộ lên Hà tĩnh và chiếm đóng
Cau Giate (thanh - nghệ - tĩnh) nhảy dù và đổ bộ ở Bình định, càn quét Phong
điền, Bình thuận với 1.100 quân là những hoạt động lớn của địch.
Trong khi ở chiến trƣờng Bắc bộ ta hoạt động mạnh ở khắp nơi, Trung bộ
cũng đã phối hợp, mở các chiến dịch, Quảng bình, đƣờng số 9, đƣờng giao
thông Huế, Quảng trị, đèo Hải vân là những nơi trung tâm hoạt động không ngớt
của bộ đội và dân quân ta trong suốt năm 1949. Ở Quảng bình và đƣờng số 9
kết quả ta giết đƣợc hơn 600 tên, thu hơn 300 súng đủ cỡ, phá huỷ hơn 20 xe và
riêng mấy trận địa lôi chiếm đèo Hải vân ta giết hơn 200 địch, thiêu huỷ 3
wagons cho đầy đạn dƣợc và thu đƣợc hơn 200 súng các loại. Ngoài ra ở Khánh
hoà và miền cực Nam ta tấn công vào thị xã Nha trang giết 1 trung tá, 20 địch,
phá huỷ 2 đồn và ngày 26-10-1949 ta tập kích tiêu diệt 1 tanhk, 2 camions trên
đƣờng 20, địch chết 10, bị thƣơng bị bắt 10, ta thu đƣợc hơn 50 súng trƣờng, 1
đại liên, 500 lựu đạn, 4 tấn đạn.
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Những hoạt động mạnh ta ở trung bộ đƣợc phối hợp chặt chẽ với Bắc bộ
nên kết quả đƣa đến địch phải rút quân ở Thanh - Nghệ - Tĩnh vào trung tuần
tháng 10-1949 và thôi quân ở Bình định vào cuối tháng 11-1949, đồng thời
chúng bị đánh mạnh ở đƣờng số 9, nên phải tăng cƣờng thêm 2 tiểu đoàn cho
đƣờng này và phải đổ 1 tiểu đoàn phòng thủ tại đồn Khe xanh là một vị trí tiền
tiêu ở mặt trận đƣờng số 9, nhƣng ta lại hoạt động mạnh ở các đồn xung quanh
Khe xanh, tiêu diệt 2 đồn, phá huỷ 1 đồn làm cho Khe xanh bị cô lập, qua tháng
sau địch rút lui đồn về Quảng trị.
CHIẾN TRƢỜNG NAM BỘ:
Nói chung trong suốt năm 1949 địch hành quân chỉ có một trận vào Đồng tháp
mƣời (2-6-49) là tƣơng đối lớn với 6000 thuỷ lực không quân phối hợp, trận càn
quét Lac an, mục đích phá BCX ta ở khu 7 cũng chỉ huy động đƣợc hơn 2000
quân. Ngoài ra những cuộc tấn công vào rừng Sát, Cai thien, Phúc mỹ tấn công
vào Mỹ tho, Sa đéc (khu 8), Hóc môn, von thom (khu 7) tƣơng đối là những trận
có mục đích càn quét mạnh vào những cơ sở dự trữ của ta nhƣng cũng chỉ với
lực lƣợng hơn 1.500 quân và phạm vi hoạt động cũng không rộng lớn nhƣ
những cuộc càn quét ở Bắc bộ và tính chất hoạt động vẫn có tính chất địa
phƣơng tự động chƣa phải là 1 kế hoạch phối hợp rộng lớn tập trung vào hƣớng
chính quyết định của chiến trƣờng chung Nam bộ do một hệ thống chỉ huy thống
nhất điều khiển. Ngoài ra là những trận khủng bố có tính chất lấn dan và bảo vệ
các vùng chiếm đóng của chúng.
Về phía ta, nhất là tháng về cuối năm, sự hoạt động của ta tăng lên, so trận
khủng bố, chống càn quét, tấn công đột nhập vào các vùng tạm chiếm, các đô thị
nhƣng sự hoạt động du kích của ta đƣợc tiếp tục không ngừng khắp mặt trận
(khu 7, khu 8) và đặc biệt các trận đánh lớn tập trung binh lực từ 2 đại đội lên 2
tiểu đoàn và trung đoàn trong 6 tháng về sau. Ta có hoạt động phối hợp về giao
thông chiến với những trận đƣờng số 4, số 5 (Bắc bộ), đƣờng số 9 ở Trung bộ và
Nam bộ ở đƣờng số 1, 13, 14, 15 bị tê liệt nên việc phối hợp chiến trƣờng toàn
quốc tƣơng đối ta có làm đƣợc . Nhƣng trận chống càn quét ở Lạc an, Đại an,
Tân uyên, Vĩnh cửu (khu 7) ta tiêu diệt đƣợc hơn 100 địch, thu hơn 40 súng
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trƣờng và một số đạn dƣợc, trận đánh giao thông ở đƣờng số 14 và 7 ở Thủ dầu
một, ta phá huỷ hơn 10 xe địch, giết 40 tên, với trận đánh đoàn convoi trên lộ
Phƣớc hoà/ Banmêthuột ta tiêu diệt hơn 20 xe địch, đi đôi với việc đột nhập của
ta vào nhà máy nƣớc ở cap Saint-Jacques ta thu đƣợc 2 trung liên, 3 tiểu liên và
25 súng trƣờng và suốt kế hoạch mùa mƣa của khu 7 ta hoạt động tƣơng đối có
kế hoạch và phối hợp chung với chiến trƣờng Nam bộ nên kết quả làm địch phải
chống trả một mối ở khu 7 mà không viện trợ cho nhau đƣợc đầy đủ ở các mặt
khác (ở khu 8)
Đặc biệt trong tháng 11, 12-1949 khu 8 có những trận lớn Binh - Trung và
tiếp diễn những trận đánh lớn ở Cau kè, tiêu can là những trận có kế hoạch quy
mô rộng lớn, tập trung đƣợc binh lực khá mạnh nhằm vào hệ thống phòng ngự
sơ hở nhất nên đã làm đƣợc nhiệm vụ tiêu diệt đƣợc số lớn địch và thu rất nhiều
vũ khí, đạn dƣợc (con số sẽ nói sau).
Những hoạt động trên sông, ta đã bắn chìm một số tàu và canô địch.
Ngoài ra những chiến công hoạt động trong thành, ta đột nhập vào garage Mayot
đốt 90 xe Dotge, 32 xe Ford, những vụ đột nhập vào các kho dự trữ đạn dƣợc,
dau sang đều làm địch tổn thất nặng nề, đấy là chƣa kể những vụ ném lựu đạn và
những hoạt động lẻ tẻ vào trung tâm thành phố Sài gòn/chợ lớn, Mỹ tho, Cần
thơ, Vĩnh long …ta giết đƣợc hơn 100 địch và thu hơn 100 súng đủ cỡ.
Sau khi đã nêu lên những nét lớn về hoạt động quân sự giữa ta và địch
trên chiến trƣờng toàn quốc trong năm 1949, nó biểu lộ cả thế mạnh yếu của đôi
bên và muốn hiểu rõ kết quả của mọi hoạt động nhỏ lớn của ta trong suốt giai
đoạn cầm cự (1948-1949), chúng tôi xin đề ra những con số cụ thể kết quả trong
những trận đánh trong thời gian qua để có sự nhận định rõ sự thiệt hại về mặt
quân sự của đôi bên.
Dƣới đây là bản thống kê sự thiệt hại địch cũng nhƣ những tổn thất của ta
trong suốt thời gian tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công.
A.-Thiệt hại địch:
- Số đồn bị tiêu huỷ:

145

- địch bị chết:

45.500 ngƣời
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- Địch bị thƣơng:

15.000 ngƣời

- Địch bị bắt:

2.880 ngƣời

- Địch đầu hàng:

2.262 "

- Cơ giới vận tải:

926

- Máy bay bị hạ:

52

- Canô, tàu thuỷ bị đánh chìm: 53
- Đầu xe hoả bị phả huỷ: 61
- Wagons:

443

- Đại bác:

24 khẩu

- Cao su bị phá:

12.700 mẫu

- Cao su bị đốt:

850 tấn

B. - Tổn thất của ta:
- Bị chết:

3.757 ngƣời

- Bị thƣơng:

3.542 ngƣời

- Mất tích:

332 "

- Vũ khí bị mất và bị phá: 1.067 súng trƣờng, 98 tiểu liên
16 súng cối
10 đại liên
18 Bazooka
C. - Ta thu đƣợc:
8.600 súng trƣờng;

850 tiểu liên

215 súng lục;

525 trung liên

85 súng cối;

134 đại liên

11 đại bác (75 và 105 ly); 57 tốc xạ pháo (40 ly)
65 Bazooka;

11 máy VTD

Và hơn 2 triệu viên đạn đủ cỡ, 200 tấn quân trang, quân dụng.
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KẾT LUẬN
Trong năm 1949 hƣớng chính hoạt động quân sự địch trong 6 tháng và
đầu năm đã nhằm vào sự củng cố hành lang Cao - Bắc - Lạng - Tây Bắc đã siết
chặt các vùng biên giới. Nhƣng đến tháng 9-1949 quân đội ta hoạt động quá
mạnh nhất là vùng Đông Bắc làm cô lập hẳn Bắc kạn là một vị trí chiến lƣợc ở
trung tâm Việt Bắc, đã buộc địch rút khỏi Bắc kạn. Nhƣng chúng ra sức chiếm
đóng trung du để làm bàn đạp uy hiếp mạnh vùng Đông bắc và biên giới Hoa việt, nhƣng mục đích không đạt đƣợc, gần đây chúng quay hƣớng hoạt động về
miền Trung châu, tiến quân đánh phá Nam định, Nam bình, Hà nam và nhất là
Thái bình là một tình trù phú nhất của Bắc bộ. Trận nhảy dù Phát diệm củng cố
suốt đƣờng số 5, tiến đánh Thái bình, Hà Nam, Ninh giang mục đích phá những
kho su tru về nhân lực vật lực của ta trong việc chuẩn bị tổng phản công, đồng
thời lôi kéo công giáo để tìm nguồn bổ sung quân số, do đó chúng chủ trƣơng
mở rộng hành lang Đông tây ở khu 3 và cố tiến đánh chiếm Hƣng yên và dọc bờ
sông Lƣợc để uy hiếp mạnh đƣợc Thái bình, Ninh bình.
Đồng thời ở biên giới chúng vẫn ra sức củng cố các vị trí hiện chúng còn
giữ và ra sức cấu kết với quân QDĐ để thu phục 1 co vũ khí và bổ sung vào lực
lƣợng quân số chúng hiện đang không đủ để đối phó với những hoạt động của
ta.
Ở trung du hiện chúng vẫn càn quét đốt phá đi đôi với những hoạt động
chính trị để tuyên truyền cho bù nhìn, chia ra lƣơng giáo. Ở trung bộ chúng ra
sức củng cố các vị trí lớn ở Bình trị thiên và dùng không quân bắn phá vào hậu
phƣơng ta. Ở Nam bộ, sau những trận tấn công vào Long xuyên, Châu đốc,
Đồng tháp nƣời và những căn cứ của ta ở khu 7, vẫn không đem kết quả đáng
kể.
Nói chung địch tuy cố gắng nhiều nhƣng thế của chúng càng ngày càng
sút biểu lộ ở chỗ phòng tuyến Tây bắc càng bị đứt quãng, kế hoạch phong toả
biên giới bị thất bại đã buộc địch rút khỏi Bắc kạn là một điểm yếu kém của địch
rất rõ ràng tiếp theo với những sự rút nhiều đồn bốt ở đƣờng số 3, số 4, ở Yên
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bay, Lao kay, Bình trị thiên và Nam trung bộ ….nguỵ binh nhiều nơi tan rã từng
khối, tinh thần phản chiến của lính Pháp, An phi càng rõ nét, các tƣớng sỹ thay
đổi liên tiếp sự đối phó với những hoạt động của ta càng ngày càng lúng túng (ở
Đông bắc, đƣờng số 5, Bình trị thiên) các mặt trận của địch phải rút ngắn lại và
chúng đã lâm hẳn vào thế phòng ngự. Và nhìn chung trên chiến trƣờng toàn
quốc, hoạt động địch vẫn nặng về chính trị, kinh tế và nhiều tính chất phòng ngự
hơn là tấn công.
RIÊNG VỀ TA:
Mọi hoạt động của quân đội và dân quân ta đều nhằm vào hƣớng thực
hiện nhiệm vụ phát triển du kích chiến tranh rộng rãi, đẩy mạnh vận động chiến
tiến tới, từ Bắc chí Nam, chiến tranh du kích càng ngày càng mạnh, các đội du
kích nhiều chỗ đã tiến tới tập trung thành đơn vị tiểu đoàn, những vùng chiếm
đóng của địch, ở các đô thị quan trọng, trên các đƣờng giao thông huyết mạch
luôn luôn bị ta đánh phá và biến thành những khu du kích ta, hơn 90% hội tề bị
giải tán, chủ trƣơng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh không thực hiện nổi, đi đôi
với những hoạt động du kích, những chiến dịch, những trận tiêu diệt lớn đã mở
ở Đông bắc, Tây bắc, Bình trị thiên, Bắc Quảng nam, Tây nguyên Trung bộ là
những kết quả đáng kể và những hoạt động mạnh của ta ở khu 7, trên sông Tiền
giang Nam bộ tiêu diệt hàng 200 tên trong những thắng lợi ở Bau trai, Do khac,
Phố Ràng, suối rut, Khau lu phá huỷ hàng trăm xe địch ở trận Là ngà, trận đèo
Hải vân, trận Lũng phay, trận Châu sơn, Diên xá, các trận đƣờng số 5, đƣờng số
9 đã làm địch hoang mang và lúng túng không đối phó đƣợc nổi.
Ngay cả chiến trƣờng Lào, Miên cũng hoạt động mạnh, các căn cứ địa ở
Miên đã đƣợc thống nhứt, cơ sở du kích ở Miên cũng phát triển đƣợc rộng rãi. Ở
Lào, bộ đội giải phóng Lào đã tiêu diệt đƣợc đon Lao Ủy, bƣớc địch phải đối
phó ở Honei Sai, ở Thƣợng Lào gần đây lại tiêu diệt châu lỵ Xiền Kho và 1 số
đồn ở dọc đƣờng sông Mễ, mở rộng căn cứ địa Sầm Nƣa
Những hoạt động quân sự đáng kể nhất là cuộc tấn công tiêu diệt các vị
trsi địch ở Hòa Bình, đƣờng số 6, đƣờng số 12, ở Nam Phú Thọ, những cuộc tập
kích vào trƣờng bay Bạch Mai, cuộc tấn công tiêu diệt nhiều đồn địch ở Lao
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Bác, cuộc đánh đƣờng tiến quân địch ở Bình Trị Thiên, những cuộc tác chiến
phá cuộc tấn công địch vào căn cứ Khu 7 và các trận đánh lƣớn ở Cầu Ke, Tiểu
can, Cầu Ngang và những trận đánh lớn có tính chất chủ động trong năm 1949
trên chiến trƣờng toàn quốc.
Tóm lại, quân đội và dân quân ta nhỏ nhƣng kinh nghiệm chiến đấu,
những thành tích thi đua chuẩn bị tổng phản công, thi đua luyện quân, thi đua
rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội và cải tiến kỹ thuật đang gây đã tiến triển
chung cho quân đội và dân quân ta, cộng với những tổ chức binh đoàn chủ lực
mạnh mẽ, các đội dân quân đã đƣợc củng cố và phát triển thành đội quân hậu bị
hùng hậu nên mỗi hoạt động mạnh mẽ về quân sự trong năm 1949 và cón tiến
lên hơn nữa để chiếm hẳn mọi ƣu thế quân sự để thực hiện đẩy mạnh nhiệm vụ
chuẩn bị tổng phản công sang tổng phản công giành thắng lợi cuối cùng.
III.TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ TẠI NAM BỘ
NĂM 1949
A. KIỂM ĐIỂM CHỦ TRƢƠNG CHÁNH SÁCH TA
QUÂN SỰ
Đánh mạnh đƣờng giao thông chiến lƣợc, cắt đứt đƣờng liên lạc vận tải
tiếp tế địch, bảo vệ và mở mang thêm đƣờng giao thông liên lạc tiếp tế của ta ở
khắp chiến trƣờng.
Đã phá bao vây vùng kinh tế địch, ngăn ngừa cƣớp bóc và bảo vệ mùa
màng. Phá tan âm mƣu liên kết chiến trƣờng Nam bộ, Cao-miên, Tây nguyên
bằng cách mở rộng và phối hợp chiến trƣờng Miên và Tây nguyên.
Tăng cƣờng hoạt động ta trong châu-thành, phát triển du-kích chiến tranh
rộng rãi, hoạt động nhằm vào những kho tàng cơ sở, cơ quan đầu não địch.
Thu hẹp phạm vi chiếm đóng, mở rộng vùng độc lập và căn cứ ta.
Tăng cƣờng công tác phạm vi chiếm đóng, mở rộng vùng độc lập và căn
cứ ta.
Tăng cƣờng công tác phòng gain, phòng điệp, gây ý thức bí mật trong dân
chúng, củng cố luoi do thám bố trí canh gác, kiểm soát chặt chẽ.
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Củng cố, bảo vệ gây lại cơ sở chánh quyền ta, nhứt là trong vùng tạm
chiếm, tiêu diệt ngụy quyền, phá tan căn cứ phản động.
Mở rộng mặt trận Miên đƣa thêm cán bộ và bộ đội lên Cao Miên hoạt
động, mở khu Đông bắc Cao Miên, phối hợp hoạt động với khu Tây Bắc, Tây
Nam và Đông Nam Cao Miên.
Bảo vệ cơ quan đầu não, bảo vệ cơ sở chánh trị kinh tế ta.
Tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch và bồi dƣỡng lực lƣợng ta.
Phối hợp chặt chẽ với chiến trƣờng chính ở Bắc Bộ và chiến trƣờng Trung
Bộ để tác chiến đƣợc ăn khớp trên các chiến trƣờng toàn quốc, phát huy triệt để
khả năng chiến đấu của ta.
Kiện toàn cơ quan lãnh đạo, các ngành Tham Mƣu, chính trị, tình báo
thống nhứt chỉ huy.
Chủ trƣơng thực hiện chƣơng trình rèn cần chính quân của Bộ Tổng Tƣ
Lịnh. Phát triển ngành quân giới, tổ chức và kế hoạch thống nhứt Vũ quân giới
đặt chƣơng trình sản xuát cho nhu cầu của chiến trƣờng.
PHƢƠNG CHÂM QUÂN SỰ
Du kích chiến là chính, vận động chiến là phụ.
Đẩy mạnh vận động chiến tiến tới.
Dùng võ trang tuyên truyền vô bố trí đại đội độc lập để phát triển mạnh
du kích chiến tranh.
Tiến tới tổ chức bộ đội chủ lực mạnh mẽ để rèn luyện và đánh vận động
chiến.
Kiện toàn tổ chức bộ đội:
Thi hành chỉ thị bố trí 3 thứ quân:
-

Dân quân: phải củng cố và phát triern cho kỹ đƣợc du kích xã và du
kích tập trung.

-

Địa phƣơng quân: phát triển địa phƣơng quân.

-

Bộ đội chủ lực:
+ Tổ chức cho đúng có các bộ phận chuyên môn, bộ đội trợ chiến, công binh,
củng cố và phát triển phƣơng tiện chỉ huy.
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+ Trang bị cấp dƣỡng: hợp với những nhu cầu hình thức tác chiến của bộ đội
chủ lực.
+ Huấn luyện, kỹ thuật, kỹ thuật phải đƣợc đề cao và hết sức chú trọng.
+ Nhiệm vụ cụ thể cƣơng quyết tránh tình trạng bộ đội chủ lực lại có năng lực
về nhiệm vụ hoạt động địa phƣơng.
CHỦ TRƢƠNG CHÁNH TRỊ TA
Cần có sự đoàn kết Quân Dân Chánh và đề cao uy tín chánh quyền cách
mạng thật sự rộng (trong vùng tạm chiếm).
Lôi cuốn Cao Đài, Hòa Hảo, Miên, vận động dân tộc thiểu số.
Gây cơ sở bằng võ trang tuyên truyền ở vùng thiểu số, vùng Hòa Hảo,
Long Châu Tiền.
Xúc tiến công tác địch vận và đặt thành nhiệm vụ chiến lƣợc quan trọng
trong giai đoạn này.
Vận động dân tộc thiểu số, phát triển và củng cố công tác vận động dân
tộc thiểu số, để mở mang kinh tế tự túc và tạo lập căn cứ địa.
Mở rộng một mặt trận tuyên truyền vào các đô thị nhỏ lớn để vạch mặt
Bảo Đại bằng mọi hình thức, để phá triệt để ván bài Bảo Đại.
Giải thích phong trào thi đua và thành lập ban thi đua các cấp.
Thúc đẩy mạnh phong trào rèn quân lập công, tiến sâu rộng trong dân
quân và động viên dân chúng ủng hộ nhiệt liệt phong trào này.
Tuyên truyền và nêu cao uy danh Hồ Chủ Tịch.
Nêu cao các trận đánh oanh liệt sâu rộng vào dân chúng và trong lòng
địch đồng thời nêu cao những chiến quả ở Bắc Bộ để thúc đẩy phong trào Rèn
Cần Chính quân và tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công.
Nêu cao cuộc đại thắng của giải phóng quân Trung Hoa, gây sự tin tƣởng
vững chắc vào sự thắng lợi của phong trào dân chủ Đông Nam Á Châu.
Kiện toàn nội bộ, sửa đổi lối làm việc cho hợp lý sát với thời cuộc và dân
chúng.
Thúc đẩy sự hoạt động của đoàn thể kháng chiến và vận động tinh thần
thanh niên và phụ nữ tham gia kháng chiến với phong trào dân quân.
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Cƣơng quyết tiêu trừ giặc dốt, giặc đói.
Đƣa cán bộ y tế lƣu động chích thuốc ngừa bịnh, thiên thời và trong trại
giong trong dân chúng.
KINH TẾ
Kinh tế tự túc: phát triển việc tăng gia sản xuất, khai thác các vùng rừng
rú, mở nhiều sinh sản, mở mang tiểu công nghệ, phát triển đồ nội hoa, bài trừ xa
xỉ phạm, kiện toàn tổ chức quân nhu và đặt kế hoạch tiến hành trên nền tảng
Dân Quân chánh, phong tỏa lúa gạo khong cho vào thành.
Củng cố cong tác thiểu số để mở mang kinh tế tự túc.
Điều hòa và cung cấp lúa gạo và tho sen giữa miền Tây sang miền Đông.
Đặc biệt chú trọng việc tiếp tế lƣơng thực cho miền Đông.
Nêu cao và giữ vững giá trị đông bắc Việt Nam.
 KIỂM ĐIỂM SỰ THI HÀNH CÁC CHỦ TRƢƠNG
CHÁNH SÁCH TA TRONG NĂM QUA
QUÂN SỰ
1. Đánh mạnh đƣờng giao thông quan trọng, cắt đứt liên lạc tiếp tế vận
chuyển địch, bảo vệ và mở mang đƣờng giao thông tiếp tế, vận tải liên lạc của ta
khắp chiến trƣờng.
Thi hành: nhìn chung, nhận thấy Khu 7 có tích cực thi hành đã luôn luôn
làm gián đoạn đƣờng giao thông trên lộ quan trọng nhƣ: đƣờng số 1, 13, 14, 15
bằng công tác phá hoại triệt để với lực lƣợng dân quân và Vệ quốc đoàn phối
hợp đến 6 vạn nhân công, làm tê liệt thật sự giao thông tiếp tế địch đòng thời
đánh mạnh các đoạn con voi gây sự thiệt hại đáng kể (đã có báo cao riêng về
thành tích đƣợc Bộ Quốc Phòng tuyên dƣơng công trạng và Bộ Tƣ Lịnh đánh
diện khen thƣởng).
Ngoài ra còn đánh phá làm tê liệt trên 20 con đƣờng nhỏ từ huyện này
sang huyện khác và ngay cả sự tác chiến trên các con đƣờng lộ này cũng đƣợc
tích cực và thƣờng xuyên (có bố trí du kích đặc biệt phụ trách).
Nhƣng chỉ đƣợc phát triển mạnh trên các đƣờng bộ và sắt còn đƣờng
thủy, có thể nói là hoàn toàn địch lợi dụng đƣợc một phần lớn và ta chƣa có kế
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hoạch hẳn hoi đối phó hay phát triển việc hoạt động mạnh trên giao thông thủy
(trừ Khu 8 vụ đánh tàu có kết quả).
Về hàng không: ta không có điều kiện hay có rất ít nên vấn đề máy bay
chỉ chú trọng vào việc đánh phá các phi trƣờng là hơn hết nhƣng suốt 6 tháng ta
không có sự đột nhập đánh phá vào các phi trƣờng mạnh mẽ nhƣ năm 1948 và
nhứt là Khu 7 là nơi nhiều phi trƣờng hơn hết.
Vấn đề cắt đứt liên lạc và tiếp tế địch sự thực ta chỉ thực hiện đƣợc một
phần nhỏ và địch đã lợi dụng đƣợc các đƣờng thủy để vận tải tiếp tế dễ dàng.
Việc bảo vệ và mở mang thêm đƣờng giao thông liên lạc, tiếp tế ta chƣa thực
hiện đƣợc chu đáo, nhìn chung ta thấy ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận
tải tiếp tế từ miền Tây sang miền Đông và nhứt là vấn đề liên lạc bằng ngƣời
mặc dầu ta củng cố mở những đƣờng liên lạc đặc biệt nhƣng quá chặt chẽ. Ngay
cả sự liên lạc giữa chiến trƣờng Nam Bộ và Cao Miên cũng bị chậm trễ.
2. Đánh phá bao vây vùng kinh tế địch, ngăn ngừa cƣớp bóc, bảo vệ mùa
màng.
Thi hành: ta không phải làm hai mặt trận kinh tế mà địch chú trọng nhứt
chiến trƣờng Nam Bộ một là mặt cao su ở Khu 7, hai là vùng lúa gạo Khu 8, 9
về mặt cao su. Có thể nói là trong 6 tháng, ta cũng đã chú trọng đánh phá mạnh
vào vùng cao su và đặt thành vấn đè quan trọng trong nhiệm vụ tác chiến nên ta
đột nhập đánh phá các cơ sở cao su trên 200 lần gây thiệt hại đến nay chục triệu
bạc, làm địch phải tăng cƣờng quân lực và chi phí rất nhiều về việc bảo vệ.
Ngoài ra ta còn tăng cƣờng công tác phá hoại cao su, đặt thành nhiệm vụ
thƣờng xuyên, nên trong 6 tháng ta vác vo có hơn 3 triệu cây, đốn ngã 300.000
cây và đắp bệ hơn một triệu chen nu. Ngoài ra còn tổ chức nội ứng phá, đốt duốc
trên 20.000 tấn mủ khô và đốt phá nhiều máy móc trong các cơ sở cao su to lớn
(Michelin và Lộc Ninh, Quan Loi).
Về mặt lúa gạo:
Riêng về 2 Khu 8 và có hoạt động nhiefu trong các vùng phì nhiêu mà
địch đã chiếm đóng. Nhứt là trong tháng 8, 9, 10 ta đột nhập và đốt phá đƣợc
nhà máy say gạo đốt 16 chánh lúa (Khu 9 đốt 11 chánh láu) và đánh chìm hơn
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20 ghe chai chở đầy lúa trị gái số thiệt hại địch có hơn 10 triệu đồng về mặt lúa
gạo, làm giảm số sản xuất lúa gạo của địch trong 6 tháng về sau đén 43%.
Hơn thế việc ngăn ngừa cƣớp bóc của địch một phần lớn dân quân và bộ
đội ta có chong đƣợc nhiều cuộc khủng bố cƣớp bóc, có kết quả làm dân chúng
thiệt hại tƣơng đối nhứt là trong 2 tháng 10,11 gần đây sự thiệt hại của dân
chúng hai tháng trung bình trong tháng 7,8,9 toàn Nam Bộ, còn số thiệt hại hết
một triệu bạc, qua tháng 10,11 còn số xƣởng còn đó 600.000 đồng một tháng.
Vấn đề bảo vệ mùa màng chƣa đƣợc thi hành triệt để nên thƣờng bị địch
phá hoại nhứt là Khu 7, Khu S/C.
Gần đây, Bộ Tƣ Lịnh có chú trọng đặc biệt ra riêng chỉ thị nói về bảo vệ
mùa màng cho Khu 9 nhƣng việc thi hành chƣa có kết quả, ngay trong tháng
9,10 địch cũng đã vận chuyển dƣợc hơn 30 tấn lúa về miền Tây, về Sài Gòn
bằng tàu.
Củng cố bảo vệ gây lại cơ sở chánh quyền ta nhứt là trong vùng bị lấn
chiếm, tiêu diệt ngụy quyền, phá tan căn cứ phản động.
Thi hành: vấn đề này đã nhằm vào việc diệt tề, rừ gian, chúng có 2 Khu 6
và 8 cố làm và tƣơng đối có kế quả. Trong 6 tháng vừa qua, ta cũng phối hợp
với Công an, Dân quân, Quân báo, trừ gain đƣợc 250 vụ, khám phá hơn 40 ổ
gián điệp (ở miền Đông). Trong đó có 26 vụ thông đồng với cơ quan ta, ngoài ra
ta có tổ chức hơn 100 vụ võ trang tuyên truyền vòa trong vùng tạm chiếm để kêu
gọi và diệt tề, ta đã giải tán hơn 50 nhóm hội tề và biến đƣợc một số lớn hội tề
địch thành hội tề cứu quốc (ở miền Đông). Nhứt là việc bảo vệ và củng cố chánh
quyền trong lòng địch, ngay các vùng phụ cận, cơ sở chánh quyền ta đều có và
sự hoạt động tƣơng đối đƣợc dễ dàng nhiều trong tháng lẻ, và tháng 11 trở đi.
Nhờ những cuộc tấn công liên tiếp vào các đô thị và các vùng phụ cận châu
thành, các vùng bị tạm chiếm làm áp lực cho việc củng cố chánh quyền ta. Ở
những nơi này rất có kết quả.
- Phá tan âm mƣu liên kết chiến trƣờng Nam Bộ, Cao Miên, Tây Nguyên
của địch, bằng cách mở rộng và phối hợp chiến trƣờng miền Tây Nguyên.
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Thi hành: chủ trƣơng này ta thi hành rất ít, vì sự thật địch lợi dụng đƣợc
chiến trƣờng Cao Miên làm kho nhân lực, vật lực đồng thời dùng đƣợc rất nhiều
căn cứ ở Miên để làm nơi xuất phát những cuộc hành quân tấn công hoặc phối
hợp tác chiến ở các vùng biên giới Miên Việt (nhƣ những vùng ở xung quanh
Kampot- Prayrung…).
Và nhìn ngay ở vùng biên giới, Miên Việt cơ sở ta còn kém hoặc không
có nên sự hoạt động ở biên giới ta rất kém, do đó, sự phối hợp tác chiến với
chiến trƣờng Cao Miên rất ít (con đƣờng số 1 Sài Gòn- Nam Vang) chỉ đƣợc
hoạt động đến cuối tỉnh Tây Ninh do bộ đội Khu S/C phụ trách và từ Tây NinhChup- Mi Mot Kongphong chàm Nam Vang rất ít hoạt động, chỉ có hoạt động
đƣợc đƣờng số 13, Sài Gòn Kratie làm ngƣng hẳn giao thông trên đƣờng này vì
nói chung cơ sở hoạt đọng ở Cao Miên còn đang trong thời kỳ củng cố và về
phƣơng diện giúp đỡ tích cực nhứt cho chiến trƣờng Cao Miên. Nam Bộ chỉ còn
ở trong thời kỳ đƣa cán bộ và bộ đội lên giúp và theo khả năng có thể đƣợc, chỉ
mới đƣa lên đƣợc hơn 2 tiểu đoàn (báo cáo tình hình Miên có nói rõ).
Việc phối hợp chiến trƣờng Nam Bộ với Tây Nguyên và ngăn cản sự
bành trƣớng cơ sở địch ở Tây Nguyên có thể nói là chƣa làm đƣợc và kế hoạch
hoạt động chƣa đƣợc cụ thể nên sự hoạt động còn kém. Chỉ hồi tháng 9, tháng
10, Khu 7 có hoạt động trên dƣờng số 14 Ban Mê Thuột. Ở những đoạn đƣờng
gần biên giới Trung bộ và trong tháng 8, 9, Khu 7 có hoạt động khá trên đƣờng
20 Đà Lạt nhƣng sự hoạt động này không đƣợc thƣờng xuyên và gần đây vào
khoảng tháng 10 Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ có ra lịnh cho Trung đoàn 81-82 (Trung
bộ) để phối hợp công tác phá hoại và giao thông chiến trên đƣờng thiệt lê và
quan hệ từ Sài Gòn ra Trung bộ nhƣng không kết quả mấy chỉ mới đƣợc ý thức
quan hệ trong sự phối hợp chiến trƣờng Nam Bộ Tây Nguyên thôi.
Tăng cƣờng hoạt động ta ở châu thành phát triển du kích chiến tranh rộng
rãi hoạt động nhìn vào nhƣng kho săng, công sở, cơ quan đầu não của địch. Thi
hành nhứt là Khu S/C và Khu 9, việc tăng cƣờng hoạt động mạnh tỏng châu
thành đƣợc chú ý nhiều là trong trung tâm thành S/C công tác thành đều có hoạt
động thƣờng xuyên trung bình trong thành S/C trong 3 tháng: 9,10,11 giết đƣợc
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gần 100 địch trong mỗi tháng. Ngoài ra ra còn có hơn 100 vụ đột phá, đột nhập
vào các xƣởng kho đạn, kho tăng đều thu đƣợc kết quả nhƣ vụ đột phá Garage ở
dƣờng Mayer Sài Gòn, ta đã đốt hủy hơn 100 xe và các vụ đốt phá nhà máy xay
gạo, nấu rƣợu ở Bình Tây Chợ Lớn.
Đấy là chƣa kể các vụ bí mật phá hủy các cơ xƣởng máy mcos quan trọng
của Công đoàn Lao động ở thành S/C. Riêng Khu 9, trong tháng trung bình đột
nhập mạnh 2 châu thành Rạch Giá, Cần Thơ đều 3 lan, sự hoạt động có két quả
trong việc võ trang tuyên truyền gây ảnh hƣởng chính trị đồng thời đốt phá kinh
tế địch gây nhiều hoang mang làm địch phải tăng cƣơng sự phòng thủ ở các
châu thành giảm đƣợc nhiều sự khủng bố cƣớp bóc.
Ngoài ra Khu 7 và 8 trong tháng 7, 8 củng cố đột nhập mạnh vào các
Châu thành Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Sa Đéc, gây đƣợc nhiều ảnh
hƣởng chính trị trong dân chúng ở thị xã.
Việc phát triển du kích chiến tranh sâu rộng vào vùng tạm chiếm và ngay
sau lƣng địch, có thể nói là Khu 7 và 8 có làm đƣợc một phần khá. Nhƣng mãi
đến cuối tháng 10-1949 mới có thể gọi là có cơ sở tƣơng đối vững chắc sau
lƣng địch. Vì nhìn chung trong các huyện châu thành cũng nhƣ các huyện chung
quanh tỉnh lỵ, mặc dầu sự bố trí đại đội độc lập chua đƣợc thi hành triệt để và
hợp lsy nhƣn sẵn có dân quân du kích địa phƣơng đã nắm sẵn trong đó và cơ sở
này đã có hồi 6 tháng về đàu năm trong tầm hcir nhằm vào củng cố và phát triển
rất có điều kiện và có lợi, do đó kịp đến thời kỳ thi hành triệt để bố trí 3 thứ
quân các hình thức đại đội độc lập đƣợc chú ý, nên khi bộ đội trở về hoạt động ở
địa phƣơng, du kích đã cố phát triển thêm và đến cuối tháng 11-1949 trong các
huyện châu thành, trong các vùng bị tạm chiến, trên các đƣờng giao thông liên
lạc quan trọng trung bình đều có ít nhứt một trung đội du kích tập trung thƣờng
trực hoạt động, đi đôi với các đại đội độc lập làm nhiệm vụ phát triển du kích
chiến tranh tƣơng đối đƣợc rộng rãi (ngày 10-12-49) và sự hoạt động để bắt đầu
có kết quả, cam chặn đƣợc địch trong các đồn bốt, bảo vệ đƣợc một phần sự
thiệt hại về ngƣời và tài sản của dân chúng và đồng thời chống ruồng bỏ cƣớp
bóc của du kích có két quả (còn kếm ở vùng rừng sat).
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Riêng về Khu S/C và Khu 9, việc phát động du kích chiến tranh chƣa
đƣợc tiện nhƣ vùng Cần Đuốc- Cần Giuộc- nhà Bè nhứt là ở Tây Ninh địch còn
dùng đƣợc, một số lớn bọn tay chốn và lôi đƣợc dân chúng trong các vùng này
và ngay ở vùng Ô Môn, Bình Thủy, Phùng Hiệp, Gia Rai (Khu 9), Pháp kiểm
soát đƣợc chặt chẽ nên sự hoạt động du kích ta rất khó khăn, các cơ sở chƣa
đƣợc vùng hay chƣa gây đƣợc.
6. Thu hẹp phạm vi chiếm đóng chƣa gây đƣợc và củng cố vùng độc lập
và căn cứ của ta.
Thi hành: vấn đề thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch trong 6 tháng nay
là nhằm vào tiêu diệt cứ điểm đồn bốt, những nhiệm vụ này ta chƣa làm đƣợc
thiết thực, trong tháng 7,8 nhờ sự hoạt động mạnh của ta đồng thời do tình hình
đặc biệt của địch nên địch đã rút bớt số đồn bốt ở toàn Nam Bộ độ 168 cái
nhƣng qua tháng 9, 10, 11 địch lại đóng trở lại và tăng thêm đồn bốt nhứt là
nhiều tháp canh và Blokhause đều đƣợc bố trí khắp trên các đƣờng giao htoong
quan trọng và do địch tăng thêm số đồn bốt mà đƣợc kiểm soát rộng rãi đi đôi
với việc này ta củng cố vf gây thêm đƣợc nhiều cơ sở chánh quyền, phạm vi
kiểm soát của ta không vì số đồn bốt mà bị thu hẹp ( hình thức cái răng lƣợc).
Việc mở và củng cố vùng độc lập và căn cứ ta. Nhìn chung tƣơng đối có 2
Khu 8, 9 có kế hoạch hoạt động và có điều kiện thiết lập.
Khu 8: để bảo vệ khu vực Đồng Tháp Mƣời tƣơng đối vững về mặt chánh
trị là cơ sở dân chúng, vè mặt quân sự và kinh tế vẫn bị địch uy hiếp, trong 6
tháng địch có mở cuộc hành quân tƣơng đối sâu vào nội địa Đồng Tháp Mƣời
nhƣng ta cũng đối phó kịp thời và đã có chuẩn bị kế hoạch đối phó. Về mặt kinh
tế, mặc dầu Đồng Tháp Mƣời nắm xung quanh rất nhiều vùng phi nhiêu nhƣng
kinh tế bị địch thong tha nhứt là lúa gạo trong tháng 9,10 với giá tiền hơn 48%
hơn hồi tháng 4, 5-49.
Khu 9: tƣơng đối vùng độc lập và căn cứ ta có nhiều, những việc củng cố
để tiến tới thành lập một cơ sở vững chắc chƣa đƣợc thi hành.
Về mặt kinh tế, tƣơng đối đầy đủ cũng nhƣ mặt quân sự. Ít bị uy hiếp hơn
Đồng Tháp Mƣời những điều kiện dân chúng chƣa đƣợc vững và dân chúng
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phần lớn sống quen với không khí hòa bình nên tinh thần về sự hoạt động kháng
chiến tƣơng đối kém nhiều.
Riêng về Khu 7, khu vực rung sát chƣa đƣợc củng cố việc kiểm soát và
phòng vệ, khu vực rung Sat chƣa có một kế hoạch rõ ràng về sự hoạt động thiết
thực chu đáo và chƣa biết kết quả đi đến đâ chƣa nhận đƣợc báo cáo.
Ngay cả việc thành lập cho mỗi khu mỗi trung đoàn đều phải có một căn
cứ chính và phụ tƣơng đối cũng nhƣ của các nơi, ngay cả kế hoạch báo cáo về
dân cƣ và khuếch trƣơng căn cứ địa trên cơ sở phối hợp với các lực lƣợng Quân
Dân Vận chƣa đƣợc chặt chẽ và nhiều nơi còn lủng củng với kế hoạch không sat
và không ăn khớp.
7. Bảo vệ cơ quan chỉ đạo, cơ sở chánh trị kinh tế
Thi hành: việc này không thấy báo cáo rõ ràng, chỉ có việc điều động một
lực lƣợng nhƣ về các cơ quan chỉ đạo để làm nhiệm vụ cảnh vệ nhƣng trong
mấy tháng nay vẫn chƣa đƣợc kiện toàn chu đáo các bộ đội cảnh vệ và vấn đề
phát triển du kích chiến tranh chung quanh các căn cứ đóng quân chỉ mới đƣợc
đề cấp và chƣa phát triển.
Ngoài ra có nghiên cứu và đặt một chƣơng trình, ké hoạch, phogf vệ
chung cho các cơ quan chỉ đạo ở những địa điểm tƣơng đối an toàn và đƣợc bảo
đảm, do sự bố trí phòng vệ của các bộ độichủ lực hay các trung đoàn địa phƣơng
(chƣa bị uy hiếp lần nào).
8. Tăng cƣờng công tác phòng điệp và phòng gian.
Thi hành: công tác này phải hợp chung cơ quan báo, công an, dân quân và
dân chúng thì mới mong có kết quả thực sự nhìn chung cơ quan trực tiếp đảm
nhận công tác này là quân báo nhƣng quân báo còn đang trong vòng chấn chỉnh
và củng cố, chƣa có một lực lƣợng thƣờng trực chuyên lo công việc đặc biệt và
bất thƣờng.
Ngay cả việc tổ chức điệp báo trong thành rất thiếu sót nhất là Cao Miên,
chƣa tổ chức điệp báo vững chắc để giúp sự nhận định và hiểu biết địch ở Miên.
Một điểm cần hơn cả là hiện nay quân báo Nam Bộ chƣa nhận đƣợc rõ
tình hình và âm mƣu của địch để giúp Phòng Tham Mƣu và Bộ Tƣ Lịnh Nam
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Bộ để đối phó kịp thời và phải nhờ ở các tài liệu về nhận định tình hình căn cứ ở
tài liệu quân báo các Khu và BTL các khu nên cung giúp một phần nào trong kế
hoạch phòng điệp, phòng gian, tƣơng đối có kết quả.
Tuy nhiên trong tháng 9, 10,11 quân báo chỉ giúp đƣợc một phần khá lớn
trong công việc điều tra về địch tình nhƣ số lƣợng quân lính, vũ khí, đồn bốt tiếp
viện, luân chuyển và biết một phần về âm mƣu chánh trị quân sự nhứt là âm
mƣu sử dụng gaisn điệp và phối hợp thủ đoạn gián điệp với áp lực quân sự của
địch do đó, công tác đối phó với kế hoạch quan sự, công tác phản gián ta có làm
đƣợc một phần.
Ngoài ra trong 3,4 tháng về cuối năm, ta cũng thống nhút đƣợc tổ chức
quân báo toàn Nam Bộ. Chấn chỉnh đƣợc một phần lớn về tƣ tƣởng quân báo và
công tác phòng điệp, phòng gian và gây đƣợc ý thức quân báo dựa trên nguyên
tắc Quân Dân Chánh trong đầu não cán bộ và tổ viên quân báo và ý thức phòng
gian cũng đã gây đƣợc trong dân chúng.
Tóm lại, trong sự kiểm điểm mọi hoạt động của ta trong việc thi hành
nghị quyết quân sự có những đặc điểm sau đây:
a. Khu 7: thực hiện đƣợc việc tăng cƣờng công tác phá hoại giao thông và
kinh tế địch, chƣơng trình hoạt động đƣợc thƣờng xuyên và thu rất nhiều kết
quả.
b. Khu Sài Gòn- Chợ Lớn: làm đƣợc nhiệm vụ hoạt động mạnh trong
thành S/C và gây đƣợc khá nhiều cơ sở du kích ở các vùng phụ cận, gây điều
kiện hoạt động cho công tác thành.
c. Khu 8: có làm đƣợc nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Đồng Tháp Mƣời, đánh
phá các đƣờng giao thông thủy bộ (nhƣ việc thành lập mặt trận lộ 16 A và B
nhƣng thâu đất ít kết quả và mở rộng du kích đƣợc sâu vào lòng địch ở những
nơi: Cái Lậy, Bến Tre… và đặc biệt gần đay có tập trung đƣợc binh lực tƣơng
đối đầy đủ phối hợp cùng dân quân du kích mở các trận đánh lớn thu rất nhiều
kết quả và làm địch hoang mang gây đƣợc nhiều ảnh hƣởng trong dân chúng và
bộ đội trong mua Rèn- Cần- Chính – Quân, kết quả chúng rất đáng kể, sự thiệt
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hại địch có đến 2 tiểu đoàn, vũ khí ta thu đƣợc có thể trang bị đƣợc thêm một
tiểu đoàn tƣơng đối đầy đủ đồng thời ta hạ đƣợc 13 Blockhause.
d. Khu 9: riêng Khu 9 đã chuyển hƣớng chính vào việc đánh phá các
đƣờng kính Cais Sawns, Kinh Saintord nhƣng thu rất ít kết quả mặc dầu có tổ
chức cuocj tấn công vào châu thành Rạch Giá, đã làm áp lực cho cuộc phá hoại
để triệt để cắt đứt con kinh lộ cái Sawns nhƣng kết quả chung chƣa thực hiện
đƣợc nhƣ ý muốn.
9. Kiểm điểm về phƣơng châm quân sự trong việc thi hành nghị quyết,
phát triển du kích bằng võ trang tuyên truyền và đại đội độc lập.
Thi hành võ trang tuyên truyền: việc kiện toàn và tổ chức các đội võ trang
tuyên truyền toàn Nam Bộ chƣa làm đƣợc đầy đủ việc đƣa các bộ đội võ trang
tuyên truyền, vào hoạt động trong các vùng Miên, Hòa Hảo, Cao Đài các huyện
châu thành vẫn chƣa đƣợc chú ý, qua tháng 10,11 các Khu 7,8 có chỉnh đốn lại
nhiêu đội võ trang tuyên truyền, trong khoảng từ ½ tháng 10 đến nay tƣơng đối
sự hoạt động võ trang tuyên truyền có kết quả và đƣợc rút nhiều kinh nghiệm và
vào cuối tháng 5 nhìn chung ta hoạt động tổng kết tất cả trên 300 võ trang tuyên
truyền có kết quả và có ý thức.
Thi hành: đại đội độc lập: hiện giờ, việc phát triển du kích không đồn đều
và chậm trễ nên vấn đề đặt cơ sở du kích tập trung để tiến lên thành lập bộ đội
địa phƣơng để thay thế cho đại đội độc lập, trở về với chủ lục, có thể nói là chƣa
làm đƣợc trên khắp chiến trƣờng Nam Bộ. Trừ một vài huyện Khu 8 và thực
trạng dân quân du kích ở nơi đây đã khá mạnh vì cơ sở du kích đã có từ trƣớc,
nhƣng về ý thức địa phƣơng chăn han đƣợc, và do đó tình trạng hiện tại các đại
đội độc lập vẫn phải phụ trách bố trí các địa phƣơng để làm nhiệm vụ phát triển
du kích. Và ngay cả việc thi hành bố trí hợp lý các đại đội độc lập ở toàn Nam
Bộ và phân tán các tiểu đoàn bộ, có khi mãi đến 12-49 mới thi hành.
Thời gian thi hành: khu 7 thi hành bố trí đại đội độc lập và đầu 12-49 mới
bắt đầu hoạt động.
Khu 8: đã thi hành hồi đầu tháng 10-49 mới thạt hợp lý.
787

Khu 9: đã thi hành những căn cứ theo báo cáo thì sự thi hành vẫn chƣa
đƣợc đầy đủ, qua tháng 11-49 tƣơng đối mới cố bố trí xong.
Khu S/C: đã thi hành vào cuối tháng 11-49. Tổ chức bộ đội chủ lực (sẽ có
báo cáo riêng).
10.

Phần quần giới, kiểm điểm chung
Theo nghị quyết quân sự của hội nghị vạch ra: đƣợc thi hành về tổ chức
đã vạch trong hội nghị quân sự toàn Nam Bộ và đứng trên nguyên tác tổ chức
toàn Nam Bộ đều nhằm vào sự tỏ chức của Trung ƣơng và tùy điều kiện từng
khu mà kiện toàn tổ chức và có thể là quang giới Nam Bộ và quân giới các khu
gặp rất nhiều trở ngại trong việc thi hành nghị quyết. Vì sao tháng 9,10,11 gần
đây quân giới và nhứt binh công xƣởng là mục tiêu chính cho các cuộc tấn công
của địch và liên tieps bị uy hiếp do đó phải rời địa điểm, nên mất nhiều thời gian
làm cho sự sản xuất không kết quả mấy hơn nữa trong những việc tấn công địch
đã bán chạy của ta một số thuốc dự trữ Đồng Tháp Mƣời trong tháng 11 một số
nhân viên sƣu tầm bị bắt.
Vấn đề mua nguyên liệu và trồng vây vào Ban Mậu Dịch nhƣng ban ấy
thiếu khả năng vì thiếu một trƣởng ban linh hoạt để làm nhiệm vụ này để tình
trạng Ban Mậu Dịch nên vấn đề nguyên liệu chƣa giải quyết, có mua đƣợc một
ít nhƣng sự vận tải địch nên vấn đê nguyên liệu chƣa giải quyết, có mua đƣợc
một ít nhƣng sự vận tải khó khăn nên xƣởng quân giới Nam Bộ mãi đến tháng
10-49 mới bắt đầu làm việc. Nhìn chung vấn đề địa điểm cho quân giới toàn
Nam Bộ rất trở ngại do đó, chƣơng trình làm việc còn ngƣng trệ.
Nói rõ hơn là nhìn lại khả nang về mặt sƣu tầm nguyên liệu về khả năng
tài chánh hiện có, chỉ đủ giải quyết một phần nào, không đủ cung cấp theo nhu
cầu bộ đội hiện tại nhứt là vấn đề đạn dƣợc rất khó khăn, về súng máy, các đan
Rocharge lại không Rafale đƣợc hơn nữa cũng không du cho, do tình trngj này
nên môt số súng phải cat nhut là các thứ đạn Mitrailleuse của Nhứt hay của Anh
riêng về dân súng trƣờng mà phải dùng đạn Recharge với 2/3 tổng số đạn đƣợc
rất nguy hiểm và đạn Rechare không bảo đảm ít hiệu quả.
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Vì thiếu thuốc và sự sản xuất các thứ đạn Mortier ATA, lance grenade,
Bzooka, Tromblon VB rất ít.
Vấn đề lắp các lò hoá chất và lắp các xƣởng, chuyện lo lựu đạn cho các
khu chỉ mới bắt đầu vào tháng 11-49 và nói rõ hơn còn đang kiện toàn các cơ sở
có từ trƣớc hơn là thiết lập cái mới.
Việc điều động cán bộ chuyên môn có thi hành đƣợc. Về tái chánh, quân
giới Nam Bộ và các khu không nhận đủ số tiền cung cấp theo sự chấp thuận
trong hội nghị đã quy định, về các khoản dự chi tối đa hay tối thiểu, tùy Nam Bộ
đã chấp thuận trên nguyên tắc nhƣng thực tế mới nhận đƣợc 2/3 trong khoản dự
chi tối thiểu vào trung tuần tháng 9-49.
Tóm lại sự quan hệ nhứt là vấn đề đaiạ điểm cho quân giới toàn nam Bộ
nhút là Khu 7, S/C đang chật vật về địa điểm, Khu 8 cũng nhƣ tình trạng trên
nhƣng tƣơng đối ít bị uy hiếp.
Riêng Khu 9 đƣợc tƣơng đối địa điểm đƣợc yên ổn hơn cả nhƣng về việc
tổ chức còn lôi thôi về thiếu nhiều cán bộ quân giới và may móc, tình trạng này
Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ cũng đã đánh mất điện để BTTL hiểu rõ và đặt các đề nghị
cụ thể về, để BTTL giúp đỡ để có thể phát triển trong năm 1950.
Rèn luyện:

11.

Đã có mở lớp giáo luyện cá nhân chiến đấu ngay trong các đơn vị, các đội
viên biết lợi dụng địa hình địa vật trong lúc tác chiến.
Cách tiến thoái của bộ đội trong lúc tác chiến chƣa đƣợc nhanh chóng.
Tác chiến ban đêm còn kém (hay bị lạc mục tiêu tiến làm chậm mất nhiều
thì giờ).
Các trung đoàn có đặt chƣơng trình tập trận giả.
Bắt đầu tập bắn xa hơn 100m.
Tập bộ, trƣờng và các động tác chiến đâu để bắt đầu đƣợc gọn gàng,
nhanh nhẹn (Khu 7).
Phong trào luyện quân đƣợc sôi nổi (Khu 8).
Các lớp bổ túc cán bộ tiểu đội và lớp huấn luyện tân binh thƣờng xuyên.
Khu 8 có làm (khu 7,9 chƣa).
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Nói chung kỹ thuật chiến đấu của bộ đội chủ lực đều có tiến bộ và đƣợc
sửa chữa dung hòa có kinh nghiệm chiến đấu từ trƣớc.
Riêng về Bộ Tƣ Lịnh Nam Bộ:
Vào cuối tháng 11-49 có đào tạo đƣợc một số pháo binh là 54 ngƣời
tƣơng đối có kết quả về lý luận cũng nhƣ thực hành.
1/5 tổng số có thể làm đƣợc khâu đội trƣởng.
2/5 tổng số có thể hiểu biết về sử dụng đƣợc cây súng đại bác của ta hiện
có.
2/5 thạo rành rẽ về nhiệm vụ của ngƣời biết sử dụng vũ khí (tháo, ráp,
nhắm, bắn).
Và tháng 9-49, Nam bộ có một lớp bổ túc cán bộ đại đội số học sinh đến
học có hơn 100 (có số ít cán bộ tiểu đoàn tham dự) chƣơng trình hiện đang tiếp
tục. Vào cuối tháng 10-49, Ban Quân báo phòng Tham mƣu Bộ Tƣ Lịnh Nam
Bộ có một lớp cho tổ trƣởng Quân báo và các huấn luyện viên gồm có 86 học
sinh, kết quả các học sinh thâu đƣợc nhiều về phần tƣ tƣởng quân báo và giúp
cho các học sinh một phần lớn về kỹ thuật chuyên môn.
Ngoài ra các cơ quan trực thuộc BTLNB cũng có đặt một chƣơng trình
học hỏi quân sự, chính trị, văn hóa cho toàn thể kết quả cuối tháng 12-49 đã thực
hiện đƣợc một phần hai của chƣơng trình, một phần lớn anh em kém có tiến bộ
nhiều về một phần văn hóa, một phần rất nhỏ về mặt chánh trị, về phần quân sự
đang tiếp tục chƣơng trình cử nhân giáo luyện cho các anh em kèm, còn ngoài ra
các anh em khá trông mong vào sự tự học nhiều hơn.
Riêng về tiểu đoàn chủ lực Nam Bọ có thể nói là trong mùa Rè Cần Chính
quân, tiểu đoàn chủ lực thực hiện đầy đủ chƣơng trình nhứt và trọng tâm công
tác tiểu đoàn chủ lực nhằm vào việc rèn luyện hơn là tác chiến, do đó, rèn luyện
đã thu nhiều kết quả, đã thực hiện xong phần thú nhứt của chƣơng trình rèn
luyện.
Thời gian trong một tháng hơn và đang tiếp tục phần thứ hai. Có thể đạt
nhiều triển vọng trong cuộc Rèn Cần Chính quân của tiểu đoàn chủ lực và các
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hình thức động viên RCCQ đƣờng thƣờng xuyên từ cán bộ đến đội viên, rèn
luyện đƣợc tích cực và hƣởng ứng phong trào thật sôi nổi.
Tình trạng này có xảy ra nhiều vào 6 tháng về đầu năm nhƣng đã chấm
dứt vào khoảng 3 tháng về cuối năm vì bộ đội và du kích ta đã kịp thời bồi
dƣỡng lại. Nhận rõ hơn về các cách bố trí đồn bốt cách đặt các vị trí của Bộ Chỉ
huy, việc đặt hệ thống chỉ huy cũng nhƣ các nơi căn cứ xuất phát các bộ phận
chủ lực của địch đã nắm đƣợc phần lớn các địa điểm quan trọng rất thuận tiện
trong nhiệm vụ quân sự và địch có thực hiện đƣợc mục đích rõ rệt nhất là cô lập
khu vực hoạt động ta từng khu và trong mỗi khu chúng chiếm đóng và bố trí
quân lực tỏng mục đích chia từng mạnh nhỏ và trong từng vùng mạnh nhỏ ấy
chúng hoạt động mạnh vào các vùng dự trữ ta, phong tỏa kinh tế, tiếp tế ta để cô
lập những vùng phì nhiêu để đi đến việc lấn dần kiểm soát rộng rãi và thƣờng tổ
chức nhiều cuộc hành quân uy hiếp và hăm dọa các vùng căn cứ ta nhƣ Đồng
Tháp Mƣời ở Khu 8, vùng Rung Sat ở Khu 7 và mở nhiều trận thâm nhập vào
nội địa ta, nhƣng đều bị quân ta bắt ra khỏi, hơn nữa việc gây cơ sở du kích và
phát động võ trang tuyên truyền rộng rãi sâu hẳn vào lòng địch các địa phƣơng
đã có khả năng cầm chặn đƣợc địch nhƣ thế tỏ ra việc mở rộng phạm vi kiểm
soát và âm mƣu lấn dần đất đai của địch để đến mức bị ngừng hẳn lại, trong
khoảng tháng 11-1949 hay nếu có thực hiện một mặt này thì mặt khác lại bị
quân ta dồn hợp lại, nhƣ thế tỏ rõ nhiệm vụ dồn hẹp phạm vi chiếm đóng địch ta
có làm đƣợc. Trong 3 tháng: 10,11,12-1949, những vấn đề ấy cũng chỉ làm đƣợc
trong phạm vi nào nhìn chung trên chiến trƣờng Nam Bộ.
Bộ đội ta còn bị đóng nhiều trong các cuộc đối phó với các cuộc hành
quân lớn của địch nhƣng ý thức phối hợp của chiến trƣờng và sự vận động phối
hợp giữa đơn vị này sang đơn vị khác, đã biểu lộ trong các trận chón các cuộc
hành binh, có cách tấn công quy mô lớn ( thủy, lực, không quân phối hợp) của
địch có kết quả. Hơn nữa, trong nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm địch, bộ đọi ta có
nhiều ý thức dùng cƣơng tập hay kỷ tập, khu S/C đánh 2 trận cƣơp tập vào đồn,
thu toàn bộ vũ khí và tiêu diệt đại bộ phận địch trong đồn.
791

Khu 8 có 4 trag 3 ký tập và một cƣơng tập đều thu đƣợc nhiều kết quả.
Khu 7 trong việc đánh phá Blockhaues, thập canh tiền đồn đã làm đƣợc thƣờng
xuyên, nhìn trung bình trong 6 tháng qua có đến 5, 6 vụ tiêu diệt trong 1 tháng
nhƣng địch lại tiếp tục đóng thêm bốt, Blockhause và tháp canh khác.
Về mặt kỹ thuật, đánh đồn Khu 7 và S/C có tiến bộ nhiều hơn, riêng về
Khu 8, về mặt nội ứng phối hợp lực lƣợng với bên ngoài tập kích mạnh vào đồn
rất nhiều kinh nghiệm và đầy đủ kế hoạch nhƣ trận đồn Chợ Lạch có thể tiêu
biểu đƣợc của một ý thức đánh đồn của bộ đội ta đang phát triển, trận này nó
bao gồm cả ý thức địch vận, ý thức dùng nội ứng phối hợp với lực lƣợng bên
ngoài đánh vào rất quy củ, tỏ ra một trận tieu diệt đồn bằng kỹ tập có tiến bộ rõ
rệt.
Ngoài ra việc nhận định giữ thế mạnh yếu của địch trên của chiến trƣờng,
bộ đội đã biết nhằm vào chỗ sơ hở của địch, mở những trận đánh lớn, những trận
này đã đƣa bộ đọi ta đến trình độ tập trung đƣợc các binh lực tƣơng đối khá lớn,
có thể nói là bắt đầu vận động đƣợc đơn vị binh đoàn dựa vào trong các cuộc
chiến đấu rộng nhƣ chiến dịch Cầu ko khu 8 trog tháng 12-49, các trận đánh
lƣớn của Khu 7 trong chiến dịch mùa mƣa vào khoảng tháng 9, 10-49 nhƣng
hình thức hoạt động này bao gồm cả ý thức vận động chiến, để gây một cơ sở
vững chắc có thể đƣa bộ đội ta tiesn mạnh lên đánh đƣợc các trận vận động tiểu
quy mô làm đà cho các trận vận động chiến thực sự.
Nhìn lại kỹ thuật chiến đấu của bộ đội, việc tập trung đƣợc hỏa lực và huy
động đƣợc bộ phận dự bị để đánh mạnh vào một cảnh quan của địch trong tận
chống khủng bố Tân Đình, Đại An của Khu 7 đã dồn đƣợc địch vào thế bất lợi
về địa hình, địa vật (bùn lầy) và ta dùng dằng phần địa thế rất tốt đó đẻ làm đƣợc
nhiệm vụ tiêu diệt đƣợc địch, chứng tỏ khả năng chỉ huy trong việc dùng đƣợc
dự bị quân và lợi dụng đƣợc hết hỏa lực để bể gẫy một cánh quân của địch làm
lây chuyển hẳn cả một trận thế, biến thế bị động của ta thành thế chủ động trong
trận đnáh đã biểu lộ khả năng tác chiến của bộ đội ta, đã tiến triển rõ ràng sau
mùa luyện quân (tận này nằm trong mùa Rèn Cần Chính Quân của Khu 7).
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Riêng Khu 8, trong trận đánh lớn Cầu Kê (tháng 12-49) là trận đánh lớn
của bộ đội ta, có kế hoạch hẳn hoi đặt trong chƣơng trình không gian và thời
gian lớn, đầy đủ các cách nghiên cứu trận địa tỉ mỉ, việc phối hợp các đơn vị
chiến đấu của các bộ phận trợ chiến cũng đƣợc huy động phối hợp đầy đủ đã
đƣa bộ đội ta đến thắng lợi rõ rệt và hoàn toàn chủ động trong các cuộc chiến
đáu và chủ động hẳn về chiến thuật, các công tác phá hoại đƣợc phối hợp chặt
chẽ trong nhiệm vụ chiến đấu, việc chặn đánh tiếp viện của địch rút linh động
làm cô lập hẳn trận thế địch, do đó, bộ đội ta nắm đƣợc nhiều thắng lợi, điều đặc
biệt hơn hết trong mặt trận Cầu Kê là phần tƣ tƣởng và ý thức khuếch trƣơng
chiến qua đã biểu lộ rõ ràng, trong việc lợi dụng đƣợc thắng lợi sẵn có, hiểu
đƣợc tinh htaafn chiến đấu và thế phòng ngự mong manh của địch cũng nhƣ
việc trấn áp đƣợc tinh thần ngụy quân và đã huy động đƣợc hết khả năng toàn
thể bộ đội ta và dân quân đi đôi với việc dùng hết dự bị quân biến hình thái mặt
trận Cầu Kê tiến lên thành một chiến dịch tiểu quy mô và nắm nhiều phần chủ
động thu đƣợc nhiều thắng lợi trong cuối năm 1949.
Nhƣợc điểm của ta đã nêu ra ở trên từng khoản, từng mục. Tóm lại, nhìn
chúng về mọi mặt cả về chiến đấu và xây dựng quân đội, Nam Bộ vẫn còn bị
động và lúng túng nhiều đối với giặc trong năm 1949.
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 234, tờ1 - 47

Báo cáo số 1115/NB ngày 21.7.1951 của Bộ tƣ lệnh Nam Bộ tổng kết
tình hình quân sự toàn Nam Bộ đệ nhị tam ca nguyệt.
Q.D.Q.G& D.Q.V.N

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BỘ TƢ LỊNH NAM BỘ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:1115/NB
BÁO CÁO
TỔNG-KẾT TINH HÌNH QUÂN-SỰ TOÀN NB
DE-NHI TAM CA NGUYỆT.
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Vì các chiến trƣờng và các phòng chƣa báo cáo đầy đủ tình hình 3
tháng,nhất là tình hình tháng 5, nên bản báo cáo này lấy dân chúng nhiều ở tình
hình tháng 2 tháng 4 và 5, còn tháng 6 chỉ ghi đƣợc những hoạt động đặc biệt
nổi.Về chiến trƣờng cũng chỉ ghi rõ đƣợc Liên khu Miền Đông; Liên khu MIền
Tây chƣa đƣợc rõ một cách cụ thể.Đồng thời thiếu phần công tác chính trị và
nhất là thiếu những con số đầy đủ để dẫn chứng cho những hoạt động của Ta và
Địch.
Báo cáo này gồm 3 phần:
PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊCH
I. Âm mƣu của địch.
II. Đặc điểm hoạt động địch.
PHẦN THỨ HAI: TÌNH HÌNH CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TA
I. Mặt xây dựng và củng cố.
II. Mặt tác chiến.
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN CHUNG
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊCH
I.- ÂM MƢU ĐỊCH Xuyên qua các hoạt động của địch trong đề -nhi tam ca nghuyệt, thấy nổi
bật lên hàng đầu 2 âm mƣu:
1) Tích cực cƣớp phá lực lƣợng dự trữ của ta về kinh tế, nhất là đánh
thẳng vào đại dây ( bao tƣờng)hòng làm tê liệt sức kháng chiến của ta ở Nam
Bộ.
2) Củng cố lƣu vực hệ thống sông Cửu Long làm hậu phƣơng vùng chắc
để giữ vùng Sài Gòn Chợ Lớn
Địch đã thực hiện 2 âm mƣu trên bằng những chủ trƣơng và hành động
nhƣ thế nào?
1/ Vấn đề kinh tế của ta ở Nam Bộ,giữa Miền tây và Miền Đông , quan
trọng bậc nhất là việc sản xuất và tiếp vận lúa gạo; riêng với Miền Đông,hiện
giờ việc mua lúa gạo ở vùng địch vẫn còn rất cần thiết.Nhìn chung trong 3 tháng
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này việc giải quyết vấn đề lúa gạo,đặc biệt cho Miền Đông,gặp rất nhiều khó
khăn trở ngại trƣớc những hoạt động quân sƣ tích cực của giặc.
a-Về tiếp vận ,con đƣờng giao thong tiếp vận huyết mạch chính chủ
yếu của ta từ Miền Tây lên Miền Đông hiện giờ là đƣờng bộ từ khu 9 (cu) qua
song Bassac,Mekong, Đồng Tháp Mƣời, Chợ Lớn (cũ), Gia Định (cũ)…
Trên đƣờng này đich ráo riết hoạt động để chặn vít đánh phá việc tiếp vận
của ta.
Trên đƣờng giữa khu 8 và khu 9 (cu),địch tăng cƣờng tàu và ca nô tuần
tiêu trên song Bassac và Mekong, dánh chiếm lan rộng ở huyện Châu Thành
Sadec.Nhƣng đặc biệt gay go hơn cả ở khoảng đƣờng khu 8 lên khu 7(cu).Trên
khoảng đƣờng này địch chiếm đông sâ vào nội địa của ta và chiếm đông cho đầy
thêm van sông rạch và trên Lô,nằm trên đƣờng Vân Tai ta từ sông Vàm Cỏ
Đông lên đất liền của huyện Đức Hòa về đến Hóc Môn (Tỉnh Gia Định-Ninh) –
(tất cả 2 cự điểm và 10 tháp canh).Địch còn ráo riết càn quiets các xã thuộc 2
huyện Đức Hòa ,Hooc Môn(nằm trên đƣờng giao thông tiếp vận của ta) nhất là
các xã Nhuận Đức,Bầu Trai,Bâu Chua,Bầu Công (thuộc 2 huyện trên) nhiều
nhất trong tháng 4-51 (trong tháng 4-51, Đức Hòa bị càn quiets 24 trận từ 1
trung đội đến 2 đại đội Hooc Môn 10 lần).Ngoài ra địch còn thƣờng xuyên phục
kích trên các lô giao tong,chặn con đƣờng xuyên khu (khu 7 cu)của ta ừ Gia
Định qua Thủ Dầu Môt,Biên Hòa về Bà Rịa;gay gắt hơn cả là trên đƣờng số 10
,quốc lô số I và đƣờng làng số 2,có khi dùng tới lực lƣợng một Đại đội cùng cơ
giới phục kích (15 lần trong tháng 4 trên đƣờng số 10;10 lần trong tháng 5 trên
quốc lộ số I và đƣờng làng số 2)
Con đƣờng vận tải trên biển của ta trong 2 tháng này hầu nhƣ tê liệt
hẳn.Sau khi những can dự tiếp vận đƣờng biển của ta ở Bến Tre bị đánh phávà
chiếm đóng,còn lại căn cứ phía Nam Tiền Giang (Ba Đông thuộc Trà Vinh)cũng
bị đánh phá chiếm đóng nốt trong tháng 5-51.Trên mặt biển, địch luôn luôn
tuân tiêu,chiếm bắt ghe chài tiếp tế của ta;Tổng số tổn thất trong 3 tháng chƣa rõ
, riêng 3 ngày 26,27,28/4/51 ta bị mất 1000 gia gân(32000kg gạo).
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b-Về mặt khác,trong hầu hết các cuộc tiến công lớn nhỏ vào cùng ta ,địch
hầu ra sức cƣớp phá lúa gạo ,phá hoại mùa màng và cơ sở sinh sản,bán giết trâu
bò.Nhất là trong 3 tháng này nhằm mua cày cấy trồng tía,nên việc này lại càng
nguy hại cho ta hơn nữa.Đặc biệt những hoạt động tuyên truyền dụ dỗ ,lúa
gặt,dọa dẫm và hoạt động gián tiếp để làm cho dân và bộ đội ta chịu đói chịu rét
khổ cực phải chạy ra vùng chúng hay chạy về dân chúng,hòng làm tê liệt sức
kháng chiến của ta.
Riêng miền tây (khu 9 cu và phía Nam song Tiền Giang)tuy chƣa đƣợc
báo cáo rõ việc địch cƣớp phá kinh tế ta nhƣ thế nào, nhƣng tình sản xuất và khả
năng cung cấp cho Miền Đông cũng đã thấy giảm sút nhiều.
Miền Đông thì đặc biệt thiệt hại hơn.Riêng tháng 6 trận tiến công liên tiếp
vào Đồng Tháp Mƣời mang một mục đích chủ yếu khác,sẽ nói tới sau ngoài
những thiệt hại về trâu bò ,ngang cân việc cày cấy của nhân dân,địch cƣớp phá
của cơ quan tiếp vận Miền Đôngchung 30000 giá lúa gạo (chung 960 tonnes)
.Địch còn tấn công vào những trạm tiếp vận đốt phá luá gạo và thực phẩm :trong
3 tháng này địch địch đốt phá 80 tonnes gạo,8500 tonnes muối và hơn 2 tonnes
thực phẩm;đây là con số chƣa đầy đủ.Còn việc giết trâu bò (riêng tháng 651,Huyện Tân Uyên tỉnh Binh Hòa thiệt hại tới 150 con)và những cuốc ruộng bỏ
và hoa màu đi đôi với việc giúp dân ở vùng quốc dân thiểu số (tháng 5và tháng
6-51)cũng gây thiệt hại 1 phần cho nền kinh tế của Miền Đông.
c-Ngoài ra v iệc phong tỏa kinh tế ta,nhất là lúa gạo,địch đã thực hiện rõ
rệt ở tỉnh Miền Đông.Chủ trƣơng phong tỏa kinh tế vùng kháng chiến của bọn
thực dân và bù nhìn thực ra đối với toàn quốc đối với một cuộc chiến tranh cách
mạng ở thuộc địa,thì không có gía trị bao nhiêu.Nhƣng với ta ở Miền Đông Nam
Bộ,việc mua của địch nguyên-hoa-Liêu Quân giới,Quân Dƣợc,vật liệu,văn
phòng.v.v.v và cả gạo nữa vẫn còn rất là cần thiết.Việc này địch đã thực hiện
bằng cách kiểm soát gắt gao đƣờng tiếp vận từ thành thị về .Đồng thời ra lệnh
ngăn cấm tát cả mọi sự buôn bán với chung ta.Việc này anh hới tới tình hình
sinh hoạt cảu nhân dân,của một số huyện và tỉnh,đồng thời cũng ảnh hƣởng tới
nền kinh tế một vùng rộng lớn trong liên khu Miền Đông.
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Tóm lại âm mƣu “tích cực đánh phá lực lƣợng của ta về kinh tế,nhất là
đánh thẳng vào đại đầy hòng làm tê liệt sức kháng chiến của ta ở Nam Bộ”đã
đƣợc thực hiện có kết quả một phần nào,nhất là Miền Đông.Ta đã phải huy động
cả chủ lực (trung đoàn Đồng Nai),nhân viên thuộc các cơ quan Quân-ân-chanh
của F2 tỉnh Thu Biên,Gia Định-Ninh và một lực lƣợng dân quân khá lớn ( từ
1500 tới 2000) để vận tải lúa gạo,trong suốt tháng 5/51;đồng thời t cũng phải
giảmkhâu phân gạo từ 30 đến 45% và một vài nơi đã phải ăn cháo (5-51).
2/Về âm mƣu “củng cố lƣu vực hệ thống sông cửu Long làm hậu phƣơng
vùng chắc để giữ vùng Sài Gòn-Chợ lớn”đã đƣợc phát lộ rõ rêtj ở quan điểm
chiến lƣợc của De LATTRE trong hội nghị Singapour qua.De LATTRE với Hải
Phòng với Hƣng Nam và Sài Gòn với Fu-Sown của Triều Tiên,nghĩa là theo De
LATTRE đƣờng rút lui bảo đảm hơn cả sẽ là đƣờng biển.Muốn giữ vùng Hải
Phòng để làm căn cứ rút lui Bắc Bộ thì ngoài việc củng cố Hải Phòng ,địch còn
phải củng cố vùng chắc hậu phwowngcuar nó là lƣu vực song Hồng Hà và song
Thái Bình.Cho nên trong tháng 5 vừa qua địch đã mở chiến dịch “swas bienq”
(Mesduse) ở vùng ker Sawtj,Vịnh –Bao ( Hải Dƣơng).
Với Sài Goàn Chợ Lớn địch muốn củng cố và giữ vùng Sài Gòn Chợ Lớn
đƣợc tới pphuts cuối cùng trên chiến trƣờng Đông Dƣơng thì ngoài việc củng cố
Sài Gòn Chợ Lớn (sẽ nói tới sau) địch phải củng cố vùng chắc hậu phƣơng của
nó tức là lƣu vực hệ thống sông Cửu Long;vì tất cả các con đƣờng tiếp tế gạo,cá,
thịt,chở Sài Gòn Chợ Lớn từ Miền về từ Miền Tây lên đều nằm trong lƣu vực
này;đồng thời chính lƣu vực này là khu nhân lực vật lực giầu tỉnh ở Na Bộ ; hơn
nữa các đƣờng vận chuyển quân lực của địch giữa Sài Gòn Chợ Lớn với chiến
trƣờng Miền Trung,Miền Tây (zoone Centre và oust của địch) và chiến trƣờng
Cao Miên cũng đều nằm trong lƣu vực này cả.
Cho nên trong 3 tháng này địch chủ truông tiếp tục ra sức đánh phá chiếm
đóng khu vực phía Nam và phía Bắc Tiền Giang,thu hẹp vùng hậu phƣơng của
ta lại,đặc biệt chủ trƣơng những căn cứ xuất quân,đƣờng quân hay nghỉ chân của
chủ lực ta ở địa phận này.
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Để thực hiện chủ trƣơng trên địch chia toàn bộ lƣu vực hay từng tỉnh
thành từng tỉnh thành từng vùng lớn nhỏ giao cho các lực lƣợng Ngụy,nhƣ
UMDC,Hòa hao,Cao đại,tiến lên chiếm đóng địa phƣơng.Riêng 3 tỉnh Bến
Tre,Trà Vinh ,Vịnh Hạ Lọng trong tháng 5/51 địch chiếm đóng them 37 tháp
canh và 13 cự điểm (đây là con số chƣa đầy đủ);riêng huyện cầu ngang thuộc
Trà Vinh địch đóng them 34 tháp canh và 5 cự điểm nhỏ.Đặc biệt ở tỉnh Bến Tre
trong 3 tháng đầu năm ta còn 3 xã độc lập thuộc huyện Thạnh Trị (ven biển);3
tháng này tỉnh Bến Tre đã hoàn toàn nằm trong vùng địch hậu.Còn vùng Ba
Đông (thuộc Trà Vinh),một cơ sở làm muối và cà phê nhiều,vừa là nơi trụ quân
và xuất quân cảu chủ lực của ta (của khu 8 cu),bị càn quiets và chiếm đóng từ
thời thƣợng tuần tháng 5/51:
Ngoài ra muốn thực hiện âm mƣu “củng cố lƣu vực hệ thống sông Cửu
Long…”một cách có hiệu quả hơn nữa thì ngoại chủ trƣơng đã nêu trên địch còn
chủ trƣơng đánh phá khu vực căn cứ địa Đồng Tháp Mƣờ,tiến lên chiếm đóng
suốt dọc kinh NGUYEENC VĂN TIẾP;thuu hút nhân dân và kinh tế ta,hòng
đẩy ta ra xa lƣu vực hệ thống sông Cửu Long,biển Đông Tháp Mƣời thành 1
vùng không nguy hiểm với chúng,vì ngoài những giá trị chiến lƣợc của Dòng
Tháp Mƣời về giao thông tiếp vận,về giao thông liên lạc ,làm thông suốt sự chỉ
huy và chỉ đạo quân sự chung toàn Nam Bộ,Dòng Tháp Mƣời còn là nơi xây
dựng lực lƣợng vo trang và là nơi xuất phát tiến công địch trong lực lƣợng hệ
thống sông Cửu Long.
Do đó từ cuối tháng 4 qua suốt tháng 5 tới trung tuần tháng 6,địch đã cố
gắng liên tiếp mở 6 trận tiến công vào Dòng Tháp Mƣời có tính chất nhƣ một
chiến dịch.
Địch đã sử dụng lực lƣợng ở địa phƣơng phối hợp với tàu ca no,xe lôi
nƣớc (60 xe) và phi cơ (từ 11 đến 18) liên tiếp tiến công 6 trận trong 50 ngày;
mỗi trận đánh cách nhau từ 7 đến 10 ngày,dùng lực lƣợng từ 2 đến 3 tiểu đoàn
nhằm đánh vào từng vùng nhỏ.Trong khi đi địch dùng phi cơ dội bom,bắn phá
các vùng trong Dòng Tháp Mƣời không hành binh tới.
798

Những đặc điểm trên đầy biểu lộ rõ rệt sự cố gắng vƣợt lên của địch khắc
phục hiện trạng thiếu quân số, thiếu lực lƣợng chính quy mạnh để hi vọng tiến
hành tiến cong thắng lợi, thực hiện 1 mục đích chiến lƣợc;đồng thời cũng biểu lộ
mục đích và tính chất khác hẳn những cuộc tiến công Dòng Tháp Mƣời trong
những năm trƣớc đây.
Cùng với những hoạt động trong 3 tháng đầu năm 51 và 6 đợt tiến công
này địch đã lấn chiếm đƣợc vùng Nga Sau-My Trung (huyện Cai Bè,tỉnh Mỹ
Thọ), đóng tất cả 3 cứ điểm và 8 tháp canh trực tiếp uy hiếp 1 vùng giàu thinh
ven kinh NGUYÊN VĂN TIÊP,đã làm cho một số đồng bào và một số ít cán bộ
địa phƣơng hoang mang,kém tin tƣởng ở sự an ninh của khu vực căn cứ địa,bỏ
việc cày cấy buôn bán,tản cƣ ra vùng tầm chiến mang theo lực lƣợng để bàn,
nhất là địch đã cƣớp phá đƣợc một số lúa gạo của đồng bào và cơ quan (đã nói
âm mƣu I),làm gia sinh hoạt ở căn cứ lên cao, khả năng tự cung tự cấp ở đây
giảm sút.
Ngoài 2 âm mƣu chính yếu và nổi bật đã nêu trên,địch còn đang
tiếp tục thực hiện các âm mƣu khác với một mức độ tƣơng đối bình thƣờng:
3/ Tiếp tục củng cố thành phố đi đôi với việc đánh phá liên mien và
chiếm đóng vùng cơ sở du kích gần thành phố,đặc biệt là các căn cứ bàn đạp
tiến vào hoạt động thành phố
Nhìn chung trong các thành phố, thị trấn đều đƣợc địch củng cố bằng cách
tăng cƣờng số lƣợng và hoạt động của lính kín,canh binh và điểm chỉ, tăng
cƣờng hoạt động của các tổ chức chính trị phản động…
Riêng đô thị Sài Gòn Chợ Lớn, địch và bù nhìn tích cực tăng cƣờng số
lƣợng và phƣơng tiện chiên dầu cho canh binh.Các bọn canh binh đều tổ chức
một số nhân viên, dựa trên hình thức nghề nghiệp để làm điểm chỉ cho chúng
đặc biệt trong tháng 5/51 giác dòng thâm 1 cứ điểm ở biển Tây (Quân 7) làm
giấn đoạn đƣờng liên lạc của ta giữa các quân hô hề cận.
Ngoài ra ,đối với các vùng kề cận các đô thị nhất là các căn cứ bàn đạp,địch
hoạt động quân sự tích cực hơn:
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Ở Liên Khu Miền Tây,địch chiếm đóng ra ngoài thị xã cách 1 cây số (Bạc
Liêu, Rạch Gia),riêng Cần Thơ, địch đánh phá liên tiếp vào các xã du kích thuộc
huyện Hóc Môn A và huyện Châu Thành Cần Thơ và chiếm đóng (5/51,Hòa
Hao đóng 2 cứ điểm ở huyện Châu Thành Cần Thỏ)
Ở Liên Khu Miền Đông, địch hoạt động có phần ráo riết hơn.Địch đã
dùng pháo binh cơ giới phối hợp với kinh binh,có khi commandos nữa tiến công
liên tiếp vào một số xã ban đạp quanh thị xã thị trấn;Mỗi xã trung binhf1 tháng
từ 4 tới 6 lần với lực lƣợng khinh binh từ 2 trung đội tới 2 đại đội (xã Long
Phƣớc,Phƣớc Lang thuộc huyện Long Diên-Bà Rịa;Long Thành Bà Rịa) có khi
phối hợp với cơ giới từ 2 tới 5 xe (xã Chanh Hiệp,Dinh Hòa,Thuận An Hòa
thuộc Thủ Dầu Một).
Ngoài ra địch bắt đầu thực hiện việc rào thị xã (da xong ở thị xã
Biên Hòa,bắt đầu làm ở thị xã Thủ Dầu Một)để ta khó hoạt động.
4/Củng cố và khuếch trƣơng cơ sở kinh tế :
Địch rút dần để mở mang them việc cày cấy lúa gạo trong đồn điền Co do
(thuộc Cần Thơ).Tháng 4/51 đã rút đƣợc 300 gia đình Cao Đai và sẽ còn tiếp tục
rút nữa.Địch chủ trƣơng mở rộng đồn điền này tới huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) và
bọn Cao Đai fan-dao ở miền Tây đã kí giao kèo nhân rút them 1 số lớn nhân
công nữa.
Ngoài ra địch đặc biệt chú trọng củng cố và khuyeechs trƣơng các cơ sở
cao su lớn nhỏ ở Miền Đông.Ngay bọn bù nhìn cũng đã có 1 chỉ thị về việc này.
Trên vùng quốc dân thiểu số, địch mở lại nhiều đƣờng cu giữa các sở cao
su,cho xe chạy đƣợc(huyện Lộc Ninh),tăng cƣờng quân phòng thủ cho soc thiểu
số,đón dân về các sở cao su dùng làm công nhân và hàng rào bảo vệ sở(vùng
thiểu số thuộc Biên Hòa cu).
Với các cơ sở cao su đã ngừng hoạt động từ lâu,chúng sửa lại các
lô;dong bot,tháp canh chạy xuyên qua các vùng đó,rút dân xung quanh đƣa về
bắt đầu cạo mủ lại (2 sở thuộc Bên cat,Thủ Dầu Một;2 sở thuộc Tây Ninh;2 sở
thuộcBiên Hòa,1 sở thuộc Bà Rịa).
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II.-ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG ĐỊCH
So với 3 tháng đầu năm, những hoạt động trong 3 tháng này cũng có
những đặc điểm đặc sắc nhƣ 3 tháng trƣớc,nhƣng với một trình độ tích cực hơn
đồng thời có những đặc điểm đặc sắc riêng biệt:
1.Thành lập thêm cơ quan chỉ huy Mặt Trận:
Để có thể đối phó kịp thời với mọi hoạt động quân sự của chủ lực ta ở
phía Nam sông Tiền Giang (khu 8 cu) và phía Nam sông Hậu Giang (khu 9 cu)
để tích cực phát huy đƣợc khả năng lấn chiến của các lực lƣợng Ngụy ở 2 địa
phận này,đồng thời khắc phục đƣợc về 1 phƣơng diện nào nhƣợc điểm thiếu
quân số thiếu ứng chiến của chúng,nên từ đầu năm 52 tới giao dịch đã tổ chức ở
miền Tyaa (zone Ouest địch) 2000 (Organe de Commandement Operationnel N
I và II) phụ trách chỉ huy miền Nam Tiền Giang và Nam Hậu Giang.
OCO II mới thành lập trong 3 tháng này.
OCO là một thu ban chỉ huy mặt trận quân sự thƣờng trực,có nhiệm
vụ chỉ huy tác chiến trong khu vực phụ trách cũng nhƣ có quyền sử dụng lực
lƣợng ứng chiến của Miền(Zone) và những lực lƣợng Ngụy trong địa phƣơng
khi cần thiết.OCO I,do tên Lieutenant Colonel de DUQUE chỉ huy,đóng ở Vịnh
Long,phụ trách chỉ huy tác chiến trong vùng Vĩnh Long, Trà Vinh, Sadec.
OCO I, do tên Lieutenant Colonel PALID chỉ huy,đóng ở sóc
Trăng,phụ trách vùng Sóc Trăng,Bạc Liêu,Cần Thơ.
-Lực lƣợng để OCO I sử dụng là 2e BMEO và 5e BVN (ứng chiến
của z.o)
-Lực lƣợng để OCO II sử dụng là 3e/13e DNLE và 19e BVN(-id-)
2)-Tích cực phát tiển và sử dụng lực lƣợng Ngụy trong việc
Càn quet và chiếm đóng địa phƣơng :
Muốn việc càn quét để chiếm đóng,lấn dần khu vực kháng chiến có kết
quả,trong khi 1 số lực lƣợng chính quy Au Fi phải rút ra chiến trƣờng chính,một
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mặt địch đã khôn khéo giao nhiệm vụ cho các lực lƣợng Ngụy địa phƣơng hoạt
động trong từng địa phƣơng lớn nhỏ,thích hợp với địa phƣơng về màu sắc tôn
giáo hay về điều kiện quen thuộc địa hình,đồng thời cũng để cho các lực lƣợng
Ngụy quân địa phƣơng có thể tự phát triển đƣợc lực lƣợng tiến lên chiếm đóng
rộng hơn nữa:
-Giao cho quân Bình Xuyên giữ Bình Đông,Bình Tây (chợ
lớn),hoạt đọng gián điệp và tuân tiêu vùng Rung Sat (Ba Ria);
-Dùng quân Cao Dai càn quét ;chiếm đóng Hooc Môn (Gia
Định);Trà Vong và Tà Lot (Tây Ninh),Phƣớc Hai và lô 15 từ Bà Rịa tới cap
Saint Jac-ques,và đang hoạt động mạnh ở Mỹ Thọ,Sadec nhất là trong việc lần
chiếm Dong Tháp Mƣời.
Một mặt khác địch tiếp tục thành lập các tiểu đoàn Ngụy quân (BVN)
(thành lập xong 15e BVN-linh Cao Dai; bổ sung 9e BVN và đang thành lập do
đang 17e và 21e BVN),đồng thời mở trƣờng đào tạo cán bộ quân sự,huấn luyện
về cơ giới,pháo binh và chuyên môn cho ngụy quân.
Ngoài ra địch dùng Ngụy để thành lập them các đội commandos (một đội
ở Hooc Môn,một ở Long Hiệp,thuộc Long Thành Bà Rịa,một ở Vinh Long,một
ở Trà Vinh),hoặc ddoioj1,2 tiểu đội khinh binh sang hoạt động comman-dos
(Bung Binh,Trung Huyên thuộc Gia Định).Mới đây địch bắt đầu thí nghiệm
dùng commandos ở chiến trƣờng Dông Bàng (VInh Long,Trà Vinh ),chƣa rã tác
dụng ra sao.Nhƣng đặc biệt với miền Đông,việc sử dụng commandos phối hợp
với gián điệp có kết quả trong việc cắt rừng đánh úp cơ quan địa phƣơng phá rời
công binh xƣởng,danh Dân quân du kích,đốt lúa gạo,làm hoang mang dân
chúng.
Thậm chí,địch còn dùng đôi commandos chiếm đóng và hoạt động địa
phƣơng,để rút quân chính quy chiếm đóng thành lập các đại đội ứng chiến cho
sous-Sectar (Thu Biên ).Nhƣng đồng thời trên dây cũng biểu lộ rõ rệt tình trạng
từng quân số của giặc.
3)-Tích cực phát huy ƣu thế về phƣơng tiện chiến đấu tối tân:
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Cũng nhƣ trong báo cáo 3 tháng đầu năm và ở tên dây (âm mƣu thứ 3) đã
nêu, trƣớc hiện trạng từng quân số của địch,ngoài những cố gắng khác,địch còn
cố gắng khắc phục hiện trạng này bằng cách tăng cƣờng hoạt động phi cơ (bắn
phá dội bom và dầu săng đặc) ở các vùng hậu phƣơng ta (khu 9,Dong Tháp
Mƣời,tỉnh Thu Biên…);hoặc phối phi cơ (từ 11 đến 18 chiếc),tầu canot,xe lôi
nƣớc(trung bình 60 xe) với khinh binh trong các trận tiến công vùng đồng
lầy,nhiều kinh rạch (Dông Tháp Mƣời) hoặc tập trung pháo binh thành batteries
lƣu động trong từng vùng,phối hợp với khinh binh hoạt động(trƣớc đây chỉ dùng
nhiều ở khu 7,3 tháng này đã bắt đầu dừng ở miệt Tiền Giang).Đặc biệt trong 3
tháng này đã bắt đầu sử dụng cơ giới phối hợp với pháo binh,khinh binh,có khi
cả commandos mua để càn quét đánh phá các xã chiến đấu,nhất là các xã gần sát
thành thị (xã Dinh Hòa,Chanh Hiệp,Thuận An Hòa thuộc Thu Biên và xã Nhuận
Đức thuộc Gia Định-Ninh).
Những hành động này ảnh hƣởng đến tinh thần nhân dân ở vùng đó
và ảnh hƣớng tới tinh thần chiến đấu của dân quân du kích và cán bộ quân dân
chính trong đại phƣơng.
4)-Phát huy tác dụng gián tiếp để phối hợp chặt chẽ hoạt động quân
sự
Với hoạt động chính trị
Hành động này thực ra ko có gì mới,nhƣng trong 3 tháng này địch
dùng có kết quả rõ rệt.
Trong các trận tiến công vào Dông Tháp Mƣời,lấn chiếm Trà
Vong,Tà lot (thuộc huyện Châu Thành Tây Ninh),gián tiếp dẫn dắt bộ đội địch
chụp cơ quant a hay cƣớp phá kho lúa gạo ta,đồng thời gián điệp còn tuyên
truyền lôi kéo đồng bào chạy ra vùng tam chiến (Đông Tháp Mƣời,Trà Vong).
Những hành động này mang lại kết quả bất lợi cho ta:đồng bào hoang
mang kém tin tƣởng ở sự an toàn cảu khu vực căn cứ;nhất là làm căn cứ ta bị rút
dân và nghèo nần về kinh tế.
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5.Trong 6 trận tiến công Dông Tháp Mƣời có những đặc điểm tuy đã nêu
lên ở trên,nhƣng ở đây cũng cần phải nêu lại cho đầy đủ để làm nổi vấn đề Đồng
Tháp Mƣời hơn nữa:
-Sử dụng lực lƣợng địa phƣơng,nhất là Ngụy quân Hòa Hao trong
việc càn quét chiếm đóng;
-Đánh liên tiếp:trong 50 ngày 6 trận,mỗi trận cách nhau từ 7 đến 10
ngày;
-Mỗi trận đánh vào một khu vực nhỏ;
-Triệt để lợi dụng ƣu thế về phƣơng tiện chiến đấu tối tân,thích hợp
với điều kiện địa lí của chiến trƣờng (xe lôi nƣớc,tàu canot,phi cơ);
-Dùng gián tiếp để phục vụ và phối hợp đƣợc hoạt động quân sự
với chính trị.
-Gặp chủ lực ta thì tiếp chiến.

PHẦN THỨ HAI
TÌNH HÌNH CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TA
I.-VỀ MẶT XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐA.-CHÂN CHÍNH TỔ CHỨC
1/-Củng cố tổ chức và sửa đổi lề lối làm việc :
Các cơ quan giúp việc chỉ đạo cấp Nam Bộ,trong 3 tháng này đã cố
gắng chân chính tổ chức sửa đổi lề lối làm việc theo đƣờng hƣơng và trọng tâm
của hội nghị Liên Phong Bộ Tƣ Lệnh Nam Bộ họp cuối trung tuần tháng 4/51
vạch ra cho đệ nhị tam ca nguyệt:kiêu toàn cơ quan,nắm vững chiến trƣờng,phổ
biến nghị quyết quân sự năm 51 của Nam Bộ.
Tuy chƣa tổng kết đƣợc việc thực hiện các phong,nhƣng nói chung
giang chính số lƣợng chƣa làm đƣợc bao nhiêu,trái lại số lƣợng cán bộ lại đƣợc
tăng them.Riêng hai Phong Tham Mƣu và chính trị có tổ chức những đoàn cán
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bộ hoặc đi nghiên cứu chiến trƣờng,hoặc xuống hƣớng dẫn các ngành cấp tỉnh
và đi sát xa để hiểu rõ tình hình,rút kinh nghiệm và hƣớng dẫn.
Các cơ quan quân sự cấp tỉnh,mặt trận Đồng Tháp (Mỹ Thọ,Đồng
Tháp,Long Chây Sa),liên khu miền Tây,đặc khu Sài Gòn-Chợ lớn đang đƣợc
củng cố,chân chính,cố gawngss sửa đổi lề lối làm việc để có thể đi sát chiến
trƣờng,nằm vùng lực lƣợng hơn.
2/-Một vài thay đổi về tổ chức tỉnh và mặt trận ở liên khu miền
Tây:
Việc sát nhập các tỉnh thuộc liên khu miền Tây có một vài thay đổi ở 5
tỉnh thuộc khu 9 cu.Việc thay đổinày bắt đầu tiến hành từ tháng 6/51:tỉnh Rạch
G ía cắt đất cho 3 tỉnh Bạc Liêu,Sooc Trăng,Cần Thơ,nhƣ vậy liên khu miền Tây
còn 6 tỉnh:Vinh Trà,Bến Tre,Sooc Trăng,Bạc Liêu,Cần Thơ,Long Châu Hà.
Sở dĩ có sự thay đổi nhƣ vậy cốt để hợp lý trong việc bố trí lực lƣợng địa
phƣơng,thích hợp với số lƣợng và khả năng địa phƣơng quân của ta,đồng thời để
xây dựng căn cứ địa miền Tây (Bạc Liêu);tất cả đều nhằm phục vụ việc phát
triển Du kích chiến tranh tới cao độ.
Ngoài ra,mặt trận Nam Tiền Giang (Vinh Trà,Bến Tre) theo quyết địnhcu
thì sẽ thành lập một ban chỉ huy mặt trận,nhƣng thấy không hợp lý và không sát
thực nên không thành lập:tỉnh Bến Tre đã bị chiếm đóng đƣợc tỉnh Vinh
Trà,đòng thời mọi tỉnh đã có một ban chỉ huy tỉnh dôi bô riêng.
Ở chiến trƣờng Long Châu Hà và Tây Nam miền Đông đang sửa soạn tiến
tới thành lập một mặt trận có ban chỉ huy mặt trận phụ trách,gồm 2 tỉnh Long
Châu Hà và tỉnh Kampot và takeo.Việc thành lập mặt trận biên giới Tây Nam
này đi đôi với việc bố trí và tăng cƣờng lực lƣợng,sẽ có thể làm đƣợc nhiệm vụ
biên giới,giúp cho việc phát triển cơ sở để xây dựng căn cứ địa Tây Nam Miền
Đông,đồng thời có thể mở rộng đƣợc cơ sở của ta trong ngụy quân Hòa Hao ở
Long Châu Hà.
3/-Thành lập mặt trận dƣơng
Tỉnh Thu Biên đã thành lập mặt trận dƣơng hoạt động trên dƣơng
13 và đƣờng sắt Sài Gòn-Lộc Ninh.
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B.-XÂY DỰNG LỰC LƢỢNG QUÂN SỰ
CHỦ LỰC:
1-Trung đoàn chủ lực Đồng Nai (khu 7 cu) có 3 tiểu đoàn khinh
binh (302,303,304)đƣợc củng cố bằng cách rút 2 đại đội ngƣời và một đại đội
sung của tiểu đoàn 303 bổ xung cho 2 tiểu đoàn 302 và 304;nhƣng bộ phân còn
lại của tiểu đoàn 303 cho sát nhập vào tỉnh đoi bô Thu Biên để thành lập tiểu
đoàn tập trung tỉnh.
2-2 trung đoàn chủ lực Đồng Tháp và Cửu Long (của khu 8
cu)gồm 6 tiểu đoàn:Trung đoàn Đồng Tháp gồm 3 tiểu đoàn khinh binh
307,309,311;trung đoàn Cửu Long gồm 308,310,312,trung đoàn Đồng Tháp để
lại 1 tiểu đoàn mạnh (307) ,làm chủ lực của mặt trận Đồng Tháp (Mỹ Tho,Đồng
Tháp,Long Châu Sa).Trung đoàn Cửu Long để lại 1 tiểu đoàn 5308 sát nhập với
1 bộ phận của trung đoàn Tây Đô,đổi tên thanh trung đoàn Cửu Long,làm chủ
lực cho liên khu miền Tây.Còn lại 4 tiểu đoàn ,thì 3 tiểu đoàn đƣa xuống làm
tiểu đoàn tập trung của 3 tỉnh:309 về Mỹ Tho,311 về Long Châu Sa,310 về Vinh
Trà,còn 1 tiểu đoàn (312)phần tan dễ kiên toàn tiểu đoàn 311 và bổ sung cho các
lực lƣợng địa phƣơng huyện cái bè,Cai Lây,Cao Lanh (thuộc Mỹ Tho và Long
Châu Sa).
3-Với hiện trạng khu 9 (cu) thì lực lƣợng dƣới Xa và Huyên qúa
yếu trên khu thì tập trung ạnh,làm sự phát triển du kích chiến và học tập vận
động chiên ko kết quả,vô tình kìm hãm cả 2 thành phần du kích chiên và vận
động chiên không phát triển đƣợc,cho nên trong 6/51 theo đề nghị của Bộ Tƣ
Lệnh liên khu miền Tây,Bộ Tƣ Lệnh Nam Bộ có chủ trƣơng tạm thời phân tán
trung đoàn Tây Đô theo những nguyên tắc sau:
-Đại đội tập trung tính phân tán tăng cƣờng cho các huyện yếu và bị uy
hiếp,nhƣ Sóc Trăng,Cần Thơ;
-Phân tán 1 tiểu đoàn của trung đoàn Tây Đô,lấy 2 đại đội nhập với đại
độitập trung tính thành lập tiểu đoàn tập trung tinh,nhƣ Long Châu Hà (đây là
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chƣa kể nhập thêm 1 đại đọitập trung của Tây Nam Miên lập thành lực lƣợng
quân sự của mặt trận thế giới);
-Một tiểu đoàn khác của trung đoàn Tây Đô đƣa về một tinh lâm thời làm
nhiệm vụ,tiểu đoàn địa phƣơng tính trong thời kì này,nhƣ Cần Thơ;
-Còn giữ lại một tiểu đoàn mạnh(cùng nhất trong trung và đƣợctăng
cƣờng) hoạt động vùng căn cứ bạc lieu,làm nhiệm vụ tiểu đoàn chủ lực,cùng với
tiểu đoàn 308 (của trung đoàn Cửu Long cu)làm nòng cốt trong quá trình xây
dựng trung đoàn chủ lực Cửu Long(tên của trung đoàn Tây Đô) của liên khu
Miền Tây.
-Với trung đoàn Tây Đô thì giản đơn cho thiệt nhẹ nhàng,tăng cƣờng cán bộ cho
các tỉnh đoi bô;
-Đồng thời quy định lề lối làm việc,nguyên tắc chỉ huy và phối hợp chỉ
huy các tỉnh Dôi Bô,ban chỉ huy trung đoàn Tây Đô và Bộ Tƣ Lệnh liên khu
miền Tây.
4-Tiểu đoàn chủ lực 300 của khu 7 cu có 2 đại đội trƣớc hạt động ở vùng
Bà Rịa,nay rút ra 1 đại đội để làm lực lƣợng bảo vệ Binh-Công –Xƣởng Nam
Bộ,còn 1 đại đội đƣa qua tỉnh Bà Rịa hợp với đại ddooijddeer tập trung cuả Tỉnh
để xây dựng thành tiểu đoàn tập trung Tỉnh.
ĐỊA PHƢƠNG QUẬN
1)

Các tiểu đoàn tập trung Tinh ở liên khu miền Tây và 2 tỉnh Mỹ Thọ

và Long Châu Sa đã nói rã ở trên;còn 3 tỉnh Gia Định Ninh,Thu Biên ,Bà rại,các
tiểu đoàn tập trung ở mỗi tỉnh đã có đƣợc 2 đại đội.
2)

Tiểu đoàn quyết tử của Sài Gòn Chợ Lớn đã giải tán tiểu đoàn,các

đại đội trực tiếp với ban chỉ huy quân sự đặc khu.Việc này nhằm mục đích giản
đơn và hợp lí hóa tổ chức của tiểu đoàn trong hoàn cảnh Sài Gòn-Chợ Lớn hiện
tại.
BINH CHỦNG CHUYÊN MÔN:
Đã tổ chức xong các đội chuyên môn đánh tàu trên dòng Long
Tàu,Vàm Cỏ Đông,Vàm cỏ Tây và các đại đội chuyên môn đánh đƣờng cùng đã
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tổ chức xong ở khu 7 cu,trên lô 16 A (khu 8 cu) và trên đƣờng Cần ThơSócTrăng (khu 9 cu).
C.-XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CĂN CỨ ĐỊACăn cứ đại ở khu 9cu trƣớc đây gồm đất của 2 tỉnh Bạc Liêu và
Rạch Giá,nay Rạch Giá cắt 1 phần độc lậpcho tỉnh Bạc Liêu thành lập Tinh căn
cứ địa Bạc Liêu.
Căn cứ địa miền Đông đều bị địch uy hiếp:bị uy hiếp mạnh hơn cả
là vùng Đồng THáp Mƣời;khu Tây-Ninh cũng bị lấn chiếm(Trà Vong,Tà
Lot);khu vực quốc Dân thiểu số ở khu vực thuộc tỉnh Thu Biên;Bàn căn cứ địa ở
khu vực thuộc tỉnh Tây Ninh đang tiến hành tở chức.
Ngoài ra ,ở khu vực thuộc tỉnh Thu Biên dẫ bố tri 1 tiểu đoàn để
bảo vệ căn cứ đồng thời tăng cƣờng cán bọ,phƣơng tiện hoạt động và huấn luyện
cho các đội vo-trang tuyên truyền để tiếp tục củng ccoos và phát triển cơ số
quân chúng ở vùng quốc dân thiểu số.Hiện đang cố gắng phối hợp hoạt động với
Đông Nam Cao Miên và sẽ tiến lên bắt liên lạc với Tây Nguyên.
Tóm lại nhƣợc điểm lớn nhất của căn cứ địa ở ta ở các khu vực
thuộc khu 7 cu là kinh tế nghèo nàn,dân cƣ thƣa thớt và lạc hậu.Trong 3 tháng
này địch tích cực tiến công để mở rộng những nhƣợc điểm đó;về ta,ta cũng
khắc phục nhƣợc điểm đó,nhƣng địch vẫn lan ta về phƣơng diện này đƣợc.
D.-CỦNG CỐ GIAO THÔNG TIẾP VẬN ĐƢỜNG BỘTrƣớc những hoạt động quân sự gay gắt của địch để cƣớp phá và
phong tỏa kinh tế ta,sức phản ứng của ta cũng trở thanhfmanhx liệt và tích cực ở
miền Đong.
Ta đã kiện toàn chân chính bàn tiếp vận lên tỉnh miền Đông;phân
chia khu vực và đặt nhiệm vụ rành mạch cho tƣng khu vực,đồng thời thành lập
một lực lƣợng vo-trang bảo vệ việc tiếp vận.
Ngoài ra,trong suốt tháng 5/51 ta phải tổ chức những cuộc vận tải
đại quy ô,huy động từ 1500 đến 2000 dân quân mõi chuyến ,đồng thời phải huuy
động một số lớn nhân viên các cơ quan Dân-Quân-Chanh thuộc 2 tỉnh Thu Biên
và Gia Định-Ninh và cả trung đoàn chủ lực Đồng Nai nữa.
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Một mặt khác,để khắc phục nhƣợc điểmvề giao thông tiếp vận của
ta,ta dã phải giam khẩu phần gạo và vận động phong trào gạo và vận động
phong trào tăng gia sản xuất rộng lớn trong bộ đội,cơ-xƣởng và cơ-quan trong
các vùng thuộc khu 7 cu.
Tuy vậy ta nhận rằng nững cố gắng vƣợt lên tranh thủ với địch để
giao thông tiếp vận có phần nào chậm trễ,thiếu phần nhìn xa thấy trƣớc những
khó khăn trở ngại do địch mang tới để lo toan,chuẩn bị một phàn nào chu đáo từ
trƣớc.

II.-VỀ MẶT TÁC CHIẾN
A.-CỦA 3 CHỦ QUÂN
CHỦ LỰC:
1)Trong 3 tháng này,trung đoàn chủ lực Đông Nai đã chân chính tổ
chức,thay đổi cán bộ (4/51) vận tải lúa gạo (5/51)và tiếp tục luyện
quân(6/51).Riêng tháng 6-51,địch tiến công vào 2 căn cứ trụ quân của trung
đoàn (19 đén 21-6) nhƣng ta chỉ chống trả ở một nơi và kết quả thiệt hại về địch
và ta ngang nhau về ngƣời (địch chết và bị thƣơng chung 2 tiểu đội,ta chết và bị
thƣơng 28 ngƣời trong đó kể cả số của địa phƣơng quận tỉnh ở trên này có 2 đại
đội và một trung đội),còn sung dân ta không cƣớp đƣợc gì cả.
Một điểm nữa cũng cân phải rõ là trong suốt 5 tháng địch đánh
nhiều lần hoặc vào căn cứ trụ quân chƣa chủ lực,hoặc uy hiếp căn cứ đó,nhƣng
việc chủ lực phối hợp với địa phƣơng quân để chống càn quyết ới thấy chỉ có
một lần.
2)Chủ lực ở khu vực Đồng Tháp Mƣời đa phần lính đông phân tán và đeo dai bám
sát địch để tiêu hao địch,mang lại những thành tích vẻ vang chƣa từng thấy trên
chiến trƣờng:
-Diệt 9 tàu
-Diệt 1 số cự điểm và tháp canh ở nội đại và bìa ranh Đồng Tháp Mƣời (chƣa rõ con
số);
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-Diệt chúng đổ ít nhất là 1000 địchtrong đó 15 sĩ quan,chƣa kể số địch chết
trong 9 chiếc tàu và chết vì 1000 trái lựu đạn,địa lôi thô sơ (đạp lôi)và hầm
chống dƣới nƣớc.
-Bị uy hiếp dữ dội,nguỵ quân Hòa Hao ở 3 cứ điểm và tháp canh (ga-sau,kinh
nhì,Rach Mop) ra đầu hàng ta chúng nôn 90 tên,mang theo vũ khí dan đƣợc.
-Thu đƣợc 1 số vũ khí dan đƣợc…
Nhƣng về mặt khác ,ta thấy cũng cần phải nêu ra những khuyết điểm
sau đây:
-Tuy ta mở chiến dịch phòng ngự nhƣng sự chuẩn bị thiết thực về
chính trị và kinh tế thì lại sơ xài, nên khi địch đánh ta bị thiệt hại nặng về kinh tế
và bất lợi về chính trị ở nội địa căn cứ;đồng thời thiếu sự phối hợp đầy đủ và
chặt chẽ với chiến trƣờng căn cứ trên ý thức và hành động của một số địa
phƣơng càn thiết,nhất là ở vùng dịch hậu.
-Riêng về chủ lực hoạt động trong nội địa căn cứ,trong suốt thời
gian tác chiên lâu dài,ta thấy thiếu hẳn việc phối hợp tác chiến với nghi ngơi,
gianh dự bị dội,khắc phục hoàn cảnh địa lí chiến trƣờng (đông bang trang
trại)để tập trung tiêu diệt một bộ phận địch,một cánh quân địch yếu kém,mệt
mỏi,sơ hở nhất,đặc biệt trong hoàn cảnh đem tối.
3)Trong 3 tháng này chủ lực Tây Đô mắc tay trong chiến dịch,kiêm
thao lại việc thực hiện mục đích của chiến dịch(giành giụt khối ngƣời Miên,tiêu
diệt địch),chúng ta thấy cũng không thu đƣợc kết quả gì đáng kể;vo-trang tuyên
truyền gây cơ số trong khôi nguôi Miên,dùng tác chiến lấn át ảnh hƣởng địch ở
đó cũng chƣa có kết quả cụ thể;thiệt thực là việc diệt địch bồi dƣỡng ta cũng
chƣa ra gì;hơn nữa việc phát triển du kích chiến tranh nói chung trên các chiến
trƣờng của địa phƣơng quân và Dân-Du-Kích ở miền tây cũng chỉ sôi nổi nhất
thời rồi lại trầm trầm.
Nhìn lại 3 tháng đầu năm ta sẽ thấy chủ lực miền Tây cũng ở ột chiến
dịch;về phƣơng diện chính trị thu đƣợc kết quả tốt đẹp,nhƣng về quân sự thì kết
quả của nó cũng không hơn chiên sdichj này bao nhiêu.
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Mở một chiến dịch là để thực hiện một mục đích chiến lƣợc.Muốn đạt
đƣợc kết quả đẹp thì không những chủ lực bản than phải chuẩn bị cho thiệt chu
đáo mà căn bản là việc chuẩn bị chiến trƣờng của địa phƣơng quân và dân du
kích phải thƣờng xuyên và thiết thực.
Kinh nghiệm thực tế của cuộc chiến tranh Việt Pháp đã cho chúng ta
thấy chiến dịch trở thành 1 hình thức tác chiến phổ biến của thành phàn vận
động chiens khi thành phần du kích chiến (địa phƣơng quân và dân du kích) đã
đƣợc nung nấu,phát triển,dẫn đƣờng nhiệm vụ địa phƣơng và nhiệm vụ chuẩn bị
chiến trƣờng.
Nhìn vào thực tế chiến trƣờng liên khu miền Tây,chúng ta thấy trên
phình dƣới thớt,trên dặc dƣới rộng,cho nên chúng ta lại càng phải thận trọng
trong việc mở chiến dịch,luôn luôn thấm nhuần phƣơng châm căn bản của căn
bản của giai đoạnở Nam Bộ do trung ƣơng đè ra:”Du kích chiến là chính,học tập
vận động chiến trong trƣờng hợp thuận lợi” trong việc sử dụng chủ lực.
ĐỊA PHƢƠNG QUÂN VÀ DÂN DU KÍCH:
Nhìn chung trong 3 tháng này,việc gìanh giật địa phƣơng,bảo vệ địa
phƣơng,tích cực tiến công giac của địa phƣơng quân và dân du kích đã trở nên
sôi nổi trên các chiến trƣờng nội tuyến và ngoại tuyến,bằng các hình thức tác
chiến linh động của du kích chiến tranh và đã thu lƣợm đƣợc những kết quả tốt
đẹp hơn 3 tháng đầu năm.
Về chiến trƣờng Tỉnh,đặc biệt chiến trƣờng Thu Biên nhiều thành tích
hơn cả,thử đến chiến dịch Đồng Tháp Mƣời.Về liên khu,địa phƣơng quan và dân
du kích liên khu miền Đông hoạt động sôi nổi và kết quả hơn khu miền
Tây;nhƣng so với 3 tháng trƣớc thì 3 tháng này chiến trƣờng khu 9 cu (trong liên
khu miền Tây) hoạt động có phần đều và sôi nổi hơn.
Sau đây là những điểm đặc sắc trong hoạt động địa phƣơng quân và dân du
kích 2 liên khu trong 3 tháng này.
- Phong trào xây dựng cả chiến đấu đang phát trển ạnh ở 2 tỉnh Thu Biên và Gia
Định-Ninh.
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- Phối hợp giữa du kích địa phƣơng quân chống càn quét,dietj tuân tiêu hay
chủ động đánh những trận nhỏ ở Gia Định-Ninh và Thu Biên;hoặc phối hợp
giữa 3 quân khu dẻo dai chống càn quét,diệt tháp canh,diệt cơ giới của địch ở
Đồng Tháp Mƣời.Riêng Đồng Tháp Mƣời cũng cần lên ở đât nhƣng sang kiến
giết giặc của nhân dân,nhƣ hầm chống dƣới nƣớc,”đạp lôi” (địa lôi thô sơ),đã
mang lại kết quả trong thời gian vừa qua.
- Mọi mặt trận phá hoại trên lô 13 và đƣờng sắt Sài Gòn trên lô chính (Thu
Biên từ 15 đến 30/5)và phá cầu;trong khi địa phƣơng quân phối hợp với du kích
đánh tháp canh và tuân tiêu địch(37 trận)để bảo vệ phá hoại với.
- Du kích dùng bọc lôi diệt tháp canh ở Thu Biên,Gò Công.
- Đột nhập thị xã thị trấn để phá hoại ( Cần Thơ,thị trấn Nhà bè thuộc Bà
Rịa)hoặc để tiêu diệt địch,tỉnh Gia Định (cu)đã phát động cuộc vận động dấy
mạnh phong trào du kích chiến tranh trong 15 ngày (15 đến 30-4);kết quả trong
sự hoạt động trong toàn tỉnh nổi hẳn lên.
- Riêng liên khu miền Tây vì không đƣợc báo cáo rõ nên cũng chỉ biết rằng
phong trào sử dụng luuwj đạn trong dân quân du kích là đƣợc lan rộng.Đặc biệt
trong 2 đợt của chiến dịch địa phƣơng quân và dân du kích có phối hợp với mặt
trận chính của chủ lực băng fhoatj động phá hoại,đột nhập thì xa hay hoạt động
vo-trang tuyên truyền,nhƣng kém kết quả.
Đặc biệt trong 3 tháng này có 4 trận đánh có kết quả lớn của địa
phƣơng quân Nam Bộ cần nêu lên:
1)- Trận Ky-tập-cự-điểm Long Diềm (huyện Vĩnh Cửu,Thu Biên):
Nhằm mục đích sơ hở,tháng 6/51 đại đội địa phƣơng huyện
phối hợp với du kích dàng kí tập hạ Long Diềm.Ta thu toàn bộ vũ khí gồm 3
trung liên,1 súng cối 81 ly,42 súng trƣờng và 2 tấn đạn dƣợc.
2)- Trận kỳ tập cứ điểm Dục Lập (huyện Đức Hòa tỉnh chợ lớn cu)
Tháng 5/51 địa phƣơng quân huyện Đức Hòa dùng môi mật giao
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làm nội ứng diệt cứ điểm Dục Lập,ta thu đƣợc 300 lựu đạn,38 súng
trƣờng và tiểu liên và 2 tấn đạn.
3)- Trận giao thông chiến Gia-Huynh(huyện Xuân-Lộc tỉnh Biên-Hòa)
Tiểu đoàn địa phƣơng tỉnh Bà Rịa phục kích đánh đoàn xe lửa
tuân tiêu trên đƣờng sắt Sài Gòn Phan Thiết,Khuc Trang-Tao_Gia Huynh(thuộc
huyện Xuân Lộc,tỉnh Biên Hòa).Ta diệt 2 tiểu đội địch,thu một tốc xe pháo 40 ly
và 80 viên đạn,một đại liên và 13 súng trƣờng và 2000 đạn.
4)- Trận giao thông chiến trên sông Mê Kong (khúc sông thuộc Tân –
Hồng thuộc tỉnh Long Châu Sa)Địa phƣơng quân 1029 dùng xuống máy phục
kích;ta đoạt hoàn toàn đoàn con voi gồm 3 tàu lửa (chaloupes),8 chai ( jonques)
thu 1 đại liên,1 trung liên,1 tiểu liên,4 súng trƣờng,8 thùng đạn,1 máy VTĐ và 1
số lúa gạo thực phẩm.
Nhìn chung 4 trận này đều có giá trị thiết thực:dùng hình thức chiến thuật
thích hợp với khả năng và trình độ chiến thuật,kĩ thuật và trang bị của địa
phƣơng quân để tiêu diệt đƣợc địch bồi dƣỡng.Riêng trận Long Diêm có gía trị
hơn cả,từ lối sử dụng binh lực ( tập đại đội địa phƣơng huyện trong khi chƣa xây
dƣng đƣợc tiểu đoàn tập trung tỉnh),lựa chọn thời cơ (Ngụy quân mới tới
đóng,chƣa nắm đƣợc dân,đánh vào lúc địch đang ăn cơm ở nhà dân) cho đến kết
quả về phƣơng diện quân sự và chính trị.
B.- GÂY CƠ SỞ DỊCH HẬU:
Tuy không đƣợc báo đầy đỉ,nhƣng xuyên qua những hoạt động quân sự
của ta hay những hoạt động quân sự của địch ở vùng dịch hậu,thì nhìn chung
công tác dịch hậu trong 3 tháng này có kết quả hơn 3 tháng trƣớc.Tuy địch có
chiếm đông lan rộng trong một vài vùng,nhƣng ta lại quay lại những vùng sơ hở
của địch để gây cơ sở củng cố sỏ sở quân chúng và phát triển du kích chiến
tranh.Nhƣng nói từ trƣớc tới giờ ta chƣa hoạt động đƣợc hoặc bắt đầu hoạt động
mạnh.
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Nhƣ ở liên khu miền Đông,từ 1950 đến giờ,có những chỗ sự hoạt động ở
vùng dịch hậu rất kém,bây giờ cơ sở gây dựng lại đƣợc,sự hoạt động trở lại
mạnh.
Ở trung huyện Tỉnh Gia Định-Ninh đã đƣợc 12 trận (4 trận lƣu dẫn gai

-

và 8 phục kích)trong tháng 4.
Ở Nam Hooc Môn và huyện Trang Bàng,du kích ta đã trở về địa

-

phƣơng gây cơ sở và hoạt động đƣợc.
-

Ở huyện chợ Gạo (mỹ Tho)cũng có đã đánh đƣợc địch 2 trận.

-

Ở Long-Châu-Sa,vùng Lai-Vung,Lập-Vo,Phu-Châu,vùng hoàn toàn của
ta đã hoạt động gây lại đƣợc cơ sở và hiện giờ đã có 1 tiểu đoàn và hoạt động
đƣợc.

-

Ở Gò Công sự hoạt động cũng mạnh hơn 3 tháng trƣớc.

-

Ở phân liên khu iền Tây,có chỗ cơ sở của ta đã mất từ 1950;bây giờ ta
đã gây lại đƣợc.

-

Ở tỉnh Bến Tre,dân quân Cu Lao BAOQ đánh chìm 2 ghe máy
Du kích củng cố lại và len lỏi hoạt động đƣợc ở An Hòa.Sự hoạt động
đã bắt đầu nối lại từ tháng 1/51 và bây giờ cơ sở tƣơng đối vững vàng và từ
trung đội có thể về hoạt động đƣợc.Đặc biệt là ở huyện Trí Tôn Và Tinh Biên
(Tỉnh Long-Châu-Hà),một vùng thuộc Ngụ quyền của Hòa Hao phàn đông từ
trƣớc tới giờ ta chƣa hoạt động đƣợc,bây giờ ta đã có cơ sở bí mật,có chi bộ và
du kích bí mật.
C.-HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẶC KHU SÀI GÕN:
Trung tuần tháng 6/51,ban chỉ huy quân sự đặc khu có triệu tập hội nghị
để kiêm thao lại công tác cu,đề ra nhiệm vụ và đƣờng lối quân sự,phƣơng châm
xây dựng và phƣơng châm tác chiến ở nội thành;đặc biệt trong hội nghị này nêu
đƣợc những đặc điểm khác nhau về tính chất và gia trị của du kích chiến tranh ở
đô thị hƣớng thôn và cách tổ chức các lực lƣợng vo trang và bàn vo trang nội
thành.Đây là những việc à từ ngày thành lập đặc khu tới giờ mới có.
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Ở nội thành,trƣớc sự củng cố tích cực của địch,hoạt động quân sự và
chính trị của ta gấp nhiều khó khăn nên giảm sút và them nhiều cơ sở;đồng thời
một vài cán bộ trung cấp (về chính trị và quân sự) của ta cũng bị địch bắt.
Ngoài ra trong 3 tháng này có một hoạt đọng quân sự trội nhất là quyết
tử quân đột nhập 3 hang,xuống trong 2 ngày 23 và 24-5-51 thiêu hủy tất cả
25000 lít dầu,21.500 ruột và vỏ xe và 2 dầu may Autorails.
PHẦN THỨ BA
KẾT LUẬN CHUNG
Nhìn chung,trong 3 tháng này,giữa ta và địch việc giành đất địa
phƣơng,giằng co chống trả tiếp đến một cách gay go quyết liệt hơn trƣớc:
-

Địch càn quét chiếm đóng lan rộng ở một vài vùng đi đôi với

việc dùng chính trị thu hút nhân tâm ta chống trả quyết liệt,tiêu hao địch,thử vũ
khí ở nội tuyến làm tinh thần ngụ quân giao động,tinh thần của đồng bào ta ở
dịch hậu phân khối,hơn nữa ta lại luôn vào dịch hậu để gây và củng cố cơ sở
chính trị giết giặc ngay trong lòng chúng và hoạt động địch ngụ vân.
-

Địch cƣớp phá và phong tỏa kinh tế và củng cố cơ sở kinh tế

của chúng,ta “tích cực tăng gia sản xuất,củng cố giao thông tiếp vận,đồng thời
phá hoại kinh tế,phá hoại giao thông tiếp vận chúng.
-

Địch dùng lực lƣợng địa phƣơng để chiếm đóng địa phƣơng,thay đổi

việc bố trí lực lƣợng tổ chức chỉ huy cho thích hợp với tính chất đó và thích hợp
với hienj tinh quân lực của chung, ta cũng tích cực xây dựng tƣ tƣởng du kích
chiến tranh,thay đổi tổ chức bố trí lại lực lƣợng bố trí lại cán bộ nhằm phục vụ
cho vấn đề địa phƣơng.
-

Địch dùng commandos,ta dùng kỳ tập;

-

Địch phát huy ƣu thế về phƣơng diện chiến đấu tối tân ( phi cơ,tàu
canots) ta xây dựng các đối chuyên môn dùng vũ khí mọi diệt các thu do.

-

Địch càn quét,ta xây xa chiến đấu, chàng càn quét.
Tuy thế nhìn chung trong 3 tháng này, về phƣơng diện kinh tế,sức
giành đất của ta vẫn còn sút kém hơn sức giành giật của địch nên ta càn gặp
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nhiều khó khăn và chiệu nhiều thiệt hại về phƣơng diện này, nhất là ở khu 7 cu
và Đồng Tháp Mƣời.
Về phƣơng diện quân sự, sức giành giật đất địa phƣơng của ta vẫn còn
sút kém hơn địch.Tuy chƣa nhận đƣợc những con số cụ thể, nhƣng cũng có thể
biết rằng số đồn bớt đông them vẫn vƣợt xa số đồn bốt bị diệt,số trận càn quét
vẫn nhiều hơn số trận chống càn quét và đất đai một vài nơi vẫn bị mất thêm.
Nhƣng về mặt khác lại cho ta thấy những tiến bộ hứa hẹn một triển vọng tốt đẹp
là trong 3 tháng này số binh sĩ ta bị chết bị thƣơng;đặc biệt số lƣợng cán bộ địch
bị thiệt hại khá nhiều.Hơn nữa số vũ khí ta thâu đoạt đƣợc trôi hơn rất nhiều so
với số vũ khí ta bị tổn thất.
Về phƣơng diện chính trị,sức giành dật của ta cũng có phần trội hơn
trƣớc.Tuy địch lấy đƣợc lính nhiều hơn ta nhƣng phần nhiều do địch uy vu
cƣỡng bức.Tuy ta có bị địch rút đii một số đồng bào,nhƣng khoongphair vì địch
thu hút đƣợc nhân viên mà vì sinh hoạt vật chất ở vùng kháng chiến bị thiếu
thốn cực khổ,đồng bào ra vùng tam chime ở,nhƣng căn bản là long ngƣời vẫn
hƣớng về kháng chiến.
Trái lại ta luôn đƣợc vào dịch hậu gây dựng,phát triển cơ sở quần
chúng và hoạt động quân sự. Đồng thời tinh thần đồng bào dịch hậu phấn
khởi,tinh thần Ngụy quân suy sụt trƣớc chiến trƣờng của ta ở chiến trƣờng Bắc
Bộ và Đồng Tháp Mƣời, nhất là số lƣợng binh sĩ Ngụy quân trở về với kháng
chiến tăng nhiều hơn,đã có hiện tƣợng đào ngũ tập đoàn.
Tóm lại, với sự hoạt động ráo riết của địch trong 3 tháng qua tuy có
đem lại một ít kết quả choc hung những nhƣợc điểm của địch càng biểu lộ một
cách thật rõ rệt về quân số thiếu kém, (trận Đồng Tháp Mƣời), tinh thần Nguy
binh đặc biệt Hòa Hao đang bị giao động mạnh sau những trận thắng lợi về quân
sự của ta ở Đồng Tháp Mƣời vừa qua,và hậu phƣơng hết sức sơ hở (nhƣ Gò
Công nói lực lƣợng ta con yêu trong khi địch đánh DTM đã hại đƣợc 8 tháp
canh,trung huyên, chợ gạo nơi du kích ta hoạt động rất khó nay đã có thể diệt
đƣợc giặc cƣớp đƣợc súng…)
816

Còn về ta trong 3 tháng qua so với giặc tu sự hoạt động chƣa
bang,nhƣng đã có nhiều tiến bộ hơn trƣớc mặc dầu trong lúc đang bận chân
chính tổ chức các khu,tinh đội,các cơ quan chuyên môn,đang xây dựng các tiểu
đoàn địa phƣơng tinh và đang ra sức tăng cƣờng cho các quan yêu.Với triển
vọng ấy trong 3 tháng tới sau khi các tổ chức đã ổn định và hoạt động đƣợc điều
hòa cho phép ta tin sẽ đem lại nhƣng kết quả tốt đẹp mới…
Dự chi chiến dịch năm 1951 của phòng quân nhu tài chính khu 7
QUÂN ĐỘI QUỐC GIA

CHÁNH PHỦ DÂN CHỦ CỘN HÕA VIỆT

BỘ TƢ LỊNH KHU VII

NAM

PHÒNG QUÂN NHU TÀI

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CHÁNH

DỰ CHI CHIẾN DỊCH NĂM 1951
Lực

Quân

Khẩu phần thức Thuốc

Quân

Về

lƣợng

số

ăn

men

giới

tác phí vận chiến

4 lần chiế

Bạc

Bạc cầm

tải

dịch

huy

Thu

động

Phụ trội

cầm

công Cộng một Trong nă
tsat- dịch

Vatl, Văn
phòng,
Dụng
cho

cụ
binh

chủng
chuyên
môn
6

tiểu 8000

5

1.200.000 100.000 2.000.000 500.000

đoàn số
nhân
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3.800.000 15.200.00

viên
cần thiết
cho
chiến
dịch
TỔNG SỐ DỰ CHI CHO NĂM 1951: MƢỜI NĂM TRIỆU HAI TRĂM NGÀN ĐỒNG
CHẴN

( 15.200.000)
NHU CẦU BẠC CẦN

CHO 1 LẦN

CHO 4 LẦN CD

CD
Các khoản chi phí toàn bạc cần:
- Thuốc men:

100.000

- Quân giới:

2.000.000

- Vật liệu văn phòng:

15.000

Tổng: 2.115.000
Các khoản chi phí với 1 phần cần:
- Công tác phí, vận tải, trinh sát, dụng cụ
cho các binh chủng chuyên môn (300/0):
(1.685.000 x30)/100= 505.500

2.620.500

10.F482.0
00

Nhu cầu bạc Việt nam
Các khoản chi phí với 1 phần bạc Việt
Nam:
- Khẩu phần thƣc ăn, công tác phí, vận tải,
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trinh sát, T2l2, dụng cụ (700/0):

(1.685.000 x 70)/100=
Cộng:

4.718.000
15.200.000

1.179.500
3.800.000

Thi kiến và duyệt y:

Văn phòng ngày 11 tháng 2 năm 1951

Bộ Tƣ lịnh Khu VII

Ban chỉ huy F.Q.N.T.C Khu 7

Tƣ lịnh phó, Chính ủy Tƣ lịnh

Trƣởng phòng

Trần Văn Trà

Cao Văn Bổ
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 514, tờ 02.

Báo cáo số 87/TĐB ngày 31.5.1953 của Tỉnh đội Bộ dân quân
UBKCHC Gia Định Ninh v/v thống nhất Ban Quân nhu - Tài chính và
phòng Tiếp vận.
UBKCHC GIA ĐỊNH NINH

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/TĐB

BÁO CÁO
V/v thống nhứt Ban QN/TC và Phòng Tiếp vận.
- Thi hành lịnh của U.B.K.C.H.C Tỉnh;
- Thi hành nghị quyết cuộc Hội nghị giữa Ban Quân nhu/Tài chánh và Ty
kinh tế ngày 6/5/53 có đại diện UBKCHC tỉnh dự.
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Tỉnh đội đã tiến hành việc thống nhứt Ban Quân nhu/ Tài chánh Tỉnh đội
và Phòng Tiếp vận (Ty Kinh tế) nhƣ sau:
1) Chuẩn bị:
Trƣớc khi thống nhứt, chúng tôi vận động đả thông tƣ tƣởng anh em trong
Ban Quân nhu/Tài chánh trên các điểm:
- Lý do thống nhứt: Trên một chiến trƣờng; để 2 tổ chức cấp dƣỡng tiếp
vận không hợp lý, tốn ngƣời, tốn phƣơng tiện.
- Thống nhứt chế độ cấp dƣỡng, tránh tình trạng chế độ chênh lệch giữa
Dân chánh và Bộ đội cùng sống trên một chiến trƣờng. Lấy mức sống của đội
viên làm tiêu chuẩn.
- Nhắc nhở anh em phải thành tâm đoàn kết với anh em tiếp vận sẽ đến
công tác chung, thật sự giúp đỡ anh em trong công tác, vì khi mới qua thế nào
cũng còn bỡ ngỡ.
- Cho anh em biết nhiệm vụ Quân nhu sẽ phải lo tiếp tế cấp dƣỡng thêm
cho cơ quan Dân Chánh.
TIẾN HÀNH VIỆC THỐNG NHỨT
a) Hội nghị:
Đáng lý cuộc hội nghị thống nhứt họp ngày 16/5/53, nhƣng vì tình hình
giặc bố thành tuyến nên đổi lại ngày 17/5/53.
Hội nghị có mặt : Ông Ích Trƣởng Ban QN/TC,
Có mặt Ông Huê (Phó Phòng tiếp vận)
Có mặt Ông Thạnh (Phó Phòng tiếp vận).
Và đầy đủ anh em trạm 2 Quân lƣơng và đầy đủ anh em Phòng Tiếp vận.
Vắng mặt: Đại diện UBKCHC, Ban chỉ huy Tỉnh đội và Ty Kinh tế vì bận
công tác không dự đƣợc.
- Hội nghị đả thông tƣ tƣởng anh em thêm về việc thống nhứt và nhắc nhở
anh em thành thật đoàn kết và giúp đỡ nhau.
b) Giao lãnh:
- Quân nhân:
+ Phòng Tiếp vận đƣa qua:………12 ngƣời (có 2 cán bộ)
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+ Ban Quân nhu/Tài chánh: ……..92 ngƣời
104 ngƣời
- Tài sản: (Xem bản kèm theo)
Trong việc giao lãnh Ban Quân nhu/Tài chánh chấn chỉnh tổ chức và bố trí
cán bộ + nhân viên nhƣ sau:
a) Ban chỉ huy:
- Trƣởng ban: Mai Hữu Ích,……………………………………………5
- Phó ban: Phạm Đăng Lâm
- Phó ban: Lê Văn Dinh,
- Phó ban: Lê Văn Trung, (nghỉ phép)
- Phó ban: Nguyễn Văn Huê (theo đề nghị của UBKCHC Tỉnh bộ nhằm
ông Huê lãnh nhiệm vụ Phó Ban).
b) Văn thƣ:
- Trƣởng Văn thƣ/Thủ quỹ: ……………….1)
- Kế toán Văn thƣ, Cán bộ kế toán…………2)
- Thƣ ký cấp phát: …………………...…….1)
- Tập sự kế toán……………………………1)

13

- Tiếp liệu:………………………………….1)
- Cán bộ Quân lƣơng lƣu động……………..1)
- Cán bộ sản xuất………………………… .1)
- Tổ Quân trang…………………………….3)
- Kho …………………………………….. 2)
c) Trạm Long Nguyên:…………………………………………………..14
d) Trạm An Thành:………………………………………………………13
e) Trạm Miền Bắc (đội tiếp vận 12) …………………………… …

.27
72

Số ngƣời không có bố trí trong tổ chức đã có đề nghị giải quyết nhƣ dƣới
đây:
- Tổ sanh sản sẽ nhập chung vào các Tổ sanh sản, của các cơ quan Tỉnh đội
ở Long Nguyên: ………………………………………………..…………...5
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- Đi an dƣỡng ở Đức Hòa Thành ……………………..…………….3
- Tổ chức Tỉnh đội Quản lý giao lại VFBCH TĐ chịu trách nhiệm….6
- Đƣa ra tự túc (lo rèn) …………………………………………….....2
- Thuyên chuyển Đại đội 3019 ………………..……………………..2
- Thƣơng binh ở tại Quân y xã ……………………………………..1
- Giải ngũ ……………………………………………………………1
- Cán bộ tiếp liệu ở Thành (tự túc)…………………………………...5
- Cho BCH dinh công tác …………………………………………....2
- Nghỉ phép…………………………………………………………..4
- Thuyên chuyển d 306………………………………………

.…1
32

Riêng bộ phận Quản lý Đức Hòa Thành của Quân nhu/ Tài chánh Tỉnh đội
còn giữ nguyên, tổ chức cũ, Ban chỉ huy Tỉnh đội đã cho ngƣời xuống chấn chỉnh
lại, chúng tôi sẽ báo cáo sau./.
Văn phòng, ngày 31 tháng 5 năm 1953
TM/BAN CHỈ HUY TỈNH ĐỘI GIA ĐỊNH
NINH
Phó Chính trị viên
(đã ký)
VIỆT HỒNG
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1284, tờ 01

Báo cáo số 180 FX của UBKCHC huyện Trần Văn Thời tỉnh Bạc
Liêu về máy bay hoạt động trong huyện Trần Văn Thời, từ ngày 8.11.1953
đến 26.11.1953.
TỈNH BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN TRẦN THỜI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 180FX
BÁO CÁO
Máy bay hoạt động trong huyện Trần Văn Thời, từ ngày 8-11-1953 đến
26-11-1953
Kính gửi: UBKCHC Tỉnh Bạc Liêu
Ngày 8 tháng 11 năm 1953 lúc 10 giờ có hai chiếc máy bay, thứ một động
cơ từ hƣớng Thái Bình bay ngang xã Khánh Lâm cập theo kinh Biêu nhị chúng
bắn đến rạch vàm chàm Sơi (sự thiệt hại chƣa biết).
Ngày 9 tháng 11 năm 1953, lúc 9 giờ có 6 phi cơ của giặc bay đến Ấp nhà
Vi xã Hƣng Mỹ chúng thả bom niểu (4 trái có hai trái lép) và một số bom dầu
đốt nhà.
Thiệt hại:
- Tiêu tan 1 cái nhà 1 cái tiệm.
- Trại mộc của Chính phủ bị đốt, đồng bào chữa đƣợc, thiệt hại ít.
Còn hai trái bom lép xã có bố trí cho du kích xã canh giữ, treo bảng cấm
không cho ai lại gần. Đồng thời xã có báo cáo cho binh công xƣởng để tìm cách
lấy hai trái lép.
Ngày 11-11-1953, có 4 chiếc bay thứ một động cơ từ phía Thái Bình bay
tới Khánh Lâm bắn từ Rạch Láng đến ấp II (sự thiệt hại chƣa biết).
Ngày 12 tháng 11 năm 1953 có một chiếc phi cơ màu xám thứ hai động
cơ từ phía Rạch Giá bay cập ven biển đến sông Đốc bắn phá. Chiếc này bay thật
thấp và chậm.
Cách hai giờ sau cũng có một chiếc hai động cơ bay cập ven biển dò dẫm
rất lâu sau cùng bay luôn về Rạch Giá.
Thiệt hại:
- Chìm một chiếc ghe.
- Hƣ hại cái nhà.
Ngày 26-11-1953, lúc 12 giờ trƣa có 2 phi cơ đến sông Đốc bắn phá, đốt
nhà. Cùng lúc đó có 4 tàu lớn đậu ngoài biển ngay vàm sông đốc, có 11 chiếc
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tàu nhỏ chạy về cửa sông Đốc thẳng tới vàm rạch ruộng nhỏ (Khánh Hƣng)
chúng có vô rạch xẻo.
Quao (Phú Mỹ) đập đồ dạt, đổ lúa gạo của đồng bào.
Đoàn tàu này rút lui, xa biểu lúc 1 giờ chiều ngày 26-11-1953.
Tin thêm: Lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 1953, tàu lớn giặc đậu
ngoài biển bắn [] vào vùng Khánh Hƣng và Phú Mỹ.
- Đoàn tàu về tới rạch ruộng nhỏ gồm có hai chiếc ca nô sơn trắng số: 687
và 678, 2 chiếc ghép sơn xám. Còn bao nhiêu là motgo đille.
Đoàn tàu nhỏ này chạy vô rạch ruộng, nhỏ chừng 2.000 thƣớc đốt một cái
nhà tại Vàm. Tại xóm phố xã Thuần giặc đổ bộ 70 tên, phá và lấy đồ đạc của
Huê Kiều càn ra sau rừng độ 200 thƣớc. Lúc tàu vô có một chiếc máy bay iểm
hộ.
Thiệt hại:
- Đốt 1 cái nhà
- Lấy 24 kilo đinh của đồng bào Huê Kiều
- Lấy 1 cây đờn ghi-ta
- Đập bể một chiếc tam bản
- Đập bể một thùng đựng nƣớc, và bắt hai con trâu của đồng bào nữa.
- Đồ đạc hƣ hại của đồng bào Huê Kiều ƣớc lƣợng 160.000$00 (Một trăm
sáu chục ngàn đồng).
TL/UBKCHC Huyện
Chánh Văn phòng
Trần Danh Dƣơng
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 118, tờ 03.
Báo cáo của UBKCHC huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho về kết quả và kinh
nghiệm phá tề trong 6 tháng cuối năm 1953.
TỈNH MỸ THO

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA
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UBKCHC HUYỆN CÁI BÈ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG KẾT KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM PHÁ TỀ
TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 1953
I. KẾT QUẢ PHÁ TỀ:
A. SỐ LƢỢNG:
Việc phá tề trừ gian chia ra 2 đợt:
1/ Đợt nhứt:
a) Huyện giáo dục và trừng trị 73 tên hội tề và đại diện. Huyện có mở 2
phiên TAND đặc biệt vào ngày 3-8 và 3-9-53.
Vì không nắm vững chủ trƣơng của TU nên việc trừng trị có phần hữu
trong phiên xử ngày 3-8-53. Huyện cảnh cáo cho về một số lớn còn 3 tên đắc lực
bị kêu từ ở tù 3 năm trở lại. Các tên này có chọn trong Ban hội quản xã hoạt
động tích cực cho giặc, thành phần hội tề cũ. Nhân dân phản ứng cho là xử nhẹ.
Rút kinh nghiệm phiên xử trên nền phiên xử ngày 3-9-53 đƣợc phần chu
đáo. Các phẩm phép đƣợc xây dựng đúng mức và phản tỉnh mau lẹ. Trong phiên
xử này có 2 hội tề bị lên án tử hình (1 trong BTS Xã và 1 trong BTS ấp), 7 hội tề
bị kêu án tù ở từ 3 năm trở lại 1 năm và 4 hội tề đƣợc hƣởng án treo.
UB Huyện ra giấy cảnh cáo 57 tên đại diện ấp.
a) Xã: Giáo dục và cảnh cáo đƣợc 119 tên hội tề và đại diện những việc
phá tề không thông suốt vì cán bộ huyện cũng nhƣ xã không thông suốt chủ
trƣơng của TU mà chỉ thi hành theo sự phân công của các cán bộ tỉnh chịu trách
nhiệm xã.
Đốc - Binh - Kiêu: Giáo dục và cảnh cáo 28 tên trong thời gian 2 ngày 2
đêm. Chƣơng trình giáo dục có phần chu đáo nhƣ việc sắp xếp chỗ ăn, ở và học
tập nhƣng có phần hữu khuynh. Cán bộ xã có thái độ gạ gẫm, mơn trớn các hội
tề vì sợ họ về sẽ khủng bố gia đình nên tổ chức liên hoan, văn nghệ và làm tiệc
ăn uống.
Mỹ An: Giáo dục và cảnh cáo 20 tên trong một ngày. Xã này có ƣu điểm
là có tinh thần quyết tâm. Trong hoàn cảnh khó khăn, giặc lấn chiếm vẫn thi
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hành chủ trƣơng của TU nhƣng khuyết điểm là cấp lãnh đạo yếu nên việc giáo
dục sơ sài không chu đáo.
Tân Mỹ: Giáo dục và cảnh cáo 27 tên trong thời gian 6 ngày, hình thức
giáo dục chánh quy. Xã mở Ban Tƣ pháp phạt qúa quyền hạn mình và có hình
thức Tòa án vì thành phần BTF có cán bộ tỉnh, huyện và xã. Ƣu điểm của xã nầy
là có hƣớng dẫn học tập và phản tỉnh nhƣng nhƣợc điểm là không sử dụng lực
lƣợng nhân dân để xây dựng, giáo dục phẩm phép, bị động là hứa giáo dục rồi
cho về nên phạm phép khinh lờn, ăn nhậu, cãi vã với nhau.
Tóm lại, trong đợt này huyện và xã giáo dục và cảnh cáo 192 tên hội tề và
đại diện gồm có 8 tên trong Ban hội quản xã và 184 tên trong các BTS ấp. Trong
đợt này có 16 đ/c ở xã bị bắt buộc làm tay sai cho giặc phản lại kháng chiến vì
các CU xã không thông suốt chủ trƣơng của TU và thi hành sai lệch phƣơng
châm 2 vùng. Số đ/c trên bị thi hành kỷ luật Đảng (khai trừ, cảnh cáo) và có 7
đ/c bị đƣa ra Tòa án lãnh tù ở hay án treo (3 tù ở, 4 án treo). Số hội tề đợt này
đƣợc giáo dục sau khi trở về nhà lo làm ăn, cảm mến kháng chiến, ủng hộ cán
bộ công tác và có 1 số trở thành nòng cốt. Mặc dầu giặc đã có kéo họ tái lập tề
nhƣng họ vẫn thối thoát không chịu làm và trốn lánh.
1) Đợt nhì: Phá tề và Bảo an.
a) Huyện: Trong đợt này huyện phải họp với xã Mỹ Thiên giáo dục và
cảnh cáo 66 hội tề nhì trong số này có 6 đ/c. Xã nầy bộ máy ngụy quyền và ngụy
quân nhiều nhứt toàn Huyện. Rút kinh nghiệm ở đợt trƣớc, nên lề lối làm việc
đƣợc chu đáo. Các hội tề đƣợc hƣớng dẫn học tập, phân tính đúng mực và mau
lẹ. Họ tự phong tội trạng.
Sau khi nhận xét chung, cán bộ huyện và xã đồng ý cảnh cáo cho về 56
tên và đƣa về Tòa án tỉnh 10 tên hội tề đắc lực (theo chủ trƣơng mới của tỉnh tập
trung số ngƣời nặng tội về Ty xử).
b) Xã: Song song với việc phá tề, xã phá Bảo an. Số hội tề, đại diện và
BA mất thân trƣớc chiến thắng của bộ đội ta khắp các mặt trận nên yêu cầu
chánh quyền ra giấy mời để họ có bằng chứng tranh đấu với giặc.
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Mỹ Lợi: Trong 10 ngày giáo dục cảnh cáo 22 tên đại diện. Trong số này
có 9 đ/c và 4 cán bộ xã mà CU phân công ra mặt với giặc.
Giặc tổ chức up-bô 400 TN Bao an, chánh quyền xã giải tán đƣợc đa số
chỉ còn 14 BA cầm súng cho giặc.
Thanh Hƣng: Hai lần giải tán đƣợc 22 đai diện và BA. Lần thứ ba giải tán
31 vụ cờ bạc và 82 BA, tịch thâu 33 bộ rƣỡi đồ chánh quy mà giặc thâu góp
40.000$ của đồng bào để may.
My Lƣơng: Có 377BA đi tập 1 tuần lễ trong só này có 107 TN Cao đài.
Ta giải tán đƣợc chỉ có 1 TN đi BA và 3 TN đi lính quốc gia.
An Thai Đông: HH biên tên 93TN (đi tập 37, trốn số đông và chỉ có 6
lãnh quần áo). Thanh niên Cao đài ghi tên 14 và đi tập 12. Chánh quyền xã giải
thích và hƣớng dẫn họ tranh đấu và trốn. Giặc thâu góp 5.000$ may đồ chánh
quy.
Châu vi An Hƣu: Hàng ngày có 300 TN đi tập BA có 20 TN lãnh đồ
chánh quy. 600 TN Cao đài đi tập chiến binh trù bị.
Sau đợt giáo dục tề và BA ở các xã nên số TN đi tập tranh đấu trốn lãnh
chỉ còn 80TN-HH và 150 TN Cao đài có gia đình ở Châu Vi đi tập.
My An: Ghi tên 1 Trdo: Trong số này có 20TN đi tập 7 ngày ở An Hữu.
Chánh quyền giải thích nên toàn thể có ý thức trốn tránh không đi tập nữa.
An Thai Trung: Giặc tổ chức 8 Tido. Thâu góp may quân phục 10.200$.
Số đông trốn và có 8 TN cầm súng cho giặc.
My Thiên: Ghi tên 600 TN Bảo an, đi tập đƣợc 82 ở châu vi An Hữu
nhƣng có 60 đƣợc xã giáo dục trốn về.
Mỹ Đức Tây: Up bô 4 Trung đội. Bắt đi tập và dụ dỗ cho ăn tiệc. QDC
giáo dục họ điều tra chức và tranh đấu không đi lính trong các lần bộ đội đánh
các bốt đình Mỹ Lợi. Phá đƣợc 1 hội phô-tê 32 tên do nhân dân tố cáo cho
chánh quyền đến kiểm thảo và giáo dục. Kết quả tên Ba Xem là chủ Hội, 1 tay
đắc lực của HH nhìn nhận tội lỗi, giao môc và trả tài liệu cho xã. Hội này là một
hội làm mƣớn (tổ chức trá hình của HH để xây dựng chi bộ dân xã Đảng) để lấy
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tiền giúp ngƣời nghèo khó hay tản cƣ. Hội có động viên 160 đồng bào làm bốt
cho giặc để lấy tiền làm vốn.
Tân Mỹ: Ghi tên 2 Trdo BA. Chánh quyền giáo dục giải tán đƣợc hết và 1
hội tro-tan gồm 1 tên hội trƣởng là Phạm Tân Tài và 12 hội viên. Xã mới giáo
dục đƣợc 171TN.
Hâu Thanh: Có 100 BA đi tập ở An Hữu và 2 TN Cao đài đi tập ở Cái Bè.
Sau khi giáo dục họ đều đồng tình trốn tránh không đi tập dƣợt nữa.
Mỹ Trung: Giải tán đƣợc 30 BA và 15 chiến binh trù bị Cao Đài đi tập ở
An Hữu và Cái Bè trong thời gian 7 ngày (toàn thể) khám phá đƣợc Ban trị sự
Cao đài bí mật hoạt động gồm 3 ngƣời. Cảnh cáo 5 tay cờ bạc chuyên môn.
An Cu: Tên Ca Bài ghi tên 60 TN nhƣng số này đƣợc QDC Xã giáo dục
nên họ giác ngộ không bắt lính và trốn tránh.
Hòa Hƣng: Giặc tổ chức 1 Ddo BA có 60 [...] tập dƣợt và may đồ chánh
quy và mua đèn pile. Do sự lãnh dạo hữu khuynh của 1 số CUV nên còn 1 Trdo
chƣa đƣợc giáo dục và giải tán. HU đã chỉ đạo và đặt kế hoạch cho CU giải tán
đầu tháng 2-54.
A. NHẬN XÉT KẾT QUẢ VÀ ẢNH HƢỞNG
a) Kết quả:
Trong 2 đợt phá tề, và Bảo an, trừ gian, chống cờ bạc, liên kết với việc
phát triển du kích chiến tranh và DNV phục vụ trọng tâm thuế NN, toàn Huyện
thâu hoạch đƣợc kết quả nhƣ sau:
- Phá tề: 8 tên hội tề nhứt và 272 hội tề ấp.
- Phá BA: 2.297 tên trong tổng số 2.444 tên.
450 TN Cao đài đi tập chiến binh trù bị.
- Cờ bạc: cảnh cáo 31 vụ, giải tán 3 song tài xiêu ở Thiên Hộ, Mỹ Trung
và An Thái Đông (Cô-Co).
- Trừ gian: 25 vụ (trong năm)
Trong năm 1953 giặc quyết tâm và bền bỉ xây dựng bộ máy ngụy quyền
và phát triển BA, gây phong trào cờ bạc, ăn chơi để thực hiện âm mƣu bình định
cƣớp ngƣời cƣớp của, nhƣng HU và các CB xã quyết tâm theo đuổi công tác phá
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tề và BA. Kết quả công tác này hiện giờ tất cả cán/bộ máy hội tề nhì từ xã du
kích đến xã tạm chiếm đều bị phá sạch và bộ máy hội tề nhứt của các xã bị sứt
mẻ về số lƣợng cũng nhƣ về tinh thần, co mình trong đồn bốt.
Việc phá tề, BA có ảnh hƣởng lớn lao trong vùng tạm chiếm làm cho số
hội tề nhứt còn lại ở vùng tạm chiếm không dám đi thâu góp lung tung nhƣ
trƣớc nữa; chúng thâu góp lấy lệ và rao chuyền trong nhân dân đến góp tại 1 địa
điểm nhứt định.
Ví dụ ở xã tạm chiếm An Thái Đông có tên Xa Hay là tên độc ác nhứt
cũng không dám thâu thuế đảm phụ quốc phòng của đồng bào đến đóng.
Ở xã Đông Hòa Hiệp, 1 xã tạm chiếm ở sát phân khu Cái Bè, hội tề cũng
không dám đi vô xóm ấp để thâu thuế đảm phụ quốc phòng. Năm 1952 chúng
thâu 70% nhƣng năm 1953 (đợt phá tề 6 tháng cuối năm) chỉ thâu đƣợc 5% số
dân trong xã.
Việc truy kích tƣ tƣởng làm tề trong số hội tề còn lại và trong nhân dân
vẫn tiếp tục ráo riết nhƣ xã Mỹ Trung đã khám phá đƣợc 1 Ban trị sự Cao đài
hoạt động bí mật do nhân dân báo cáo với chánh quyền đến kiểm thảo và giáo
dục. Những ngƣời nầy nhìn nhận việc làm của mình là sai có hại kháng chiến
nên hứa hẹn không làm nữa. Xã Thiên Hô nhân dân cũng tố cáo 5 ngƣời muốn
liên lạc làm tề cho giặc.
Xã An Cu có 2 tên hội tề nhứt là Hƣơng Ca Toan và Hƣơng Thân Lƣơng
là hội tề cũ đời Pháp thuộc đƣợc mời trong đợt nhứt tháng 7-53 nhƣng họ trốn
tránh. Nhờ nhân dân bao vây nên đã ra thú tội tháng 12-53 và sắp đƣợc đƣa ra
Tòa án xử.
a) Ảnh hƣởng:
1) Công tác phá tề trong nhân dân:
Nhân dân đƣợc giáo dục chủ trƣơng phá tề tích cực hƣởng ứng. Xã Hậu
Thành có 1 Ông Lao vì bị bọn tề hiếp đáp, thâu góp nặng, thốt ra câu nói nầy khi
gặp chánh quyền ta: “Tôi tƣởng đâu Chánh phủ đã quên làm việc phá tề rồi
chớ”..
829

Ở Xã An Cu, trong 1 cuộc họp xóm có cán bộ huyện hƣớng dẫn, 1 ông già
giơ tay xin nói: “Bẩm thƣợng quan tôi xin có ý kiến. Tôi yêu cầu thƣợng quan
phải tiêu diệt hội tề và chánh quyền phải luôn luôn có mặt ở địa phƣơng để bảo
vệ dân”.
Nhân dân còn vát hèo gậy rƣợt bắt tên Hƣơng quan Lùng 1 tên hội tề đắc
lực ở xã An Cu.
Sau các đợt phá tề nhân dân nhận thấy công tác phá tề đem lại hạnh phúc
cho họ vì họ không bị hội tề thâu góp nặng và bắt đi làm xấu. Họ càng tin tƣởng
chủ trƣơng và càng tích cực tham gia kháng chiến mọi mặt.
1. Công tác phá tề đối vớ Bảo an và chống bắt lính.
Nhờ ảnh hƣởng phá tề nên kết quả phá bảo an và chống bắt lính đƣợc to
tát. Trong toàn huyện chỉ còn 1 ấp của xã Mỹ Đức Đông 1 ấp xã Hòa Hƣng và 2
ấp xã Mỹ An còn mỗi nơi 1 Trdo BA. Giặc không còn tái mặt để bắt TN đi BA
và nhập ngũ vì số hội tề nhì không dám đi trong xóm ấp để bắt.
TN Cao đài đƣợc giáo dục nhận rõ âm mƣu cƣớp ngƣời cƣớp của của
Pháp lợi dụng tôn giáo mộ lính cho chúng nó nên họ tranh đấu không đi tập lính
chiến binh trù bị.
1. Công tác phá tề đối với cờ bạc và trộm cƣớp:
Trong toàn Huyện cờ bạc giảm bớt nhiều con lối khoảng 20%. Đi đôi việc
trừ gian có kết quả, nhân dân hƣởng ứng đã tố cáo và trừng trị trong năm 25 vụ
(tử hình).
II. KINH NGHIỆM:
a) Ƣu điểm:
1) Huyện đã biết khai thông và đấu tranh tƣ tƣởng với cán bộ Đội QDC
Huyện cũng nhƣ xã về chủ trƣơng phá tề của Trung ƣơng.
Đợt nhứt cán bộ chƣa thông suốt chủ trƣơng nên hữu khuynh. Đợt nhì cán
bộ đƣợc học tập nên chu đáo trong việc giáo dục tề.
1) Biết nắm dân vận làm gốc, vận động nhân dân tham gia phá tề. Nhân
dân đƣợc giáo dục chủ trƣơng nên hăng hái tham gia bao vây giáo dục tề. Họ
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trực tiếp giáo dục từ gia đình và thuyết phục hội tề đi lên huyện chịu tề nên 99%
hội tề tự nguyện đến huyện thú tội và chịu hình phạt.
Tên Hội trƣởng kiêm hƣơng quan Trịnh Văn Lùng ở xã An Cự là tên tề
độc ác bị nhân dân rƣợt bắt chạy lên Sài Gòn trốn lánh nhƣng con trai khuyên
nên trở về thú tội vì con tên Lùng nói: “trốn Tây dễ chốn chớ chốn Việt Minh
không dễ vì đâu đâu cũng có Việt Minh” trở về xã bị nhân dân bao vây, y sợ
nhân dân tự động giết nên trong lúc đang bịnh cũng ráng bơi xuồng về căn cứ
tìm KH huyện để chịu tội. Đi đến chỗ y mệt quá nên xỉu.
Ở Xã Mỹ Hội có tên Hƣơng chủ Nguyễn Văn Sửu thành phần hội tề cũ.
Năm 1950 đã có âm mƣu tái lập tề bị chánh quyền giải tán năm 1952 trở lại làm
tề nhứt hoạt động đắc lực khủng bố nhân dân và ăn hối lộ. Trong đợt phá tề,
nhân dân họp miting tố cáo, yêu cầu chánh quyền trừng trị. UB Huyện có thơ
mời, tên Sửu sợ qua không dám đi thú tội. Nhân dân bao vây, gia đình cán bộ
giải thích và chính con rể của y làm việc cho đệ-nhị-phòng của Pháp ở Vĩnh
Long cũng khuyên đứt nên đi thú tội. Rốt cuộc tên Sửu tự nguyện đến huyện nạp
mình và lãnh án tử hình.
3) Biết dùng áp lực chánh quyền và quân sự đúng mức nhƣ ra thông cáo
phá tề chung và mời từng ngƣời vô căn cứ chịu tội. Quân sự võ trang tuyên
truyền bao vây đồn bốt và đánh vào cơ sở ngụy.
4) Biết động viên sức mạnh quần chúng phá tề: Đƣa hội tề ra cho nhân
dân phê phán trong các cuộc mitting và động viên nhân dân giáo dục tề sâu sắc
(xã Mỹ Hội nhân dân tố cáo 2 hội tề đắc lực Ca Tau và Chu Sửu).
5) Biết đặt chƣơng trình giáo dục tỉ mỉ và sát đúng theo trình độ hiểu biết
của tề, hƣớng dẫn học tập, động viên tình cảm, bảo đảm tự do tƣ tƣởng của họ,
giáo dục đúng mực để họ phân tính mau lẹ. Trong mỗi cuộc hỏi cung nên có
ngƣời khai thiếu thành thật thì cán bộ hỏi cung ngừng hỏi và giáo dục thêm để
họ trở về nhận đúng tội lỗi mình.
Anh Cao Văn Hi ở xã Mỹ Thiên lúc đƣợc mời về Huyện có cảm tƣởng
chắc bị xử tử hình. Anh ăn xài cho hết tiền và định vƣợt trại. Sau đợt giáo dục
Anh phân tính mau lẹ, ý định vƣợt trại của Anh.
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Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Mỹ Hội 60 tuổi, nhận thức đƣợc chánh sách
khoan hồng đúng đắn của Chánh phủ và thái độ ôn hòa và nghiêm chỉnh của
nhơn viên phụ trách hỏi cung và giáo dục ông nên thốt ra câu nói với các hội tề
khác ở chung trại so sánh lƣợng khoan hồng của Chánh phủ đã cảm hóa đƣợc
ngƣời có tội nhƣ đời Thuấn Nghiêu và Châu văn Vƣơng bên Trung Quốc. Tôi
không giam cầm mà không trốn (vẽ vòng dƣới đất giam tôi) và không tra tấn mà
thành thật cung khai.
Ông Phạm Lôi Trinh 45 tuổi ở xã Mỹ Thiên một tín đồ Phật giáo Thiền
Lâm Cựu Hội trƣởng Phật giáo chính quyền xã sau khi đƣợc giáo dục căm thù
giặc giết chết cha và anh của mình có nói một câu “tôi chƣa biết căm thù và
chƣa có ý chí phục thù mà lại xin làm tay sai cho giặc nay nhờ Chánh phủ giáo
dục chánh nghĩa thì không khác nào tôi đƣợc quy y thờ Phật một lần nữa”.
6) Biết dùng điển hình phản tỉnh của tề giáo dục trở lại tề.
Anh Nguyễn Văn Y ở xã An Cu sau khi đƣợc giáo dục ứa nƣớc mắt và
thành khẩn phản tỉnh những tội lỗi của anh nhƣ: đốn hết cây cối của đồng bào
trong xã cho giặc làm bốt v.v KH Huyện đã in bản phản tỉnh của anh gửi đến các
hội tề vùng tạm chiếm giáo dục số này có kết quả.
7) Biết tạo điều kiện hợp pháp để hội tề tranh đấu với giặc không làm tề
nữa sau đợt giáo dục cảnh cáo cho về. Họ trình giấy cảnh cáo và tranh đấu với
giặc.
Ở Mỹ Thiên có 1 hội tề đƣợc cảnh cáo cho về bị giặc mời đến ép buộc tái
lập tổ. Anh trình giấy cảnh cáo và tranh đấu với giặc không làm và ca ngợi
chánh nghĩa của kháng chiến. Bọn HH mắc cỡ đánh anh 2 bạt tai và đuổi anh về
anh còn nói với trả lại “thà mấy anh đánh tôi 2 bạt tai còn sƣớng hơn làm tề
phản dân phản nƣớc rồi chết”.
8) Biết truy kích và tiêu diệt tƣ tƣởng làm tề, có cảnh giác giáo dục nhân
dân và tề về âm mƣu của giặc tái lập tề bị mất, theo dõi để kiểm thảo thắc mắc
của gia đình tề bị kêu án.
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Hai tên hội tề cũ ở xã Hậu thành là Lê Văn Trọng và Nguyễn Hậu Duệ,
sau khi đƣợc cảnh cáo cho về bị giặc đòi đến để bí mật tái lập tề nhƣng hai
ngƣời tranh đấu trốn tránh.
Ở Thiên Hộ và Mỹ Trung nhân dân theo dõi tố cáo giúp chánh quyền
khám phá và kiểm thảo 1 BTS Cao Đài hoạt động bí mật gồm có 3 ngƣời và 5
tên chủ khóm toàn liên lạc trở lại với HH.
Ở Mỹ Hội nhân dân theo dõi giúp chính quyền kiểm thảo thanh toán thắc
mắc của một gia đình kháng chiến có ngƣời cha làm hội tề nhứt cho giặc bị kêu
án 3 năm tù ở.
9) Biết liên kết việc giáo dục tề với chánh sách thuế Nông nghiệp và
DNV. Toàn thể hội tề và Bảo an đƣợc học chánh sách thuế nông nghiệp và hiểu
rõ nên có liên hệ phản tỉnh, chánh quyền thanh toán đƣợc các thắc mắc hay hiểu
lầm.
Ở xã Mỹ Thiện có 3 anh Nên, Diên và Thoi đƣợc giáo dục cảnh cáo cho
về khi xuống xuồng rồi còn trở lại hỏi chánh quyền xã về số thuế mà 3 anh phải
đóng để khi về nhà họ sẽ đem đóng cho Chánh phủ. Anh Diên năm rồi không
đóng thuế nông nghiệp vì anh còn thắc mắc xã.
Ở Tân Mỹ có 1 lão nông trƣớc kia làm tay sai đắc lực cho HH. Sau đợt
giáo dục khóc và thành thật phản tỉnh tội ác của mình và hiện nay ông là một
nòng cốt đắc lực của ta bảo vệ cán bộ về xã công tác thuế NN. Chính ông đã
giáo dục 20 lính ngụy HH tranh đấu rút ra khỏi bốt mỗi lần chiếm. Ban chỉ huy
đào hầm dọa bắt giam. Kết quả có 3 lính HH đào ngũ và 1 trở về bốt vùng ven lộ
không chịu ở bốt ven căn cứ. Sau đó số lính này đều đƣợc dời đi.
10) Biết kiểm thảo tổng kết kinh nghiệm gởi các xã để phổ biến học tập
trong cán bộ và nhân dân.
b) Khuyết điểm:
1) Đợt đầu cán bộ chƣa nắm vững chủ trƣơng phá tề và lập trƣờng giai
cấp đấu tranh, chƣa chí công vô tƣ nên hữu khuynh, dễ dãi nuông chiều với hội
tề vì sợ khủng bố gia đình (trƣờng hợp xã Đốc Binh Kiêu).
2) Bừa bãi giáo dục cho về (trƣờng hợp xã Mỹ An)
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3) Cán bộ Huyện chịu trách nhiệm xã không phối hợp cộng tác với xã để
giáo dục tề chu đáo.
III. KẾT LUẬN:
Công tác phá tề đem lại kết quả tốt trong 6 tháng cuối năm 1953. Vấn đề
truy kích các ban hội tề lƣu vong đƣợc tiếp tục thi hành ráo riết, tiêu hao đƣợc
một phần lớn tƣ tƣởng làm tề của bọn tề lƣu vong. Mặc dù giặc có ra sức củng
cố bộ máy ngụy quyền nhƣng đến nay cũng chƣa đạt đƣợc kết quả theo ý định
của chúng.
Cái Bè, ngày 23 tháng 2 năm 1954
TM. UBKCHC HUYỆN
P.CHỦ TỊCH,
(đã ký)
PHẠM MINH KIÊM
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1690, tờ 1-6.

Báo cáo số 7/TVHU ngày 10.1.1954 của huyện ủy Mộc Hóa tỉnh Mỹ
Tho về trận chiến đấu ở biên giới đêm 30.12.1953.
ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH ỦY MỸ THO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUYỆN ỦY MỘC HÓA
Số: 7/TVHU

Mộc Hóa, ngày 10 tháng 1 năm 1954

BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY MỘC HÓA
KÍNH GỞI: BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY MỸ THO
Báo cáo sơ kết trận chiến đấu ở Biên giới đêm 30.12.1953
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Thi hành kê hoạch của tỉnh và huyện, đếm 30.12.1953 Bộ đội địa phƣơng,
du kích các xã Huyện Mộc Hóa phối hợp với tiểu đoàn 309 và bộ đội Issarak
(Sway teap) tấn công vào các đồn bốt giặc dọc theo biên giới Miên Việt. Cuộc
hành quân chia làm 2 mặt.
MẶT TRẬN A:
- Tiểu đoàn 309 phối hợp với pháo binh 945 tấn công vào bốt Ô.Tôn
Kết quả:
Ta san bằng ¾ bốt Ông Tôn và 3 lô cốt chỉ còn sót lại một phòng tuyến
Kiên cố của chúng, vì trời sáng nên ta không tiêu diệt đƣợc phòng tuyến này còn
lại một cây canon 75, 1 trọng liên và độ 8 tên giặc.
Tiêu diệt:
Số lính trong đồn bị ta tiêu diệt tổng 60 tên chỉ còn sống sót độ 8 tên.
Ta thâu:
3 F.M, 3mi và 10 súng trƣờng.
Bên ta:
1 chiến sĩ hy sinh và bị thƣơng 1 số (phần này tiểu đoàn sẽ báo cáo).
Chiều ngày 31.12.1953 có nhiều xe giặc chạy ra bốt Ông Tôn cho cây canon 75
và số lính còn sống sót về nó và thay vào đó một số lính mới ở giữ bốt. Du kích
xã Tuyên thanh, Tuyên binh, Tân Lập bám sát mặt trận để theo dõi tình hình.
- Trung đội A/1075 và Trung đội B/1072 Mộc Hóa hạ lô cốt Trevoiretrên đƣờng Ro ra bốt Ông Tôn.
Kết quả:
Ta san bằng bốt này, thu 5 súng trƣờng, 30 lựu đạn, 100 đạn mỏ, bắt sống
2 tên giao cho Sway teap giáo dục và qua ngày sau tha.
Bên ta vô sự.
MẶT TRẬN B.
Trung đội A/1072, Trung đội B/1075 và Công binh Mộc Hóa phối hợp
với Bộ đội Sway teap hạ lô cốt Chan -ra và Ta - not trên đƣờng Ro đến Chan ra.
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Giết chết 6 tên, bắt sống 3 tên và một số phụ nữ, sau khi đƣợc Issarak giải
thích ta tha tại mặt trận.
Tận thâu: 11 súng trƣờng, 25 lựu đạn, 300 đạn mút, 12 xe máy, 1 radio
phonne và một số quân trang quân dụng.
Ta kê lính bốt Ba - om ra hàng chúng không chịu ra, ta bắn vào 2 trái
moter 60, chúng bỏ lô cốt chạy mất, ta tiến vào đốt luôn lô cốt này sau khi thâu
một số quân trang quân dụng.
KẾT QUẢ CHUNG VỀ PHẦN ĐỊA PHƢƠNG QUÂN VÀ DU KÍCH
HUYỆN
Thâu: 14 súng trƣờng, 55 lựu đạn, 400 đạn mút, 12 xe máy, 1 radio phone
và một số quân trang quân dụng.
Giết chết: 6 tên.
Bắt sống và tha tại chỗ 5 tên lính và một số phụ nữ.
Về phần ta: Bị thƣơng nhẹ 3 (có 1 tiểu đội trƣởng).
KẾT QUẢ CỦA DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ TRONG VIỆC BAO
VÂY BỐT ÔNG TÔN.
Tân Lập: - Thi hành kế hoạch của Huyện ủy, suốt 2 tháng du kích xã liên
tiếp bao vây bốt Ông Tôn. Ngày 15-12-1953 trong cuộc phục kích bốt này, đồng
chí Lục xã đội trƣởng bị lựu đạn nổ chết, mặc dầu đồng chí Lục chết nhƣng du
kích không nao núng vẫn chiến đấu gan góc.
Sau đêm đánh bốt Ông Tôn du kích vẫn không về nhà ở lại để bao vây và
lấy tin tức.
Về phần nhân dân trong đêm chiến sĩ đi đánh bốt, đồng bào ở nhà đau đáu
tiền bạc chờ bộ đội về để khao quân. Lúc bộ đội đi đánh trận họ vẫn đóng ủng
hộ 500 gói cơm, mỗi gói độ 2 ngƣời ăn. Vì gấp quá có gia đình chạy đi kiếm đồ
ăn không đƣợc, có gia đình thì gởi theo lƣơng khô, có gia đình thì đâm muối ớt,
muối tiêu. Nói chung tinh thần nhân dân rất tích cực trong việc ủng hộ. (Sẽ có
báo cáo chi tiết thêm về điểm xã Tân Lập).
Tuyển binh.
1) Về dân công: (DQTV)
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Tất cả đƣợc 87 phần đông đều xung phong tự nguyện, chia ra:
- 4 tích cực làm nhiệm vụ du kích.
- 10 làm nhiệm vụ đƣa rƣớc bộ đội.
- 6 tiếp tế tải cơm
- 15 phụ nữ và 5 mẹ chiến sĩ phụ trách nấu và gởi cơm.
Còn lại bao nhiêu dành lại cho công tác san bằng bốt và thu dọn chiến
trƣờng.
2) Về vật và tài lực:
6 giờ chiều ngày 30-12 có lịnh phải cung cấp đủ 100 khẩu phần ăn trong
một ngày 31-12-1953.
6 giờ chiều 31-12 có lịnh phải cung cấp đủ 150 khẩu phần ăn trong một
buổi.
Trƣớc tình hình xã nghèo vì thời gian quá gấp, ban đầu cán bộ thiếu tin
tƣởng, nhƣng với tinh thần quyết tâm, chịu khó, khẩn trƣơng cuối cùng đem lại
một kết quả:
- đợt đầu vận động đƣợc 125 lít gạo.
- đợt sau vận động đƣợc
Cộng:

81 lít gạo.
206 lít đủ cung cấp cho số đã định và 47 kl cá

và khô, 1 con vịt, 2 găn thuốc, 494đ00DDNH.
Ngoài con số này, đồng bào trƣớc đây còn đóng góp nuôi dƣỡng cho du
kích bao vây bốt Ông Tôn:
- 296 đ00 DDNH.
- 158 lít gạo.
NHẬN XÉT
Tất cả nhiệm vụ đều làm tròn với tinh thần tích cực khẩn trƣơng trừ ra
việc thu dọn chiến trƣờng không làm đƣợc vì còn ở đề kháng con cay canon, và
chính cái còn sót này đồng bào và du kích không đƣợc thỏa nguyện lắm.
NHẬN XÉT VỀ TINH THẦN
a) Về du kích: đƣợc KH cấp phép đi cắt lúa nuôi gia đình. Nghe tin tập
trung chiến đấu, quyết tâm ở lại xã lãnh nhiệm vụ chiến đấu.
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- Điển hình cho tinh thần ấy là anh Dâu.
- Điển hình cho tinh thần chiến đấu dẻo dai có anh Lê Văn Mục. Từ 8-11
đến 31-12 không về, không dời.
Điển hình cho kỹ thuật chiến đấu có anh Lau, gài địa lôi nổ từng xe
camnon, hƣ nặng sửa mất 3 giờ.
b) Về tự vệ: Không đợi cán bộ đến động viên, có một số thật đông Dân
Quân tự vệ đến hƣởng ứng và đề nghị phản công.
Có 4 anh nói bắt xin theo du kích chiến đấu thật sự ngoài mặt trận: anh
Hy, Tiếp, Dâu, Sanh.
c) Về cán bộ Quân Dân Chính:
Có 1/3 tham gia tác chiến nhƣ du kích, 2/3 làm liên lạc, tiếp tế, vận tải hoa
thực.
- Nhìn chung đếu hăng hái chiến đấu giết giặc, đặt việc công tác kháng
chiến lên trên công việc nhà dù nghèo và thiếu thốn.
- Có huy động đƣợc toàn thể lực lƣợng cán bộ và nhân dân chiến đấu,
phục vụ chiến dịch.
Đây chỉ là sơ kết 2 xã, ngoài ra khi nhận đƣợc báo cáo của các xã khác
chúng tôi sẽ báo cáo thêm.
NHẬN XÉT CHUNG
Sau trận đánh bốt Ông Tôn và các bốt dọc theo biên giới tinh thần du kích
và cán bộ các xã lên cao. Nhân dân rất thỏa mãn và tin tƣởng nhiều ở sự thắng
lợi của ta. Du kích các xã 14 và 12 từ lâu rất kém, nhƣng trong trận chiến đấu
này tỏ ra rất hăng hái và anh dũng, tin tƣởng với sự củng cố của Huyện, du kích
các xã này sẽ tiến lên vƣợt bực.
Kính báo cáo đến Tổ rõ.
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TM BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Phó Bí thơ,
(đã ký)
PHẠM VĂN GIAO

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1691, tờ 1-3
Bảng thanh toán ngày 15.1.1954 về tiền Đông Dƣơng ngân hàng chi
phí trong công tác quân báo tháng 12.1953 của Ban Tham mƣu Tỉnh đội
Bạc Liêu.
TỈNH ĐỘI BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BAN THAM MƢU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TIỂU BAN
BẢNG THANH TOÁN TIỀN DDNH CHI PHÍ TRONG CÔNG TÁC
Quân báo tháng 12/53
- Tiền thuốc cho một quân nhân hoạt động thành bị giặc bắt đánh 200đ00
- Công tác phí 7 liên lạc thành

850đ00

- Chi phí trong việc xây dựng một cơ sở hoạt động công khai

1000đ00

- Chi phí tổ chức TS chuyển vận ST-BL và 1 Tổ TS nội thành
225đ00
- Công tác phí 2 cán bộ hoạt động vùng du kích

80đ00

2.360đ00
Ngày 15 tháng 1 năm 1954
TM [tiểu ban]
Phó,
(đã ký)
Lê Hàng Tố
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 631, tờ 1
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Bảng tổng kết số 1/TC - BCT ngày 31.1.1954 báo cáo tình hình tài
chính tháng 1.1954 của Ban Chính trị, Tỉnh đội Bạc Liêu.
UBKCHC BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Tỉnh đội D.Q

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban Chính trị
Số: 1/TC-BCT
BẢNG TỔNG KẾT BÁO CÁO TÀI CHÁNH THÁNG 1/54 CỦA BCT
Tỉnh đội BẠC LIÊU
Tiết II: Vật liệu ……………14.295đ00 (có 245$00)
Tiết III: Phụ phí ………

39.710đ00

Cộng: ……………………54.005đ00
Tổng kết bảng báo cáo này thành tiền là:
Năm mƣơi bốn ngàn, lẻ năm đồng bạc Việt Nam
Ngày 31 tháng 1 năm 1954
TM. BCT Tỉnh đội Bạc Liêu
Phó Ban,
(đã ký)
Lê Tri Tiết

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 631, tờ 2

Bảng tổng kết số 8/BQN ngày 31.1.1954 báo cáo tình hình tài chính
tháng 1.1954 của Ban Quân nhu, Tỉnh đội dân quân Bạc Liêu.
UBKCHC BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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BAN QUÂN NHU
Số: 8/BQN
BẢNG TỔNG KẾT TÀI CHÁNH TRONG THÁNG 1 NĂM 1954
CỦA BAN QUÂN NHU TỈNH ĐỘI BỘ B.L
- TIẾT II (Vật liệu)…………………7.575đ00
- TIẾT III (phụ phí) ……………….16.600đ00
Cộng chung…………….24.175đ00
Kết toán bảng tổng kết này với số bạc là: Hai mƣơi bốn ngàn một trăm
bảy mƣơi lăm đồng bạc Việt Nam. (24.175đ00)
Trong số bạc này có 125$ bạc Đông dƣơng ngân hàng.
Ngày 31 tháng 1 năm 1954
T/M TRƢỞNG BAN QUÂN NHU
Phó Ban
(đã ký)
LÝ VINH

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 631, tờ 7
Báo cáo ngày 31/1/1954 tiết II tháng 1.1954 của Ban Quản đốc dân
quân xƣởng số 1 (Thuộc tỉnh đội Bộ dân quân Bạc Liêu).
UBKCHC BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN QUÂN XƢỞNG SỐ I
BÁO CÁO
TIẾT II TRONG THÁNG 1 NĂM 1954
Chi tiết

Diêu

Công khoán

Thuốc
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Công điều

Công tiết

Thuốc men cho 46 Quân nhân

6900,00

Thuốc men cho 46 quân nhân

230,00

7.130,00 Trong này có 230đ00

Vật Liệu Thƣơng:

bạc Đông Dƣơng

Mua 1 kilo dinh

1200,00

Mua 2 kilo 700 dây chi

2930,00

Mua 5lit dau lua

2250,00

Mua 1 ống khóa

600,00

Vật Liệu Chuyên Môn
Mua Savon các toan rửa tay

4750,00

Mua 2 cây kem rang

4300,00

16.030,00

Dụng Cụ Văn Phòng:
Mua 2 ống muc

500,00

Mua 1 cây viết chữ nhỏ

300,00

Mua muc ke khẩu hiệu

150,00

950,00

Dụng Cụ Nhà Bếp:
Mua 100 đôi đũa

300,00

Mua 1 cái tô

300,00

Mua 1 cái thúng

1000,00

1.600,00

25.710,00

Kết toán báo cáo với số bạc: HAI MƢƠI LĂM NGÀN, BẢY TRĂM
MƢỜI ĐỒNG (25.710đ00).
Ngày 31 tháng 1 năm 54
TM/BAN QUẢN ĐỐC DÂN QUÂN X
Chánh trị viên
(đã ký)
PHAN THÁI QUÝ
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 631, tờ 10
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Báo cáo số 027/BQY ngày 31.1.1954 của Ban Quân Y Tỉnh đội Bộ dân
quân Bạc Liêu về tổng kết báo cáo tài chính trong tháng 1.1954.
UBKCHC BẠC LIÊU

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA NĂM THỨ

TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban Quân Y
Số: 027/BQY
BÁO CÁO
Bảng tổng kết báo cáo tài chánh trong tháng 4 năm 1954 của
Ban Quân Y Tỉnh đội dân quân Bạc liêu.
TẾT II (vật liệu)……….52.995đ00
TIẾT III (Phụ phí)… 250.980đ00
TỔNG CỘNG:

303.975đ00

Kết toán bảng này thành tiền là: “Ba trăm lẻ ba ngàn chín trăm bảy mƣơi
lăm đồng( 303.975đ00)”, trong số này có “Mƣời ngàn một trăm bốn mƣơi lăm
đồng (10.145đ00) bạc Đông Dƣơng”.
Ngày 31 tháng 1 năm 1954
Chánh Trị Hiệp Ly Viên
(đã ký)
VÕ VĂN KHUÊ

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 631, tờ 12.
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Bản kê khai ngày 4.2.1954 Tiết II (vật liệu) tháng 1.1954 của Ban tham mƣu
Tỉnh đội dân quân Bạc Liêu.
UBKCHC TỈNH BẠC LIÊU

CHÁNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HÕA VIỆT NAM

TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN THAM MƢU
BẢN KÊ KHAI TIẾT II (vật liệu) THÁNG 1/54
CỦA BAN THAM MƢU TỈNH ĐỘI BỘ DÂN QUÂN B.L
Chi tiết

Công khoán

Công điều

Ghi chú

Thuốc
Tiền thuốc cho 63 q/n 5$x63
Tiền thuốc cho 63 q/n 150dx63

315$
9450đ

9.765

Vật liệu:
Xuất cho TBTH mua dầu làm đêm
Xuất cho Tb mua 2 bình mực Parker

200đ
1.200đ

xanh và đỏ

Cho đồ bản vẽ bản đồ

Vật liệu chuyên môn:
Mua dâ chui sung cho trang bị

1.600đ

3.000đ

Sửa chữa:
Mua 1 chục la châm vi lúa

450đ

Mua 2 chục lá châm vi lúa cho Tiểu

900đ

Ban Quân Báo
Mua 2 cái cà ron đựng gạo cho

600đ

3.950đ

Quân Báo
Sửa 1 chiếc xuồng và đóng sạp bờ

2.000đ

rào
Dụng cụ nhà bếp:
Mua 2 cái son đất cho QB

400đ
Cộng
844

400đ
17.115đ

Kết toán bảng nầy thành tiền là: mƣời bảy ngàn một trăm mƣời lăm đồng
(17.115đ00), có 315đ Đ.D.N.H.
Ngày 4 tháng 2 năm 1954
TL/Tham Mƣu trƣởng
(đã ký)
Trần Hữu Nghị

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 631, tờ 6
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Bảng kê khai ngày 19.4.1954 của Ban quân nhu tài chính tỉnh đội Cần
Thơ về số lúa thực chi toàn tỉnh đội trong năm 1953.
TỈNH ĐỘI CẦN THƠ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

BAN QUÂN NHU TÀI CHÁNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI SỐ LÖA THỰC CHI TOÀN TỈNH ĐỘI CẦN THƠ
TRONG NĂM 1953 DL

Ngày

Lý do

Tiêc 1

Tiêc 3

Cộng chung

Tháng 1/53

Toàn TD thực chi trong tháng

5.182,27 lit

89,27 lit

5.272,14 lit

Tháng 2/53

Toàn TD thực chi trong tháng

3.215,16 lít

45,00 lit

3.260,16 lit

Tháng 3/53

Toàn TD thực chi trong tháng

3.934,00 lit

120,02 lit

4.054,02 lit

Tháng 4/53

Toàn TD thực chi trong tháng

3.038,03 lit

182,27 lit

3.220,30 lit

Tháng 5/53

Toàn TD thực chi trong tháng

3.181,05 lit

100,17 lit

3.291,22 lit

Tháng 6/53

Toàn TD thực chi trong tháng

3.366,38 lit

211,15 lit

3.578,13 lit

Tháng 7/53

Toàn TD thực chi trong tháng

5.855,07 lit

169,19 lit

6.024,26 lit

Tháng 8/53

Toàn TD thực chi trong tháng

5.918,16 lit

221,31 lit

6.140,07 lit

Tháng 9/53

Toàn TD thực chi trong tháng

6.075,14 lit

66,37 lit

6.142,11 lit

Tháng 10/53

Toàn TD thực chi trong tháng

6.531,24 lit

181,20 lit

6.713,04 lit

Tháng 11/53

Toàn TD thực chi trong tháng

5.953,10 lit

122,02 lit

6.075,12 lit

Tháng 12/53

Toàn TD thực chi trong tháng

5.832,06 lit

316,39 lit

6.149,05 lit

58.084,06 lit

1.837,36 lit

59.922,02 lit

Cộng

Kết toán bằng thực chi toàn Tỉnh Đội Cần Thơ Tiệc 1, Tiệc 3 trong năm
1953 là: Năm mƣơi chín ngàn chín trăm hai mƣơi hai giạ lẻ hai lít lúa
(59.922,02 lít).
Ngày 19 tháng 4 năm 1954

Thi chuc
846

TM/BAN CHỈ HUY TỈNH ĐỘI

TM/BAN QUÂN NHU TÀI CHÁNH

CẦN THƠ

TỈNH ĐỘI

(đã ký)

Phó Ban

Hùng Thế Bằng

(đã ký)
Đinh Quang Giàu

TM/UBKCHC TỈNH CẦN THƠ
Phông UB KCHCCTNB, hồ sơ 1122, tờ 01
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Báo cáo ngày 21.5.1954 của Ban Kinh tài UBKCHC tỉnh Cần Thơ về
tình hình lúa của Tỉnh trong năm 1953.
UBKCHC TỈNH CẦN THƠ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

Ban Kinh - Tài

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LÖA CỦA TỈNH CẦN THƠ
TRONG NĂM 1953
TÊN TÀI KHOẢN
CHƢƠNG 11. QUÂN SỰ

SỐ LÖA
69.067g16

CÔNG
69.067g16

Tỉnh đội bộ và Huyện đội bộ
CHƢƠNG 26.
UBKH - CHUYÊN MÔN
Tỉnh ủy và Ủy ban

2.584,13

Huyện ủy và Ủy ban Huyện,

9.671,39

Thị xã

12.256,12

Cộng……
Các ngành chuyên môn
Thông tin Văn nghệ
Công an
Tòa Án

1.761,18
6.161,09
310,22
2.625,14

Ban Kinh tài

10.858,23

Cộng …..
Chi phí văn hóa - Xã hội
Giáo dục
Y tế
Thƣơng bịnh binh

1.698,14
1.358,20
103,06
3.818,03

Trợ cấp

6.978,03

Cộng…..
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BIỆT CHÖ

Các đoàn thể

6.197,29

Mặt trận Liên Việt và Hội Giai
liên

1.392,00

Các khoản chi phí khác

551,23

Tài khóa đã mãn

1.943,23

Trợ cấp các xã nghèo
Cộng …..
CHƢƠNG 40 - CHI PHÍ QTCS
Hoàn trả huê lợi

680,00

680,00

CHƢƠNG 23. NAM BỘ
Xuất theo lịnh Nam Bộ

1.854,01

Xuất cho tỉnh Vinh Trà

154,00

Cộng …..

2.008,01

TỔNG CỘNG

109.989g27

Khóa bảng báo cáo tình hình lúa trong năm 1953 với số: MỘT TRĂM LẺ
CHÍN NGÀN CHÍN TRĂM TÁM MƢƠI CHÍN GIẠ HAI MƢƠI BẢY LÍT.
(109.989g27).
Ngoài ra còn số lúa các Huyện xuất và số thực chi của các ngành các cấp
chƣa thanh toán đƣợc, khi thanh toán xong Tỉnh sẽ báo cáo sau.
Ngày 21 tháng 5 năm 1954
TM/ Ban Kinh - Tài Tỉnh cần Thơ
Trƣởng Ngành Ngân sách.
(đã ký)
Bach Giáp Thin
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1122, tờ 03.
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Báo cáo số 067 ngày 27.5.1954 của Huyện Đội bộ gửi UBQDC Huyện
Lai Vung tỉnh Long Châu Sa về số chiến lợi phẩm lấy đƣợc trong trận đánh
bốt số 8 ngày 27.5.1954.
TỈNH LONG CHẤU SA

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC HUYỆN LAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VUNG
HUYỆN ĐỘI BỘ
Số: 067/5/54
Kính gởi: UBQDC Huyện Lai Vung
Chúng tôi xin báo cáo chiến lợi phẩm lấy đƣợc trong trận đánh bốt số 8
ngày 27/5/1954:
- 1 chiếc vòng
- 1 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Aigloi của Tây đã chết máy.
Quần áo, đồ lính: 2 bóp - một số hình và giấy tờ.
- 5 áo chemisef mauchetle: (2 trắng 3 màu)
- 3 quần dài bà ba (2 trắng 1 đen)
- 2 sắp kaki trắng (2 thƣớc khổ đôi)
- 2 bộ đồ Tây (số này đã cho 2 thƣơng binh và hai khăn bàng lông) anh
Thạch và Xanh)
Đồ bộ lính:
- 5 quần
- 7 áo
Vũ khí:
- 2 mút (1 Đức, 1 Anh)
- 11 lựu đạn
- 1 mine giệt tay
- 500 đạn Mỹ và Anh
(số vũ khí này đại đội đang gửi về phân phối cho các đơn vị cần thiết)
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Xín báo cáo đến Ủy Ban để tùy Ủy ban sử dụng vào quỹ chung. Kính
chào giết giặc.
Ngày 27 tháng 5 năm 1954
TMBCH Bộ đội địa phƣơng Lai Vung
(đã ký)
Nguyễn Chấn Hƣng

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 1530, tờ 03.
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Báo cáo số 319/CAH.VF ngày 21.8.1954 của Công an huyện Trần Văn
Thời về tình hình cán bộ và nhân viên, nhân dân sau khi học tập Hiệp định
đình chiến.
UBKCHC HUYỆN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

TRẦN VĂN THỜI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG AN HUYỆN
Số: 319/CAH.VP
BÁO CÁO
Tình hình cán bộ và nhân viên, nhân dân sau khi học tập
Hiệp định đình chiến
I. Những hiện tƣợng xuyên tạc phá hoại hiệp định
a) Rải truyền đơn:
Giặc ở Cà Mau dùng con đƣờng xuất nhập khẩu tung truyền đơn vào các
xã, nội dung là không nhìn nhận sự ký kết giữa Pháp và Chính phủ Dân chủ
Cộng hòa.
Việt Minh chia cắt đất nƣớc Việt Nam cho Pháp, mỷ ý là xuyên tạc ranh
giới đóng quân.
Cao đài Cà Mau có rải một thƣ truyền đơn tức là “Bức tâm thƣ” nói tạm
thời từ giã đồng bào trong vòng 200 nay và nội dung là V.M đã ký kết, chúng nó
cùng với đồng bào tranh đấu.
Truyền đơn này đã thâm nhập vào mộtt vài xã nhƣ Trần-Hoi, Khanh-Lâm,
Khánh- An do một số ngƣời đi thành mang về.
b) Lời lẽ xuyên tạc Hiệp định:
Đi đôi với truyền đơn, giặc ở ngoài thành đƣa ra lời xuyên tạc nhƣ: Chủ
tịch Hồ Chí Minh bán Nam Bộ cho Pháp, nào là nhờ có Ngô Đình Diệm mới có
Hiệp định đình chiến.
Nhờ Việt Minh sợ Mỹ nên mới ký kết đình chiến với Pháp.
Đến khi Tổng tuyển cử sẽ mua mọi lá thăm 50 đồng ĐDNH để bỏ cho
Bảo Đại.
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Pháp thiếu nợ Mỹ, sau này Tổng Tuyển cử Bảo Đại đƣợc khỏi trả nợ, còn
nếu Cụ Hồ đạt cử nhân dân phải gánh số nợ đó.
c) Hiện tƣợng mất an ninh trật tự:
Vụ cƣớp liêng đất xảy ra ở xã Khánh Binh.
II. Tƣ tƣởng của cán bộ nhân viên sau khi học tập
Nhìn chung mọi ngƣời vui mừng thắng lợi và tin tƣởng ở Đảng, Chính
phủ, nhƣng sự vui mừng đó với sự tin tƣởng cũng bị hạn chế vì có những điển
hình nhƣ sau:
- Lo ngại Chánh quyền giải tán địa chủ và hội tề trở lại đàn áp.
- Sợ bị bắt cóc và ám sát.
- Sợ đối phƣơng không thi hành Hiệp định
- Muốn đi tập kết.
Phong trào muốn đi tập kết sôi nổi và rầm rộ, số thƣơng binh hay cán bộ
QS anh em ở Phân Phòng Quân giới xôn xao bàn tán và bán đồ đạc nhà cửa.
III. Tình hình nhân dân.
Cũng nhƣ tình hình cán bộ, còn thấm những đặc điểm sau đây:
a) Trong từng lớp bần cố nông có những điển hình mặc dù chƣa hiểu rõ
hiệp định, chƣa thông suốt chủ trƣơng, nhƣng mà hễ có Đảng là họ tin tƣởng
hoàn toàn.
b) Quan niệm vấn đề tranh đấu rõ ràng, mặc dù Đảng ở lại với nhân dân,
nhân dân phải tranh đấu mới thấy gần Đảng, bằng không tranh đấu thì không
bao giờ thấy Đảng.
c) Trong số lƣu manh, khi nghe Chánh quyền giải tán lập tề lại cho rằng
sẽ đƣợc tự do, đờn ca, nhậu nhẹt. Hiện giờ lai rai có hút thuốc thơm, đờn địch,
máy hát cũng bắt đầu sửa soạn lại. Có thằng nói rằng Pháp trở lại nó sẽ ra làm
tề.
d) Địa chủ phú nông: Có một vài điển hình xấu:
- Tên Thê ở Nhà-vi xã Hƣng Mỹ nói: thua thì thua chớ đình chiến gì?
( luận điệu này là do của ông già hắn tên Mƣời Chỉ ở xã Tân hƣng Mỹ
chuyển qua).
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- Có một số hạch họe lên mặt cũng nhƣ tên Nam Thừa ở Hƣng Mỹ hỏi
ông Công an xã: vậy hồi nào giờ ông làm Công an mà bây giờ có ăn chƣa?
- Số khác anh em lo chỗ ở cho số anh em đƣợc tha về, chúng tỏ ra thái độ
là gƣợng gạo cố, hoặc nhà ở đƣợc không cho, nếu có cho thì chúng phá cầu tiêu.
- Tên Hƣơng-quan Hảo ở Trần-Hơi nói ai cầm máy hát đâu? Lại đây cắm
thử coi.
d) Trong tôn giáo:
Một số tín đồ ở Thật Bích-Vân cùng xã Nguyên Phích thuộc phái Thiên
Tiên sửa soạn trống chờ Pháp trở lại sẽ đƣợc cung kiến, xâm xí với nhau nói về
Hiệp định đây dùng theo lời thầy dạy từ trƣớc (ý là xuyên tạc).
TDCS thì có lên điều là tháng 8 sẽ tối trời tối đất, đạo ra đời, kêu tín đồ
phải cấy gấp trong vòng tháng 7 cho xong.
NHẬN XÉT:
Trong hàng ngũ nhân viên chƣa tin tƣởng sắt đá ở Đảng và Chánh phủ
biểu lộ ở chỗ bàng khoan, sống chết muốn di tập kết, để lánh nạn, do điều này
nó ảnh hƣởng trong nhân dân lắm cho một số Thanh niên, mẹ chiến sĩ, cha chiến
sĩ, anh em du kích cũng cổ động cố đi tập kết để lánh nạn, có ngƣời nói rằng nếu
Chánh phủ cho đi tất tổn phí bao nhiêu họ chịu hết, bằng không họ sẽ đi riêng.
Mặc dù có một số ít lƣu manh, địa chủ, phú nông có những lôi thôi, nhƣng
nhìn chung trong nhà dân, thắng lợi đình chiến sau khi giáo dục có mới rất lớn
làm cho nhân dân phấn khởi, nhứt là các anh em thuộc thành phần cố bần./.
Ngày 21 tháng 8 năm 1954.
TM. Ban Chỉ huy Công an Huyện,
Trƣởng,
(đã ký)
Mai Văn Lê

Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 174, tờ 1-2
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Báo cáo số 40/B - Ngày 31.8.1954 của UBKCHC huyện An Biên tỉnh
Bạc Liêu về tình hình bộ đội về tập kết trong huyện và vấn đề cung cấp, tiếp
tế.
Tỉnh Bạc Liêu

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

UBKCHC AN BIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/BH
BÁO CÁO
Tình hình bộ đội về tập kết trong Huyện và vấn đề cung cấp, tiếp tế.
I. Số lƣợng bộ đội về tập kết
Dƣới đây là những con số đợt thống kê đầu:
a) Long Châu Hà……3006 chiến sĩ và cán bộ.
b) Cao Miên ……1677 chiến sĩ và cán bộ.
c) Ngoài ra còn 122 gia đình cán bộ và nhân dân Long Châu Hà cũng tản
cƣ theo.
Các đơn vị của Long Châu Hà đóng dài từ Tây yên, Bach Câm Thai tới
thứ 10 (Danh Coi). Các đơn vị của Cao Miên về đóng từ thứ 10 đến khối thứ 11
có một ngàn thƣớc (thuộc Danh Coi).
II. TÌNH HÌNH ĂN Ở CỦA BỘ ĐỘI
Nói chung khi các đơn vị mới về tới, việc ăn ở rất là thiếu thốn. Số ngƣời
thì đông mà nhà của nhân dân hầu hết là nhỏ, hẹp. Vì vậy, những ngày nắng ráo,
có nhiều ngƣời phải ngủ ngoài sân, những ngày mƣa thì chen chúc nhau ở trong
nhà. Gần hầu hết đều ngủ dƣới đất. Thiếu chiếu, đệm.
Riêng về các chiến sĩ Cao Miên về, đa số không có mùng ngủ. Mỗi đêm
phải luân phiên nhau, kẻ ngủ, ngƣời quạt muỗi. (trên chiến trƣờng Cao Miên,
không có muỗi nên rất ít ngƣời có mùng). Hiện nay trong các đơn vị đã mua vải
và nhờ nhân dân may đƣợc một số lớn rồi.
Trƣớc khi ra về, các đơn vị đã đƣợc phát gạo ăn, tiền thực phí tới cuối
tháng 8-1954. Nhƣng, vì việc vận chuyển khó khăn nên số gạo phát ra, các chiến
sĩ phải đem bán hết để mang tiền cho gọn gàng. Vì vậy, khi về tới nơi phải mua
gạo ăn. Nhƣng, nhân dân đâu có gạo nhiều để bán lại cho bộ đội. Những ngày
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đầu, tình trạng thiếu gạo thiệt là cấp bách. Hiện nay, Ban Cung cấp đã tạm thời
đặt kế hoạch cung số gạo cho các đơn vị.
III. VẤN ĐỀ CUNG CẤP VÀ TIẾP TẾ
a) Một số cán bộ của Ban Tập kết QDC Phân Liên Khu Miền Tây về phụ
trách ban Cung cấp cho các đơn vị. Ban Cung cấp gồm những Ông Bính, Thới,
Kỳ, Hiển, Chàm.
Hoạt động của Ban Cung cấp: Về ý thức phục vụ, nói chung đa số đều cố
gắng. Đã phối hợp với địa phƣơng, giải quyết đƣợc một vài vấn đề nhƣ: chuẩn
bị một số gạo để cung cho các đơn vị ( 951 giạ 20 lít gạo trắng + 3.959 giạ 11 lít
gọa lức); chuẩn bị một số vật liệu để cất nhà thƣơng.
Tuy nhiên, nhằm vào những yêu cầu cấp thiết của các đơn vị, sự hoạt
động của Ban Cung cấp còn tẻ mẻ lắm. Chƣa dựa vào tình hình cụ thể của địa
phƣơng, chƣa nhắm vào hoàn cảnh cụ thể của các đơn vị, chƣa thống nhứt ý chí
với nhau, để đề ra một kế hoạch công tác cụ thể, phân công rành mạch. Vì vậy,
công tác tiến hành có phần chậm chạp và đôi khi xảy ra việc “trống đánh xuôi,
kèn thổi ngƣợc” trong Ban.
b) Khi nhận đƣợc vấn đề, Ủy Ban, Huyện Ủy đã Chỉ thị cho các cơ quan,
các cấp trong Huyện tích cực giúp đỡ và vận động nhân dân giúp đỡ các đơn vị
về tập kết.
Đồng thời, để giải quyết những yêu cầu của các đơn vị và của Ban Cung
cấp, Ủy ban - Huyện Ủy đã điều chỉnh một số cán bộ để tổ chức Ban Tiếp tế.
Ban Tiếp tế gồm 4 cán bộ.
Nhìn chung việc giúp đỡ các đơn vị có phân kết quả: đã vận động nhân
dân cho mƣợn một số ghe để làm phƣơng tiện vận chuyển, đã giải quyết chỗ ăn,
ở kịp thời cho các đơn vị, nhân dân đã giúp đỡ hoặc cho mƣợn gạo, củi…, đã
sắp xếp ngủ chật hẹp để nhƣờng mùng cho bộ đội, đã may giùm đồ cho bộ đội
v.v…
Ban Tiếp tế đã sát cánh chặt chẽ với Ban Cung cấp và liên lạc với các
BCH các đơn vị để giải quyết các yêu cầu cấp bách: ghe để vận chuyển, vận
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động và bố trí việc đốn lá, chở lá, cây cất nhà thƣơng, sắp xếp về cất nhà
thƣơng, vận động và sắp xếp việc xay giã để có gạo cung cho bộ đội…
Nói chung, đã thỏa mãn đƣợc một phần yêu cầu các đơn vị và Ban Cung
cấp.
Tuy nhiên, trong Huyện cũng còn nhiều khuyết điểm nhƣ:
- Thiếu bố trí đón rƣớc và thăm viếng bộ đội. Khi bộ đội về, các cơ quan
và nhân dân thiếu tổ chức đón rƣớc, thậm chí có xã lại còn đòi các đơn vị khi về
phải trình với địa phƣơng (Danh Coi). Việc thăm viếng còn lẻ tẻ lắm. Huyện đã
đƣa 2 cán bộ phối hợp với phái đoàn Nam Bộ và Tỉnh đi thăm viếng.
QDC các xã đa số chƣa bố trí việc thăm viếng, úy lao.
Vài địa phƣơng mới lẻ tẻ ít ấp tới thăm thôi.
- Chƣa có một kế hoạch đầy đủ trong việc giúp đỡ các đơn vị. Vì chƣa bố
trí việc thăm viếng nên ít sát tình hình cụ thể của các đơn vị, để có 1 kế hoạch
đầy đủ cho các đơn vị. Thƣờng chỉ là: “yêu cầu cái gì, giải quyết cái ấy”.
Và trong kế hoạch giúp đỡ, cũng còn nhiều thiếu sót nhƣ: cho mƣớn ghe,
vì thiếu bố trí nên việc bảo vệ ghe của nhân dân không đầy đủ, làm hƣ hao và
mất mát, chƣa kiểm điểm đƣợc…
IV. VIỆC ĐỐI XỬ GIỮA NHÂN DÂN VÀ BỘ ĐỘI
Nhìn chung việc đối xử giữa nhân dân và bộ đội đƣợc đoàn kết chặt chẽ.
Ý thức giúp đỡ bộ đội trong nhân dân có, nên, bộ đội tới đâu, dù chật hẹp, nhân
dân cũng cố gắng san sẻ chỗ ăn ở cho bộ đội, may, vá giùm bộ đội và cố gắng
giúp những vật cần thiết v.v…
Thuận lợi: Trong khi tiến hành việc học tập về đình chiến trong nhà đồng
bào, nhân dân đã hiểu thêm đƣợc những thắng lợi trong việc ký kết về đình
chiến của Đảng và Chánh phủ.
Nhƣợc và khuyết điểm:
- Trong ngày mùa màng, việc giúp đỡ cho bộ đội cũng không đầy đủ
đƣợc.
- Vì thiếu giác ngộ đầy đủ, mấy ngày trƣớc đây, nhân dân kéo giá sinh
hoạt lên. Việc này đã đƣợc giáo dục và sửa chữa.
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- Vì thiếu nhận xét, một vài gia đình để anh em chiến sĩ Cao Miên mới về
trả gạo, hoặc đối xử không khéo (kỳ thị dân tộc), hoặc nói chơi không khéo léo,
để anh em có ấn tƣợng không hay. (Có những bà mẹ nói chơi với các chiến sĩ
Cao Miên: có con gái, hứa sẽ gả cho làm anh em tƣởng thiệt). Nhƣng việc này
đang đƣợc giáo dục.
- Tại Đông Hoa, xảy ra vụ ăn trộm đồ của 1 gia đình cán bộ Long Châu
Hà.
- Bộ đội mới về, hiện nay đang tiến hành việc học tập về thắng lợi Đình
chiến và lo điều chỉnh tổ chức, nên công tác chính trị trong nhân dân chƣa kịp
tiến hành.
- Bộ đội mƣợn ghe của đồng bào thiếu ý thức giữ gìn nhƣ: trong lúc vận
chuyển, anh em xuống ghe ca hát và “nhip”. (Có chủ ghe nói thấy mấy anh
“nhíp” mà muốn chảy nƣớc mắt), xài rồi không trả gặp đâu cắm dài đó, có hƣ
hao và mất mát.
KẾT LUẬN
Ý thức giúp đỡ các đơn vị bộ đội về tập kết nói chung các cơ quan và
nhân dân trong Huyện đều tƣơng đối mạnh.
Song, nhu cầu của bộ đội thì thiếu, gặp hoàn cảnh trong những tháng mƣa
gió, các cơ quan thì bận rộn trong việc học tập tình hình mới, và nhân dân đang
trong mùa sản xuất, vì vậy, việc giúp đỡ thực tế chƣa đƣợc bao nhiêu, và bộ đội
nói chung cũng còn nhiều thiếu thốn.
Ngày 31 tháng 8 năm 1954
ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÁNH HUYỆN AN BIÊN
Chủ tịch:
(đã ký)
NGUYỄN THANH HÕA
Phông UBKCHCCTNB, hồ sơ 165, tờ 2-4.
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Báo cáo số 1221/TC ngày 8-12-1954 của Ban Đón tiếp Quân đội cán
bộ Miền Nam Trung ƣơng về tình hình đón tiếp Quân đội, cán bộ đồng bào
miền Nam từ đầu đến cuối tháng 11 năm 1954.
BAN ĐÓN TIẾP

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA

QUÂN ĐỘI CÁN BỘ MIỀN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NAM

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1954

Trung ƣơng
Số: 1221/TC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓN TIẾP
QUÂN ĐỘI, CÁN BỘ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM
TỪ ĐẦU THÁNG 11 ĐẾN CUỐI THÁNG 11 NĂM 1954.
I. TÌNH HÌNH TẬP KẾT
A. Trị Thiên:
Trị Thiên đi đƣờng bộ ra tập kết ở Kỳ Anh. Ta thi hành đúng thời hạn tập
kết (25-8-1954) mặc dầu gặp nhiều khó khăn về chuyển vận và thời gian. Số bộ
đội, cán bộ, đồng bòa đã ra có 10.616 ngƣời (4.608 quân đội, 497 thƣơng bệnh
binh, 1.163 hàng binh, 1.287 cán bộ Dân, Chính, Đảng, 3.061 gia đình cán bộ,
bộ đội và đồng bào). Trong số này còn 1.437 ngƣời đƣơng ở lại Quảng Bình.
Đồng bào ra lộn xộn, nhất là ở Quảng Trị, có khi lẻ tẻ 2, 3 ngƣời, không
nắm vững ai đƣợc tập kết ra, ai tự động. Số tự động rất nhiều. Do đó việc cấp
phát khó khăn. Liên khu 4 chủ trƣơng: cán bộ thì cấp phát, thƣờng dân thì vận
động nhân dân giúp đỡ và chia nhân dân làm hai loại:
1) Loại ƣu đãi đƣợc cấp 3 tháng, thƣờng là gia đình cán bộ, bộ đội.
2) Loại chiếu cố, nếu thiếu thốn thì có thể cấp từ 1tháng đến 1 tháng rƣỡi,
phần nhiều là thƣờng dân tự động ra.
Đến nay tuy thời hạn tập kết hết đã lâu, nhiều đồng bào vẫn tiếp tục ra. Đã
có lẻ tẻ một số đồng bào trở về địa phƣơng vì ra ngoài này chƣa tìm đựơc cách
sinh sống. Có một số học sinh ra Hà Tĩnh, Nghệ An học từ lâu nay không liên
lạc đƣợc với gia đình, đến Ban Tổ chức Đón tiếp yêu cầu giải quyết.
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Nhiều đồng bào đã đựơc giải quyết công ăn việc làm: 568 ngƣời đƣợc
giới thiệu về các địa phƣơng làm ăn, 894 cán bộ xã, thôn và đồng bào đi vào các
công trƣờng đắp đê. Những con số khó giải quyết nhƣ 108 đồng bào từ 40 tuổi
trở lên, tự động ra, thiếu vốn, 1.163 hàng binh ngụy ở Trị Thiên ra. Số hàng binh
này dự định sau khi cho học xong ở các lớp cải tạo sẽ đƣa ra các công trƣờng.
Việc đón tiếp quân giải phóng Lào nói chung đựơc chu đáo. Tất cả có 5.160
ngƣời, trong đó có 261 phụ nữ, 84 thiếu nhi. Tình nguyện quân ở Lào về cũng
đựơc đón tiếp chu đáo. Tất cả có 3.889 ngƣời (1.986 ngƣời ở Trung Lào, đón ở
Hƣơng Sơn hà Tĩnh, 1.740 ngừơi ở Thƣợng Lào về Đô Lƣơng, và 163 ngƣời
nữa về ở Thanh Hóa).
Việc đón tiếp quân giải phóng Lào và tình nguyện quân của ta nói chung
thu đƣợc kết quả tốt, song còn những thiếu sót sau đây:
Trị an chƣa đựơc chặt chẽ, nơi giải phóng quân Lào đóng còn để xảy ra
mất cắp, nhân dân chƣa đƣợc giáo dục kỹ, để một số nhà buôn lợi dụng bán
hàng dắt và 1 số quần chúng còn coi khinh ngƣời Lào kém cỏi.
Qua việc đón tiếp Trị Thiên, chúng tôi xin nêu ra những vấn đề sau đây để
giải quyết:
1) Phân loại ai đƣợc cấp, cấp phát thế nào?
2) Đối với số đồng bào vẫn tiếp tục ra thêm, cần có cách giải quyết thỏa
đáng.
B. Liên khu 5 và Nam Bộ:
Tổng số lƣợng tập kết của Liên khu 5 là 70.000 ngừoi, đến hết tháng 111954 đã đƣa ra Bắc 31.992 ngƣời (Khu Hàm Tân, Xuyên mộc 3.600 ngƣời, Khu
Quảng Ngãi, Bình Định 28.392 ngƣời).
Nhƣ vậy tổng số còn lại phải đƣa ra từ tháng 12-1954 đến 19-5-1955 là
38.008 ngƣời.
Tổng số lƣợng tập kết của Nam Bộ là 54.344 ngƣời. Đến hết tháng 111954 đã tập kết đƣợc 32.372 ngƣời (bộ đội, cán bộ, đồng bào ở Hàm Tân, Xuyên
Mộc ra 7.436 ngƣời, Đồng Tháp Mƣời ra 13.508 ngƣời và 1 phần khu Cà Mau
ra 11.428 ngƣời).
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Nhƣ vậy từ đầu tháng 12-1954 đến hết đợt tập kết (10-2-1955) Nam Bộ
còn phải đƣa ra 21.972 ngƣời.
Tổng số của Nam Bộ và Liên Khu 5 đã ra đến cuối tháng 11-1954 có
64.364 ngƣời (theo số liệu của Tổng Tham mƣu), trong đó có 3.896 thiếu niên
và nhi đồng, 2.139 thƣơng binh, 3.433 công nhân, 1.775 ngƣời giao định có một
số cháu chƣa phân tích đƣợc, 61 cán bộ và đồng bào ở Tây Nguyên, 1.284 hàng
binh nguỵ, 6.310 cán bộ Dân, Chính, Đảng, 42.608 bộ đội, 1.032 thanh niên
xung phong, 419 trao trả, 326 pha khám, 85 Lào ở Liên khu 5 ra. Số liệu này
chƣa đƣợc đầy đủ và chính xác. Về việc chuyển quân, lúc đầu ở khu tập kết
Hàm Tân, Xuyên Mộc, ta phải nhờ tàu của Pháp chuyển cho, Pháp thƣờng gây
cho ta nhiều khó khăn nhƣ hay thay đổi địa điểm làm chậm trễ thì giờ, ta thì
quyết thi hành đúng thời hạn đã định trong Hiệp định Giơ-ne-vơ. Vì vậy, có lần
đã bị động chạy theo chúng bị thiệt 12 thƣơng binh. Kết quả ta vẫn thi hành
đúng hiệp định. Anh em đi tàu của Pháp bị nhiều khó khăn vất vả, những anh
em đã giữ đúng kỷ luật cách mạng nên đã gây đƣợc ít nhiều cảm tình với thủy
thủ Pháp, tranh đấu có nƣớc dùng, v.v…
Đến khi rút quân ở khu Đồng Tháp Mƣời, ta đã có tàu của nƣớc bạn giúp:
hai chiếc tàu của Liên Xô, Chính phủ Liên Xô còn thuê giúp cho Chính phủ ta 1
chiếc tàu của Ba-Lan nữa. Nhờ vậy chúng ta đã tranh thủ đƣợc thời gian , giảm
bớt đựơc nhiều khó khăn do đối phƣơng gây ra, thi hành đúng đắn Hiệp định
Giơ-ne-vơ, khu Đồng Tháp Mƣời rút xong trƣớc thời hạn hai ngày. Anh em chỉ
vất vả từ bến ra tàu lớn và từ tàu vào bờ vì phải dùng tàu con của Pháp hoặc
dùng thuyền. Nhƣng khi lên đƣợc tàu của Liên Xô hay Ba Lan thì anh em đƣợc
tự do tắm, nấu nƣớc, nấu cơm ăn, ở thuận lợi, thêm vào đây thái độ đối xử anh
em nồng nhiệt của các thủy thủ Liên Xô làm cho anh em khỏe khoắn phấn khởi
thêm. Nhiều anh chị say sóng, nôn mửa, ốm, các đồng chí Liên Xô tiêm thuốc
giúp và tự tay săn sóc các cháu bé.
Ở Nam Bộ, có đấu tranh đƣợc với đối phƣơng nên Pháp phải chịu đƣa tàu
nhờ cho anh em ra tàu lớn. Ở Liên khu 5, phải chở bằng thuyền ra nên anh em
rất vất vả, đến Cửa Hội phải dùng thuyền nhỏ chở vào bờ cũng khá vất vả. Ở
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Sầm Sơn vào khoảng 19 - 11 cũng phải dùng thuyền đánh cá chở quân vào bờ,
nhƣng có điều kiện đón tiếp thuận lợi hơn Cửa Hội.
Hiện nay ta không phải dùng tàu của Pháp để chuyển quân, vì ta đã có đủ
phƣơng tiện chuyển vận, ngoài ba chiếc tàu lớn của Liên Xô và Ba Lan, Chính
phủ Liên Xô còn thuê thêm 1 chiếc tàu của Nauy giúp cho ta. Chiếc này đến 1012-1954 thì hết hạn. Về việc hƣớng dẫn đổ bộ ở các bến tàu đều có nhân viên
chuyên môn của Liên Xô phụ trách.
II. TÌNH HÌNH TƢ TƢỞNG CỦA CÁN BỘ VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN
NAM RA
Nguyện vọng tha thiết nhất của các chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra là
muốn đƣợc gặp Hồ Chủ tịch.
Anh chị em nói chung rất phấn khởi trƣớc sự đón tiếp nồng nhiệt của
Chính phủ, Trung ƣơng và đồng bào miền Bắc. Nhiều ngƣời tự hứa hẹn làm thế
nào để xứng đáng với sự đón tiếp đó (lời ghi trong các sổ cảm tƣởng đặt tại các
cửa khẩu).
Ngoài ra có những hiện tƣợng tƣ tƣởng chung nhƣ sau;
1) Chƣa nhìn thấy hết những khó khăn ở Bắc, cho miền Bắc có nhiều
vùng tự do 8, 9 năm nay, đƣợc gần Hồ Chủ tịch, Trung ƣơng và Chính phủ, sát
các nƣớc bạn chắc đựơc kiến thiết quy mô và giàu mạnh. Vì vậy anh em thƣơng
binh mong có những chân tay giả nhƣ ở Liên Xô, mong đƣợc đi học lại máy cày,
thiếu nhi muốn đƣợc ở những nơi tập trung có đủ phƣơng tiện giải trí, một số ít
anh em cán bộ ra đến Nghệ An, Thanh Hóa thấy đồng bào bị hạn, lụt, đói kém,
nhà cửa lụp xụp, thì sinh bi quan.
2) Nói chung muốn đựơc học tập và đi công tác để tiến bộ.
Thƣơng binh không muốn về nông thôn. Chị em vợ cán bộ, bộ đội cả
đồng bào Tây Nguyên không muốn về nông thôn làm ăn buôn bán, muốn tham
gia công tác. Chị em muốn học tập nghề dệt, y tá, y sĩ, hộ sinh, v.v…để đựơc
tiến bộ, sau này trở về Nam không hổ thẹn với đồng bào và có khả năng nào để
tham gia công tác xây dựng miền Nam.
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3) Tƣ tƣởng công thần phát hiện ttrong thƣơng binh, trong công nhân, lo
không đƣợc coi nhƣ quân đội, sẽ mất thành tích cũ, không có quyền lợi quân
nhân. Trong thiếu nhi một số em có tham gia kháng chiến coi thƣờng một số em
mới ở thành ra, không phục những giáo viên mới.
Riêng mỗi từng lớp có tƣ tƣởng và nguyện vọng sau đây:
1/ Thƣơng binh khỏe muốn trở về đơn vị hay đi công tác, không muốn về
nông thôn. Những anh em con quân tịch đƣợc cấp phát nhƣ bộ đội, anh em đã
giải ngũ không đựơc cấp phát nhƣ quân đội, sinh thắc mắc, nội bộ thiếu đoàn kết
(ở Thái Bình).
2/ Chị em muốn ở gần chồng. Một số chị vợ thƣơng binh muốn đựơc
hƣởng quyền lợi nhƣ chồng.
3/ Một số công nhân trƣớc ở Nam đựơc coi nhƣ quân đội, nay đƣa sang
công nhân lo không đƣợc kê thành tích cũ, một số ít anh em thiếu tin tƣởng ở tập
kết, cho đất nƣớc phải phân chia hai vùng, lo gia đình ở lại bị khủng bố, xin cho
gia đình ra.
4/ Nhiều cán bộ ở Liên khu 5 ra làm việc trong các ngành chính quyền ở
Trung Ƣơng đề nghị cho gia đình ra.
5/ Phần đông thiếu nhi tính chƣa thuần nhất, còn ngỗ nghịch, phóng túng.
Một số tiêu xài xa hoa (mua thuốc lá cố tập đãi thiếu nhi miền Bắc, ăn quà lung
tung). Một số em ở khu duc kích coi thƣờng các em ở vùng tạm chiếm mới ra,
cãi cọ đánh lộn nhau. Nhiều em nhớ nhà buồn, có số dã bở trại kéo nhau ra Sầm
Sơn để đi tìm đơn vị. Các em trƣớc ửo cơ quan, đơn vị nào nay muốn xin về cƣo
quan đơn vị ấy.
6/ Đồng bào có tiền ở miền Nam mang ra mong đƣợc đổi ngay với một tỷ
giá cao hơn tỷ giá hối đoái ở Liên Khu 4 tƣơng đƣơng với trị giá thóc gạo ở địa
phƣơng cũ.
Những tƣ tƣởng và nguyện vọng trên đây đã đƣọc giải quyết một phần
qua những kỳ học tập và giải thích.
Nhƣng vẫn tồn tại tƣ tƣởng: chƣa nhìn thấy hết khó khăn ở Miền Bắc, lo
không đƣợc hƣởng quyền lợi nhƣ quân nhân (trong thƣơng binh và công nhân).
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Nguyện vọng chung vẫn là:
- Đƣợc gặp Hồ Chủ tịch.
- Đƣợc học tập và công tác tiến bộ.
- Đổi tiền ngay để có chi tiêu.
II. TÌNH HÌNH ĐỒNG BÀO ĐÓN TIẾP VÀ NHÂN DÂN PHỤC VỤ.
Mối tình giữa đồng bào Nam Bắc rất là thắm thiết. Đƣợc tin có anh chị
em ở miền Nam ra, đồng bào nô nức đi đón, có ngƣời phải đi xa hàng 2, 3 ngày,
nhƣng lần đầu có đến 40.000 đồng bào đón. Những lúc bất thƣờng cấp bách
nhƣ cuộc đón gần 800 anh em ở Bân -yên-nhân trong tháng 10-1954 chỉ biết
trƣớc đƣợc một đêm, anh em cán bộ đã tích cực động viên quần chúng suốt đêm,
kết quả tờ mờ sáng đã có trên 20.000 ngƣời đứng đợi anh em ở dọc đƣờng. Tuy
mƣa gió rét, ƣớt át, đồng bào vẫn kiên nhẫn đợi, tuy không còn lƣơng ăn. Nhờ
tinh thần tích cực của anh em nhân viên và đồng bào thuyền chài ở Cửa Hội, có
lần đã chuyển đƣợc 15 khẩu đại bác 105 ly vào bờ an toàn.
Có ngày ở Sầm Sơn năm sáu ngàn quân đội, cán bộ Miền Nam lên bờ,
việc đón tiếp cũng đựơc chu đáo.
Thấy đồng bào đi đón đông nhƣ vậy có ảnh hƣởng đến ăn làm, sau này đã
tổ chức đơn giản hơn, khi có tàu đến thì thiếu nhi và đồng bào các xã lần lƣợt
thay phiên đi đón, nên lúc nào cũng giữ đƣợc không khí nồng nhiệt.
Việc đón tiếp chu đáo, đằm thắm từ khi anh chị em miền Nam bƣớc chân
lên bờ, đã ảnh hƣởng rất nhiều đến tình cảm của anh chị em. Có anh em nói: ra
Bắc đƣợc gần Bác, Chính phủ và Trung Ƣơng là điều vinh dự rồi, không ngờ có
sự đón tiếp của đồng bào miền Bắc nhƣ vậy. Có anh em cảm động quá, khóc. Có
anh em trƣớc phạm ít nhiều sai lầm, nay hối hận băn khoăn.
Thêm vào đó thấy sự nhiệt tình của Liên Xô, đồng bào và anh chị em
miền Nam vô cùng sung sƣớng phấn khởi.
IV. SƠ LƢỢC TÌNH HÌNH TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP.
Ở hai cửa khẩu Sầm Sơn và Cửa Hội có hai ba cán sự phụ trách tổ chức
đón tiếp tại chỗ. Ở Phi trƣờng Gia Lâm có một Ban Tổ chức đón tiếp những
chuyến đƣa thƣơng binh ra bằng máy bay. Ở Quy-Cao (Hải Dƣơng) cũng đã
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chuẩn bị một cơ sở tiếp đón bất thƣờng khi có bão táp tàu không vào Sầm Sơn,
Cửa Hội đƣợc. Các Ban phụ trách cửa khẩu do đặt dƣới sự chỉ đạo trực tiếp
hàng ngày của Ban Tổ chức đón tiếp ở Trung Ƣơng. Bộ đội, cán bộ, đồng bào
miền Nam lên bến đƣợc tiếp đãi từ 5 đến 7 ngày. Riêng bộ đội sau hai ngày tiếp
đãi sẽ do Bộ Tổng tƣ lệnh đƣa về ở khu vực tập kết. Trong những ngày chiêu đãi
anh chị em hƣởng tiêu chuẩn hai cân mỗi ngày, có một bữa liên hoan thêm một
cân. Các vị thân sĩ 3 cân một ngày. Cán bộ và đồng bào đƣợc cấp mỗi ngƣời một
áo rét, một chăn, một màn, một bộ áo quần (ai thiếu đƣợc hai bộ), một bạt,
250gr xà phòng, một gói thuốc lá, một khăn mặt. Các chị và cháu nhỏ đƣợc cấp
laine. Em nhỏ đƣợc hai bộ áo quần. Riêng đối với 61 anh chị em Tây Nguyên ra
đƣợc đặc biệt chú ý, mỗi ngƣời đƣợc hai bộ áo quần, Hồ Chủ tịch biếu mỗi
ngƣời một áo dạ, anh em đi học hay chờ đợi vẫn hƣởng hai cân một ngày (trong
lúc đó cán bộ và đồng bào miền Nam khác đƣợc hƣởng 1 cân 5).
Về mặt tinh thần, giải trí thì có sách báo, điện ảnh, văn công. Những phim
kháng chiến nhƣ: chiến thắng Tấy Bắc có tác dụng tuyên truyền lớn làm cho anh
chị em thấy đƣợc tinh thần chiến đấu anh dũng và chịu đựng gian khổ của quân
dân miền Bắc, giải quyết đƣợc một phần tƣ tƣởng công thần của anh em.
Sau mấy ngày chiêu đãi, ngành nào đón nhận ngƣời của ngành ấy về: Bộ
Nội vụ và Ban Tổ chức Trung Ƣơng đón số cán bộ Dân, Chính, Đảng cho về đi
học và phân phối công tác; Bộ Lao Động và Tổng Liên Đoàn đón công nhân; Bộ
Giáo dục đón học sinh; Bộ Thƣơng Binh đón thƣơng binh; Ủy Ban Mặt trận đón
thân sĩ, gia đình thân sĩ và đồng bào thiểu số; những ngƣời ốm đƣa vào bệnh
viện do Bộ Y tế phụ trách, con gia đình cán bộ, bộ đội thì do Ban Tổ chức đón
tiếp ở Trung Ƣơng họp bàn với các ngành và các địa phƣơng phân phối về các
cơ quan hoặc đƣa về các địa phƣơng ăn làm.
Kết quả, theo con số chƣa đựơc đầy đủ đã giao cho Tổng Cục Đƣờng sắt
3.000 đồng bào do đối phƣơng trao trả tự nguyện ở lại công tác, 3.200 thíeu nhi
Bộ Giáo dục nhận, Bộ Lao động nhận 3.199 công nhân tổ chức học tập đã phân
phối cho các ngành đƣợc 2.021 công nhân, Bộ Y tế nhận đƣa vào Bệnh viện gần
2.000 bệnh nhân, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung Ƣơng đã tổ chức 3 khóa học
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cho cá bộ Dân, Chính, Đảng. Khóa 1 có 608 cán bộ đã phân phối xong cho 24
cơ quan, khóa 2 có 803 cán bộ chia làm hai lớp đã phân phối ở các Bộ, Ngành
và QDC, khóa 3 có 500 cán bộ đƣơng bắt đầu học.
2.886 thƣơng binh đã đƣa qua quân y điều trị và Bộ Thƣơng binh quản trị.
Mặt trận Liên Việt đón 10 vị thân sĩ và gia đình thân sĩ đƣơng tổ chức lớp học
cho 52 cán bộ và đồng bào Tây Nguyên (trừ số văn công). Đã phân phối về các
cơ quan và các địa phƣơng thuộc Nghệ An, Thanh Hóa ăn làm 406 gia đình cán
bộ. Đã đƣa về quê quán ở miền Bắc 100 gia đình.
Tóm lại, do chính sách đúng của Hồ Chủ tịch, Chính phủ và Trung Ƣơng
Đảng, do lòng yêu nƣớc của đồng bào miền Bắc và tinh thần tích cực của cán bộ
nhân viên phục vụ, công việc đón tiếp đã thu đƣợc một số kết quả tốt. Song về
mặt khuyết điểm cũng nhiều, có một số khuyết điểm khá nghiêm trọng, mặc dầu
trong Hội nghị đầu tiên đồng chí Lƣơng đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của
việc đón tiếp và Ban Đón tiếp Trung Ƣơng cũng nhắc luôn các ngành.
V. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CHÍNH
1) Vấn đề cung cấp:
Đã may ở Khu 4 đƣợc 6.312 bộ áo quần phát cho cán bộ và đồng bào.
Nhƣng vì làm ồ ạt, thiếu kiểm tra chặt chẽ nên nhiều bộ may rất dối, thợ ăn bớt
vải, may chật. Chăn bông mỏng quá, bông bị lấy bớt, có tình trạng đem bông
thấm nƣớc cho nặng cân. Anh em đi mua ít chú ý đến phẩm chất vải fil trắng
may cho trẻ em, giặt xong trong nhƣ vải màn. Một vài nhân viên lợi dụng đi
mua, tham ô, ta chƣa kiên quyết kiểm tra và thi hành kỷ luật.
Đồng bào chƣa đƣợc cấp phát đủ. Nhiều thƣơng binh thiếu áo rét. 500 em
ở khu Hàm Tân - Xuyên Mộc ra mới có 150 áo len nên nhiều em bị lạnh sinh ho.
Trƣớc đây có mua khoảng 35.000 chăn Nam Định cấp cho anh em, chăn ấy
mỏng quá không đủ ấm nên có một số anh em công nhân xin đổi chăn bông.
Rét đã đến rồi, đồng bào và thiếu nhi miền Nam ít chịu đƣợc rét ở miền Bắc,
việc cấp phát không kịp. Hiện còn thiếu 4.654 cái chăn, 3.606 áo ấm, 3126 màn,
238 cuộn laine và 9.123 bát. Giữa tháng 9 - 1954 có kế hoạch xin viện trợ đã đề
nghị xin 50.000 chăn laine, 45.000 chăn sợi, 35.000 màn, 230.000 thƣớc vải
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đen, vải trắng, phin, ca-ki, 28.000 áo len và 20.000 áo vệ sinh. Nhƣng số hàng
viện trợ mới nhận đƣợc 5.501 chăn len và 120.954 thƣớc vải. Đến 25-9 đã bắt
đầu đón đồng bào Nam ra nên phải thu mua hàng trong nƣớc nhƣng cấp phát
chậm một phần qua ỷ vào hàng viện trợ, gần đây mậu dịch đình chỉ thu mua
chăn, áo trong nƣớc, hàng viện trợ không về kịp nên nhờ kế hoạch cấp phát.
Về ăn uống lúc đầu tổ chức lộn xộn, còn để lãng phí nhiều, cơm thừa từng
thúng, thịt thừa hàng chậu vì không mua đƣợc rau cá, anh em mua thêm thịt cho
hết tiêu chuẩn hai cân mỗi ngƣời một ngày. Kỹ thuật nấu nƣớng không đƣợc cải
tiến. Gần đây việc cấp dƣỡng có chỉnh đốn lại, tiến bộ hơn nhƣng thiếu vệ sinh,
ruồi nhiều mà màn dây thiếu. Đại đa số anh bị đi tả. Ở Sầm Sơn rau và thức ăn
để hỏng nhiều, có tình trạng tham ô nhƣ bò gầy tính nặng cân, có con bò làm thịt
ghi hai lần. Vì kém tháo vát và có quan niệm sử dụng hết tiêu chuẩn hai cân, cấp
dƣỡng mua nhiều thứ dắt và không cần thiết nhƣ húng lìu, khoai tây, bánh ngọt
cũ, cam.
Tóm lại, việc cung cấp rất quan trọng và rất phức tạp. Nó ảnh hƣởng lớn
đến sức khỏe và tinh thần của đồng bào miền Nam. Tuy đã có sự cố gắng nhƣng
chƣa đầy đủ, còn nhiều thiếu sót, các cấp phụ trách chƣa kiểm tra chặt chẽ nên
việc chỉnh đốn cung cấp chƣa đựơc kịp thời và chu đáo.
Vấn đề đặt ra là:
- Phải giải quyết ngay áo rét, chăn cho cán bộ, thiếu nhi và đồng bào.
- Kiểm tra cung cấp để chỉnh đốn lại chu đáo.
2) Vấn đề y tế:
Anh chị em miền Nam ra bị ốm nhiều, nhất là anh em ở miền Đông Nam
bộ đã bị thiếu thốn gian khổ nhiều trong mấy năm kháng chiến. Phần lớn bị sốt
rét kinh niên, kiết, ho lao, thần kinh. Ở các bệnh xá Cửa Hội, Sầm Sơn, Hoàng
Hóa thƣờng xuyên có 530 đồng bào bị ốm. Ở hai bệnh xá của cán bộ miền Nam
và trƣờng công nhân miền Nam thƣờng xuyên có 60 ngƣời ốm. Đồng bào ở Trị
Thiên ra dƣỡng nằm ở bệnh xá 200 ngƣời, số đồng bào bị địch bắt trao trả ở Cửa
Hội ốm 334 ngƣời, số đồng bào bị địch bắt trao trả ở Sầm Sơn nằm bệnh xá 250
ngƣời (trong đó có 60 lao và hoa liễu), 160 em trong số 400 em ở Liên Khu 5 ra
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Cửa Hội về học ở Diễn Châu bị ốm. Nhiều em ở Thanh Hóa bị ốm. Trong 209
em bị sốt có 203 em có bảng số 2, 3, 4. Số bị lao hiện nằm ở Hàn-ôi có 264
ngƣời. Theo số liệu báo trƣớc trong một vài chuyến sắp ra ở Gia Lâm và Cửa
Hội cũng đến 100 bị lao nữa, 100 thƣơng binh bị điên. Một số bị hủi và con số
các chi các cháu bị ốm chƣa nắm đựơc cụ thể. Giải phóng quân Lào có 392 ốm ở
Nghệ An, Hà Tĩnh, phổ biến về sốt rét, kiết lị.
Tóm lại, số bệnh nhân đang nằm tại các bệnh xá cả thảy có 1.638 ngƣời,
chƣa kể số lao, sốt rét mới ra gần đây, số cán bộ và thƣơng binh đƣơng nằm ở
các quân y viện, số các chị và cháu chƣa nắm đƣợc cụ thể, số quân giải phóng
Lào bị ốm.
Tình hình sức khỏe sút kém nhƣ vậy nhƣng việc chăm sóc sức khỏe chƣa
thật sự quan tâm: thiếu tiền, thiếu thuốc, thiếu y tá. Ở Thanh Hóa có trại thƣơng
binh giao cho một y tá xã non kinh nghiệm phụ trách 150 thƣơng binh. Số đồng
bào trao trả ốm nhiều, rất thiếu thuốc và cán bộ y tế, 1 y sĩ phải phụ trách 339
bệnh nhân (Khu 4). Có trại thƣơng binh ở Hoàng Hóa 300 ngƣời chỉ một cuộn
băng, vin lẽ không có tiêu chuẩn. Quân y viện xa các trại thƣơng binh hàng 20
cây số.
Các em chƣa đƣợc chăm sóc chu đáo. Cán bộ giáo dục và y tế không chú
ý tìm một địa điểm tốt cho các anh em ở, chọn Quảng Đinh một nơi trồng nhiều
thuốc lào, nhiều phân, ruồi nhiều, sau chuyển sang một nơi khác có nhiều sâu
quấn. Có em đi lị 63 lần một ngày, áo quần bẩn không có ngƣời giặt, không có
tiêu chuẩn thuốc, chỉ có 3 y tá.
Bệnh viện thiếu phải nằm nhà dân, để bệnh nhân ốm nặng và chết trong
nhà đồng bào làm cho họ thắc mắc (Ở Thiệu Hóa tại cố đô 7 anh chị em bị lao
chết trong nhà của đồng bào).
Tinh thần phục vụ của một số nhân viên y tế rất kém. Bệnh nhân yếu
không chịu đi thăm (có em đi lị mời y tá đến, y tá bảo đợi đi ngoài đến 30 lần sẽ
xem luôn thể). Đồng bào đi tả nhiều, y sĩ cãi cọ nhau về chuyên môn, tự ái
không đi phát thuốc để nhân dân địa phƣơng phải can thiệp, nhƣng rồi cũng
không di cho thuốc. Cán bộ y tế phần lớn mới ra trƣờng non kinh nghiệm, sử
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dụng thuốc không đúng liều. Trong y sĩ, hiện tƣợng phổ biến không an tâm công
tác, muốn về Hà Nội, muốn xin tiếp tục học thêm.
Những thứ thuốc cần thiết nhƣ thuốc ho, sốt, đi tả, thuốc trẻ em thiếu rất
nhiều.
Chú ý điều trị hơn phòng bệnh, bệnh lan về hậu phƣơng nhƣ bệnh sởi. Bộ
Y tế đã có một bộ phận phụ trách ở cửa khẩu nhƣng ở các bệnh xá hậu phƣơng
bộ chƣa bố trí đầy đủ dụng cụ, cán bộ, còn giao khóan cho khu và Ty Y tế. Khu
Y tế không cấp thuốc cho các bệnh xá. Ty Y tê Thanh Hóa không chịu đến nơi
có đồng bào ốm chờ việc cho thuốc bổ. Trách nhiệm của trên dƣới chƣa đƣợc rõ
ràng. Do những khuyết điểm trên việc chữa bệnh chậm chạp, sức khỏe của đồng
bào chậm phục hồi, có bệnh tăng thêm (bệnh sƣởi), vài ba em đã bị chết, 6 giải
phóng quân Lào bị ốm chết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (theo báo cáo của Ban Đón
tiếp khu 4).
Qua tình hình trên, chúng tôi xin nêu ra mấy vấn đề cấp bách nhƣ sau:
Chạy chữa cho những ngƣời bị bệnh nặng,lập gấp những bệnh viện để
đƣa những bệnh nặng đến.
- Tăng cƣờng phƣơng tiện, tiền và cán bộ y tế cho các bệnh viện đó.
- Cung cấp đủ thuốc chữa cho trẻ em, thƣơng binh, những thuốc chữa các
bệnh phổ biến.
- Lập những nhà thƣơng chữa điên và hủi.
- Bộ y tế cần có kế hoạch bố trí một hệ thống phòng bệnh, chữa bệnh cho
đồng bào miền Nam về ăn làm ở hậu phƣơng, giao trách nhiệm rõ ràng cho các
khu và tỉnh.
3) Vấn đề thiếu nhi:
Số thiếu nhi và học sinh đi học đã lên đến 3.200 em. Một số lớn tuổi: 19,
20 tuổi cũng có một số ít ngoài 20 tuổi. Nhiều em đã học xong cấp hai, bắt đầu
học sang ngành chuyên môn. Có một số em trƣớc đƣợc chỉ định ra nƣớc ngoài
học. Đến bây giờ các em chƣa đƣợc phân loại.
Việc ăn ở của các em chƣa đƣợc chăm lo chu đáo, nhà dân chật, có chỗ
trƣớc dự định chứa 500 em nay lên đến 1.200, các em phải nằm trên bàn của
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giáo viên, nhiều em chƣa đựơc cung cấp đủ áo, quần, áo rét thiếu nhiều, các em
bị lạnh ho, bệnh này nọ. Ở trại Diên phú (Nghệ An) các em ốm nằm ở các lớp,
không có chỗ học. Thiếu ngƣời tắm, giặt cho các em, cô giáo phải đi giặt áo
quần bẩn cho các em nhƣng không làm sao xuể đƣợc. Các em ăn một cân hai
một ngày, vì tổ chức kém, ăn uống thiếu. Có tham ô trong việc cấp dƣỡng (mỗi
em ăn 600 gr gạo một ngày mà vẫn thiếu) nhƣng chƣa kiểm tra để giải quyết.
Các em ỏ miền Nam phầm đông tính không thuần nhứt, cá nhân anh hùng,
phƣu lƣu mạo hiểm, ngổ ngáo nhƣng thiếu cán bộ giáo dục có năng lực, Nhiều
giáo viên mới ra trƣờng 21, 22 tuổi, non kinh nghiệm, trình độ chính trị chƣa có
mấy, cán bộ chính trị lại thiếu, thnah niên không chú ý phái cán bộ vào lãnh đạo
các em nên giáo dục kém kết quả.
Bộ Giáo dục chƣa thấy vấn đề to lớn, phức tạp nhƣ vậy, phái một số cán
bộ thiếu thẩm quyền xuống địa phƣơng rồi giao cho khu và Ty phụ trách. Khu
và Ty không làm nổi nên kế hoạch xây dựng trƣờng và kỹ túc xá cho các em bị
chậm trễ, những khó khăn về tài chính địa phƣơng không giải quyết nổi. Các em
không có nơi tập trung học tập, phân tán ở nông thôn , buồn, nhớ nhà, một số bỏ
trại ra Sầm Sơn.
Các cháu bé mới đẻ đến 6, 7 tuổi còn theo mẹ có nhiều. Riêng ở Cửa Hội
có 467 cháu còn theo mẹ. Các cháu ra thƣờng bị sƣởi, sốt, kiết. Việc nuôi các
cháu chƣa đựơc giải quyết. Liên hiệp phụ nữ Trung ƣơng giữa vai trò chính
trong việc này nhƣng chƣa làm đầy đủ trách nhiệm của mình. Bộ Y tế và liên
đoàn thanh niên cũng chƣa tham gia với đoàn thể phụ nữ trong công tác đó. Tình
trạng ấy kéo dài ảnh hƣởng đến các chị không yên tâm công tác, lận bận con
mọn và sức khỏe củac các cháu cũng không đảm bảo đựơc.
Qua tình hình trên, chúng tôi xin nêu lên một vài vấn đề cần chú ý:
- Phân loại các em, lập gấp trƣờng, chuyển các em đến các nơi đó học tập,
không nên để phân tán ở nhà dân.
- Bồi dƣỡng, chăm sóc sức khỏe cho các em, cấp phát chăn, áo rét đủ và
kịp thời.
- Xúc tiến lập nhà nuôi trẻ để chăm sóc các cháu bé giúp các chị công tác.
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4) Vấn đề thƣơng binh:
Số thƣơng binh có 2.686 ngƣời. Những anh em đƣơng điều trịi thì đƣa
vào các quân y viện. Những anh em khỏe đƣa về các trại an dƣỡng. Ở Thanh
Hóa một số thƣơng binh đƣa về trại chƣa có áo rét, chiếu năm, thiếu thuốc men
(tiêu chuẩn thuốc một tháng chỉ dùng đƣợc10 ngày) một số chăn bông phát cho
anh em mới có vải bọc thiếu ruột bông. Một số thƣơng binh đã về trại, vết
thƣơng trở lại đƣa đến quân y, quân y không nhận, đẩy về cho dân y (Thanh
Hóa). Có tình trạng đáng phàn nàn hơn, có lần một số thƣơng binh đƣợc cáng
đến quân y Hàm Rồng (Thanh Hóa) vì công văn thiếu dấu, quân y không nhận
viện lý thiếu chỗ, phải đƣa anh em về.
Anh em cần đựơc phân loại, ai khỏe thì trở lại đơn vị, hay đi công tác, ai
tàn phế thì đƣợc hƣởng hƣu bổng thƣơng tật (hầu hết thƣơng binh miền Nam
chƣa đƣợc hƣởng mấy), ai cần phải cho giải ngũ. Việc đó đến nay vẫn chƣa làm
anh em thắc mắc. Quân y ở cửa khẩu không chịu đi khám để phân loại, cho việc
đó thuộc Cục, không phải trách nhiệm của mình.
Anh em thiếu giải trí, thiếu sách báo, học hành, thiếu các phái đoàn chính
quyền, mặt trận đến thăm viếng.
Dầu đèn không đủ cho anh em dùng, vì đƣa vào tiêu chuẩn của thƣơng
binh miền Bắc.
Hiện trong anh em có nhiều thắc mắc về quyền lợi thƣơng tật, về công
tác, sau 5 tháng phụ cấp sống thế nào? Vợ con giải quyết thế nào? Nhƣng anh
em thƣơng binh lúc ở Nam đã làm việc trong các cơ quan Quân, Dân, Chính nay
yếu cầu đƣợc công tác cũ. Nhiều anh em khác muốn đi học nghề, muốn có chân
tay giả.
Vì vậy đối với thƣơng binh ở miền Nam, chúng tôi đề nghị: Cần phải
chiếu cố hơn, tăng thêm tiêu chuẩn dầu đèn, thuốc men để bồi dƣỡng cho anh
em, có thêm y tá săn sóc anh em. Cần lập Hội đồng quân y phân loại anh em,
tìm công ăn việc làm cho gia đình họ.
Nên mở những lớp dạy nghề cho anh em khỏe. Vấn đề chân tay giả cần
đƣợc chú ý để giải quyết cho anh em.
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5) Vẫn đề gia đình cán bộ, bộ đội, công nhân v.v…
Số gia đình đã ra có 1.775 ngƣời kể cả mẹ và con (số liệu chƣa đầy đủ).
Riêng ở Cửa Hội đã có 514 gia đình gồm 1.046 ngƣời lớn và trẻ em. Triển vọng
trong tháng 12-1954 sẽ còn ra nhiều hơn, nhất là ở Liên khu 5. Phần đông các
chị là tiểu thƣơng, tiểu tƣ sản, tiểu chủ, một số xuất thân gia đình tƣ sản, địa chủ,
có một số ít làm ruộng (Liên Khu 5). Các chị vợ bộ đội phần đông học sinh mới
lớn lên chƣa có nghề nghiệp.
Gia đình có nhiều loại: gia đình cán bộ, quân đội, thƣơng binh, công nhân,
gia đình thân sĩ, dân tộc thiểu số, vợ ra chồng ở lại hoặc chồng đã hy sinh, một
số thƣờng dân ở Trị Thiên ra. Hầu hết các chị đều có cháu, có chị đến 3 cháu, 5
cháu. Ra đây khí hậu không hợp sinh ốm đau. Mẹ săn sóc con ốm, mẹ cũng ốm.
lâu ngày ăn hết tiền chƣa có việc làm, thắc mắc rồi đây sẽ ra sao? Một số ỷ lại
trông chờ sự giúp đỡ của Chính phủ.
Vẫn đề gia đình phải giải quyết thế nào cho đúng? Vợ các thân sĩ phải
đƣợc giúp đỡ thế nào? Vợ con thƣơng binh muốn ở gần chống, vợ cán bộ, bộ đội
cũng không muốn xa chồng nhƣng vợ bộ đội không đi theo đƣợc với bộ đội. Số
đông không muốn về xã sinh sống, không những thiếu khả năng, còn do các chị
không muốn về, muốn đi công tác để tiến bộ. Vấn đề gia đình hiện nay là một
vấn đề khó khăn phức tạp nhất, không những phức tạp về thành phần, nghề
nghiệp của chị em, mặt khác do tƣ tƣởng của một số cán bộ phụ trách không
thông. Một số ngành không muốn nhận chị em về cơ quan. Cho là hiệu suất ít,
vin vào lẽ biên chế không cho phép để từ chối. Ở Khu 4 có cơ quan thấy chị em
có chửa hoặc có cháu nhỏ thì tìm cách không nhận. Nếu các cơ quan không
đứng trên tinh thần đón tiếp đồng bào miền Nam mà tích cực giải quyết vấn đề
đó lại đƣa đẩy cho nhau sẽ có ảnh hƣởng không tốt: Quỹ quốc gia phải tốn nhiều
thêm để phụ cấp cho các chị, các chị không đựoc dìu dắt tiến bộ rồi thắc mắc
đến tƣơng lai, cán bộ đƣơng công tác thắc mắc đến gia đình, không yên tâm
phục vụ.
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Ban Tổ chức đón tiếp Trung ƣơng có khuyết điểm không kịp thời nắm
vững tình hình các gia đình và cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp tục giải quyết,
thu nhận vào các cơ quan giúp đỡ chị em học tập và công tác.
Đối với những chị em có khả năng về nông thôn hay các thị trấn làm ăn
thì cần đƣợc hƣớng dẫn chu đáo.
6) Vấn đề tiếp đón thân sĩ và dân tộc thiểu số:
Cơ quan mặt trận có trách nhiệm đón thân sĩ và gia đình. Tuy đã đón đƣợc
trên 10 vị và gia đình, đến nay còn một số thân sĩ và gia đình đƣơng ở khu 4, ở
Hƣng Yên chƣa đựơc đón về. Chƣa giải quyết đầy đủ nơi ăn ở cho các vị đó,
việc này tiến hành chậm. Một vài bà vợ thấy chồng đƣợc đốn về Trung Ƣơng
lâu rồi, mình còn ở lại cửa khẩu thắc mắc.
Đối với đồng bào Tây Nguyên ra tuy có sự săn sóc đặc biệt nhƣng vẫn
còn thiếu sót. Trách nhiệm ai nhận? Chƣa quy định dứt khóat. Vì vậy mặt trận
chỉ nhận đón các thân sĩ, các lãnh tụ dân tộc, còn đối với cán bộ và gia đình
thiểu số thì cho không phải trách nhiệm của mình.
Nguyện vọng của chị em thiểu số không muốn xa chồng và muốn đƣợc
học tập, công tác tiến bộ.
Vấn đề cần nêu ra trong công tác đón tiếp thân sĩ và đồng bào thiểu số ở
miền Nam. Trƣớc hết chú ý giải quyết nơi ăn ở tử tế và lập một ban phụ trách
gồm một số các bà có uy tín, có năng lực đi lại, giúp đỡ, hƣớng dẫn công tác cho
các gia đình đó.
7) Đối với đồng bào bị bắt nay đối phƣơng trao trả:
Đây là những cán bộ, chiến sĩ và thƣờng dân bị đối phƣơng bắt giam ở
Côn Đảo, ở Chi Hòa, nay phải trả lại cho ta theo hiệp định Geneve. Trừ một số
đã vào bộ đội và trở về quê ở miền Bắc vĩ tuyến 17, số còn lại toàn là ngƣời
miền Nam vĩ tuyến do đối phƣơng làm sai hiệp định trao trả ở miền Bắc. Số này
hiện có ở Thanh Hóa 3.163 ngƣời, ở Nghệ An 4.292 ngƣời, ở Ninh Giang hiện
tập trung ở thi xã Thái Bình 63 ngƣời. Nằm tại bệnh xa Nghệ An và Thanh Hóa
584 ngƣời. Tất cả có 8.099 ngƣời.
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Nguyện vọng một số đông anh em muốn trở về quê quán. Trong lúc chờ
đợi anh em đƣợc tổ chức vào các đội công trƣờng đắp đê ở Thanh Hóa và Nghệ
An, hoặc về các địa phƣơng ăn làm hoặc tham gia phục vụ công tác đón tiếp
miền Nam ở các cửa khẩu. Anh em làm rất tích cực năng suất cao.
Số đồng bào này trƣớc do quân sự đón nhận và phụ trách giáo dục, nhƣng
sau đó Tổng Cục Chính trị ít quan tâm đến, khoán cho Ban Tổ chức đón tiếp ở
Khu 4, anh em đau ốm nhiều, thiếu thuốc men, thiếu y tá (một y sĩ coi 339 bệnh
nhân), áo quần chỉ có một bộ, chăn màn không có. Một số anh em đã bỏ trốn về
Nam 64 ngừơi. Thấy vậy, Ban Tổ chức đón tiếp đặt lại vấn đề coi trọng những
đồng bào đó nhƣ đồng bào miền Nam, tổ chức cho học, cấp phát áo quần, giải
quyết công ăn việc làm.
Mới đây ở Liên Khu 5đƣa ra Cửa Hội tập kết 419 đồng bào trao trả nữa,
phần lớn là đồng bào miền Nam. Số đồng bào này sẽ chờ học tập. Số đồng bào
trao trả là một lao động lực rất lớn. Nhiều anh em có tinh thần rất tích cực.
Trƣớc daya đã đề nghị giao cho Bộ Giao thông công chính sử dụng vào các công
trƣờng nhƣng Tổng Cục đƣờng sắt mới nhận có 3.000 ngƣời với chế độ lƣơng
tối thiểu 35 cân không thi hành chế độ một cân năm mỗi ngƣời một ngày đã
đƣợc Ban Kinh tế Chính phủ quy định đối với đồng bào miền Nam.
Chúng tôi xin nêu ra mấy vấn đề đối với đồng bào trao trả nhƣ sau:
- Đối với thƣờng dân, ngƣời miền Nam đối phƣơng trao trả ở Khu 5 và
Nam Bộ thì không đƣa ra Bắc nữa (Liên Khu 5 vừa đƣa ra 419 ngƣời).
- Tổ chức cho một số đồng bào muốn về quê quán đƣợc trao về.
- Thu nhận anh em khỏe vào các công trƣờng và nâng cao tiêu chuẩn phụ
cấp lên một cân năm mỗi ngày.
8) Vấn đề đổi tiền và quản lý tài sản:
Anh em ở miền Nam ra có mang theo một số tiềi của Pháp và Bảo Đại
nhƣ tiền Đông Dƣơng, tiền Liên Bang, tiền của ta nhƣ tiền Nam Bộ, tín phiếu
Liên Khu 5. Có một số anh chị em khi ra tiền để lại, cơ quan phụ trách viết cho
một giấy chứng nhận. Có nhiều đồng bào bán hết tài sản trong Nam mang tiền ra
mang cả những giấy bạc Đông Dƣơng xé đôi có đóng dấu của UBKCHC.
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Hiện trong cán bộ, bộ đội, thƣơng binh và đồng bào ra có nhiều thắc mắc
về đổi tiền hoặc chƣa đổi hoặc đổi hạ. Điều thắc mắc phổ biến là tỷ giá hối đóai
chênh lệch. Ví nhƣ ở miền Nam 1 đồng Đông Dƣơng ăn 40 đồng Nam Bộ, 1
đồng Nam Bộ ăn hai đồng Ngân hàng, nhƣ vậy một đồng Đông Dƣơng ăn 80
đồng Ngân hàng. Nhƣng tỷ lệ đổi ở Khu 4 một đồng Đông Dƣơng ăn 22 đồng
Ngân hàng. Trong lúc đó ở Hà Nội đổi 30 đồng Ngân hàng. Đồng bào vừa mới
đổi ở khu 4 lên Hà Nội thấy bị thiệt ngay. Số tín phiếu ở khu5 đủ mua 1.000 cân
gạo, nhƣng ra Bắc tính qua giá Đông Dƣơng đổi lấy tiền Ngân hàng chỉ mua
đƣợc 200 cân. Đồng bào phàn nàn bị thiệt. Ngân hàng chƣa kịp thời nghiên cứu
kỹ, phổ biến cho đồng bào để giải quyết thắc mắc cho họ.
Nam Bộ và Liên khu 5 có đƣa ra một số hàng quý để tại các cửa khẩu
nhƣng nhiều ngƣời bảo quản. Có thứ nguy hiểm nhƣ chất nổ dễ vƣơng vãi ở bên
tàu. Ở Sầm Sơn có một số hàng chƣa có ngƣời quản lý:
- 47 thùng máy móc hỏa xa của Liên khu 5,
- 51 máy chữ, 1 số đã bị han rỉ,
- 5 thùng tài liệu Kinh tế Tài chính của Long Châu sa và một số tài liệu
KTTC của Mỹ Tho,
- 1 máy nổ và 1 số accus,
- 1 số dầu quê ở Liên khu 5 ra để vƣơng vãi, bỏ bê.
Tài sản quý ở miền Nam ra không đƣợc bảo vệ chu đáo, đáng tiếc. Đến
nỗi đồng chí bạn phải yêu cầu chúng ta kiểm tra lại và đặt vấn đề trách nhiệm
bảo quản cho rõ ràng, nhắc chúng ta phải cảnh giác đề phòng mọi phá hoại.
Bộ Tài chính lúc đầu cấp phát chậm có trở ngại cho việc đón tiếp. Sau này
đã chú ý hơn nhƣng lề lối làm việc giữa Bộ và Ngân hầng chƣa nhanh chóng,
một số lệnh phát chỉ cho các cửa khẩu vẫn bị thi hành chậm. Mặt khác Bộ Tài
chính chƣa ráo riết kiểm tra đôn đốc hƣớng dẫn các Bộ; các ngành làm dự trù,
thanh quyết toán nhanh chóng, nên việc cấp phát không kịp với công tác đón
tiếp dồn dập.
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Chúng tôi xin đề nghị Ban Kinh tế Chính phủ nghiên cứu kỹ tỷ lệ đổi tiền,
cần chiếu cố đến tài sản của đồng bào miền Nam, rồi phổ biến cho miền Nam
biết để khỏi thắc mắc.
Bộ Tài chính cho bảo quản một số tài sản đã đƣa ra và giải quyết nhanh
chóng việc cấp phát cho các cửa khẩu.
9) Vấn đề liên lạc phối hợp với quân sự:
Công tác của Ban đón tiếp miền Nam rất có quân hệ mật thiết với Bộ
Tổng Tƣ lệnh. Nhƣng trong quá trình công tác vừa qua, việc phối hợp đó chƣa
chặt chẽ. Có 16 hàng binh Âu - Phi ở Trị Thiên ra, có hơn 800 anh em phản
chiến ở Liên khu 5 ra, và số đồng bào trao trả, quân sự chƣa chú ý phối hợp với
Ban Tổ chức đón tiếp để giải quyết cho những anh em ấy, cứ để cho Ban Tổ
chức đón tiếp đôn đốc thu nhận, nuôi dƣỡng lâu ngày, giải quyết công ăn việc
làm, thực tế không làm xuể để chậm trễ anh em thắc mắc, có ảnh hƣởng không
tốt đến chính sách chung.
Có những vấn đề quan hệ nhƣ tàu ra ở đâu? Bao nhiêu ngƣời? không kịp
thời báo cho Ban Tổ chức đón tiếp rõ, gây nên bị động, lúng túng. Có những khi
thay đổi địa điểm nhƣ có lần đƣa Kilins khi ra Sầm Sơn không để ở Cửa Hội
cũng không cho bên này rõ. Hoặc tăng thêm số tập kết ở Liên khu 5, Ban Tổ
chức đón tiếp không đƣợc thảo luận gì cả.
Quân sự còn tự ý rút cán bộ, phƣơng tiện (telephone) không báo trƣớc với
Ban Tổ chức đón tiếp.
Các cơ quan phụ trách tập kết ở miền Nam không báo cáo cho Ban Đón
tiếp rõ số lƣợng và thành phần ra cảu mỗi chuyến, nên việc theo dõi tình hình
khó, kế hoạch tổ chức đón tiếp bị động, lúng túng.
Chúng tôi đề nghị phải đặt lại vấn đề phối hợp cho chặt chẽ hơn.
NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TRÊN
1) Về trách nhiệm của Ban Tổ chức đón tiếp Trung Ƣơng:
Ban Tổ chức đón tiếp Trung Ƣơng thay mặt Ban Đón tiếp miền Nam
Trung Ƣơng chỉ đạo công tác hàng ngày đã thu đựơc một số kết quả. Về chủ
trƣơng công tác nói chung của Ban Tổ chức đón tiếp để trình Chính phủ và
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Trung ƣơng đều đƣợc giải quyết và chuẩn y. Nhƣng Ban Tổ chức đón tiếp đã
mắc những khuyết điểm chính sau đây:
a/ Không dự kiến đƣợc tình hình công tác sẽ phát triển và phát triển nhƣ
thế nào để chủ động ứng phó, thƣờng chạy theo việc đến đâu làm đến đấy.
b/ Không nắm vững số lƣợng đón tiếp, thành phần nào? Bao nhiêu ngƣời?
nên ít giúp đƣợc các ngành trong công tác. Bộ máy giúp việc yếu, chậm củng cố.
c/ Không nắm vững tình hình hoạt động của các ngành nhƣ y tế, giáo dục,
thanh niên. Đối với 1 số Bộ và ngành ở Trung ƣơng chƣa thi hành đúng chủ
trƣơng của Chính phủ và Nghị quyết của Hội nghị Ban Đón tiếp, không cƣơng
quyết đôn đốc, thiếu đấu tranh.
Chƣa tích cực đấu tranh chống tham ô đã xẩy ra trong công tác cung cấp.
Do những khuyết điểm ấy, Ban Tổ chức đón tiếp có liên đới trách nhiệm đối với
những khƣyết điểm của các Bộ, các Ngành trong công tác đón tiếp bộ đội, cán
bộ và đồng bào miền Nam.
Cho nên đối với Ban Tổ chức đón tiếp Trung ƣơng cần phải kiện tòn gấp
bộ máy nắm vững tình hình, tăng cƣờng kiểm tra các của khẩu và theo dõi chặt
chẽ công tác của các ngành.
2) Về trách nhiệm của các Bộ, các ngành:
Một số ngành có trách nhiệm chính ở Trung ƣơng chƣa nhận thấy rõ vấn
đề to lứon và phức tạp của công tác đón tiếp miền Nam, một số thủ trƣởng
không đến dự những cuộc Hội nghị do Ban Tổ chức đón tiếp mời, cử những cán
bộ thƣờng đi dự. Các cán bộ đó không đủ khả năng nắm vấn đề và thiếu quyền
hạn giải quyết (Tài chính, Y tế, Giáo dục, Mặt trận, Nông hội), có ngành đƣợc
mời họp, ít khi có mặt ở Hội nghị (Tuyên truyền, Công thƣơng). Ngay đến ông
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Trần Lƣơng có chân trong Ban Đón tiếp
thƣờng vắng mặt ở các Hội nghị của Ban.
Vì thế quan niệm giữa các ngành chƣa thông suốt công tác không phối
hợp chặt chẽ (Y tế, Giáo dục, Thanh niên hoặc Phụ nữ, thƣơng binh, v.v…). Chỉ
có cuộc hội nghị của Ban Đón tiếp mở rộng vừa rồi (28-11-1954) mới có các Bộ
trƣởng Tài chính, Thƣơng Binh, Thứ trƣởng Giáo dục, Giám đốc Ngân hàng và
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mấy ông Chánh văn phòng Bộ dự. Nhờ vậy hội nghị đã giải quyết đƣợc một số
vấn đề quan trọng.
Nhiều ngành ở Trung ƣong chƣa tự đảm đƣơng lấy nhiệm vụ của mình,
giao lại trách nhiệm cho khu và ty hoặc cử một số cán bộ thƣờng nhiều khả năng
phụ trách. Bọ và ngành cũng chƣa chú ý kiểm tra chặt chẽ (Giáo dục, Y tế,
Thanh niên).
Lúc đầu có các phái đoàn của Chính phủ, mặt trận xuống các nơi đón tiếp
hỏi thăm anh em miền Nam ra, và đọc thƣ Hồ Chủ tịch. Dần dần về sau đại biểu
rút về các ngành không tiếp tục cử đại biểu xuống, cuối cùng chỉ có một mình
ông Bồ Xuân Luật làm cho anh em mới ra sau thắc mắc.
Những phƣơng tiện giải trí nhƣ điện ảnh, văn công cũng rút về dần, chỉ
còn hai máy chiếu ảnh ở hai cửa khẩu không đủ cung cấp cho nhu càu của đồng
bào, cán bộ, bộ đội miền Nam, của các chiến sĩ tình nguyện ở Miên Lào về đóng
trong một khu vực rộng lớn.
Để sửa chữa những khuyết điểm trên và đẩy mạnh công tác đón tiếp miền
Nam tiến lên nữa đúng với ý nghĩa chính trị của nó, chúng tôi đề nghị các Bộ,
các Ban phụ trách ngành ở Trung ƣơng trực tiếp nắm lấy nhiệm vụ đón tiếp, đặt
chƣơng trình và kế hoạch thi hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức đón tiếp
miền Nam, Bộ và các đoàn thể ở Trung ƣơng cử những cán bộ có năng lực, có
trách nhiệm chuyên trách rồi thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ
từ Trung ƣơng đến các địa phƣơng.
VI. HƢỚNG CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP MIỀN
NAM
Ngày 28-11-1954 Ban đón tiếp miền Nam ở Trung ƣơng triệu tập một
cuộc hội nghị của Ban mở rộng cho các ngành và Ban Tổ chức đón tiếp tham gia
nhằm kiểm điểm mọi mặt công tác tiếp đón từ đầu đến cuối tháng 11-1954.
Sau bản báo cáo của ông Trƣởng ban đón tiếp trung ƣơng các Bộ, các
Ngành liên hệ kiểm điểm trách nhiệm của mình. Tất cả đã nêu lên đƣợc ít nhiều
thiếu sót của mình và tìm ra nguyên nhân của những thiếu sót đó.
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Hội nghị đã nhận công tác đón tiếp miền Nam là một công tác lâu dài, có
một ý nghĩa chính trị lớn lao nên đã cùng nhau xây dựng một chƣơng trình công
tác trƣớc mắt nhƣ sau:
1) Công tác cung cấp: Tiếp tục cấp phát đủ chăn, áo rét, và những vật
dụng cần thiết khác cho bộ đội, cán bộ và đồng bào miền Nam ra. Đôn đốc đƣa
hàng viện trợ về kịp để cấp phát.
Liên khu 5 đƣơng bị địch khủng bố dã man có đề nghị xin tăng thêm 3
vạn cán bộ xã và gia đình ra tập kết ở Bắc. Nếu đƣợc chuẩn y, cần phải xin thêm
viện trợ. Mặt khác tích cực sản xuất trong nƣớc mới có đủ cấp phát. Tăng cƣờng
kiểm tra chống tham ô lãng phí.
2) Vấn đề y tế: Bộ Y tế gửi ngay những thuốc cần thiết nhƣ thuốc ho, sốt,
ỉa chảy, thuốc bổ, v.v…vào khu 4 để kịp chữa chạy cho đồng bào và các em. Bộ
Y tế trực tiếp đảm nhiệm việc phòng bệnh, chữa bệnh cho bộ đội trong 2 ngày
chiêu đãi cán bộ, đồng bào miền Nam ra, thƣơng binh ở các trại, thiếu nhi ở các
trƣờng, nơi đồng bào về ăn làm hoặc đƣơng tập trung chờ đợi, đồng bào trao trả,
nhân viên phục vụ ở các cửa khẩu.
Bộ sẽ lập ở Thanh Hóa 1 bệnh viện 500 ngƣời, ở Nghệ An một bệnh viện
700 ngƣời (vì có ngƣời của Trịi Thiên ra) điều trị trong một vài tháng, ở Nam
Định 1 bệnh viện dài ngày cho những bệnh nặng phải chữa lâu và ở Hà Nội 1
bệnh viện chỉ chuyên điều trị ho lao, hủi, hoa liễu. Bộ chuẩn bị thêm một bệnh
viện chữa thƣơng binh điên ở Hà Nội. Bộ trực tiếp xây dựng các bệnh viện nói
trên. Bộ cử 1 Ban đại diện đặc biệt phụ trách những bệnh viện ấy nhất là những
bệnh viện ở Liên khu 4, có đủ thẩm quyền thay mặt Bộ giải quyết, tăng cƣờng
chuyên môn và chính trị cho các bệnh viện. Cử những bác sĩ, Y sĩ, y tá, cứu
thƣơng miền Nam ra, vào công tác các bệnh viện miền Nam. Quân y giao lại Bộ
Y tế số cán bộ dân y miền Nam mà quân y đã đón về trƣớc đây và chọn trong số
cán bộ chính trị ở miền Nam ra 1 số cán bộ phụ trách công tác chính trị ở bệnh
viện.
Một mặt nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, mặt khác
nâng cao tiêu chuẩn cung cấp để anh em ốm chóng lành mạnh. Về trách nhiệm,
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đối với cán bộ và gia đình sẽ do Bộ y tế phụ trách, còn thƣơng binh do Bộ
Thƣơng binh và học sinh sẽ do Bộ Giáo dục chăm nom sức khỏe, nhƣng Bộ Y tế
có trách nhiệm theo dõi, hƣớng dẫn cấp cán bộ và thuốc men cho các Bộ. Bộ Y
tế sẽ đứng ra triệu tập một cuộc hội nghị liên bộ Y tế, Thƣơng binh, Giáo dục để
thảo luận vấn đề phòng chữa bệnh cho đồng bào miền Nam.
3) Công tác giáo dục: Tập trung các em ở các thị trấn Nam Định, Hà
Đông, Sơn Tây, Hải Dƣơng, Hà Nội để các em học tập. Bộ Giáo dục trực tiếp
phụ trách xây dựng trƣờng và ký túc xá cho các em miền Nam trong một thời
gian ngắn. Phân loại gấp các em, lớp nào chuyển sang học chuyên môn, lớp nào
đƣa ra ngoài học, cần giải quyết ngay để các em đƣợc tiếp tục học.
Vấn đề trƣớc tiên là phải chăm lo sức khỏe cho các em. Bộ Giáo dục, Bộ
Y tế, đoàn Thanh niên, Ban cung cấp của Ban Tổ chức đón tiếp đều có trách
nhiệm lo cho các em. Các em đƣợc phụ cấp 40 kilo 1 tháng (36 kg ăn, 4 kg tiêu).
Giải quyết gấp áo rét cho các em. Cấp thêm đồ lót cho những em gái lớn tuổi.
Để có trƣờng cho các em đƣợc mau đi học, Bộ Giáo dục có thể thuê 1 số trƣờng
giòng cũ sửa sang lại.
Trong lúc chờ đợi có trƣờng và ký túc xá ở các thị trấn, Bộ Giáo dục cùng
đoàn thanh niên chỉnh đốn lại những nơi ăn ở học tập của các em hiện giờ: tăng
thêm cán bộ giáo dục có kinh nghiệm, tổ chức bồi dƣỡng, giải trí cho các em.
Nên tổ chức các em đi chơi, đi thăm các địa phƣơng. Tăng cƣờng công tác chính
trị ở các trƣờng, chọn 1 số cán bộ miền Nam và cán bộ thanh niên đƣa vào các
trƣờng làm công tác chính trị.
4) Vấn đề thƣơng binh: Lập ngay Hội đồng quân y khám thƣơng tật phân
loại anh em: ai khỏe mạnh, muốn trở về đơn vị thì giải quyết cho về. Những anh
em còn khả năng bố trí vào làm việc các cơ quan để dìu dắt thêm anh em.
Những thƣơng binh trƣớc đây đã vào công tác ở các cơ quan Dân, Chính,
Đảng từ huyện trở lên thì ngƣời ở ngành nào giao cho ngành ấy. Những anh em
bị tàn phế sẽ đƣa về các trại an dƣỡng đƣợc hƣởng hƣu bổng thƣơng tật, nếu
trƣớc đây chƣa đƣợc cấp đủ thì nay đƣợc truy lĩnh. Các công nhân bị tàn phế
cũng đƣợc đối đãi nhƣ thƣơng binh.
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Nói chung không đƣa thƣơng binh về xã, nhƣng nếu anh em nào có khả
năng làm ăn và muốn trở về xã sẽ giúp đỡ về.
Tổng cục cung cấp cần cấp phát ngay cho anh em đủ chăn, áo rét. Cần
phải xét lại tiêu chuẩn cung cấp thuốc men dầu đèn, ăn uống, học tập đối với
thƣơng binh miền Nam.
Quy định trách nhiệm: những thƣơng binh đƣơng còn điều trị do Cục
Quân y phụ trách, Thƣơng binh về trại nếu vết thƣơng tái phát sẽ do Quân y
chữa chạy.
Thƣơng binh ở các trại do Bộ Thƣơng binh chăm sóc.
Những anh chị em bị bệnh nặng nhƣ lao, hủi, hoa liễu, điên, sốt rét kinh
niên, v.v… cần phải nằm điều trị lâu ngày, sẽ do Bộ Y tế lo. Mức ăn của anh em
thƣơng binh cần phải giữ mức 1kg 300 1 ngày là mức tối thiểu. Vợ thƣơng binh
hiện có 51 chị, các chị muốn ở gần chồng. Vì vậy cần bố trí công ăn việc làm
cho các chị ở gần chồng hoặc giúp việc ở các trại an dƣỡng, ở các cơ quan có
chồng hay làm ăn ở địa phƣơng gần chồng. Trong lúc chờ đợi sẽ cấp cho mỗi
chị một ngày 1kg và mỗi tháng 3kg tiêu, con mỗi ngày 1 kg gạo.
Cần mở lớp dạy nghề nhƣ y tá, hộ sinh, dệt, dạy cho vợ thƣơng binh. Ở
các trại thƣơng binh cần tăng cƣờng giải trí, tổ chức học tập.
5) Đối với gia đình cán bộ, bộ đội, v.v…
Hƣớng giải quyết không chỉ vì đời sống mà cần nhằm dìu dắt đào tạo chị
em thành những cán bộ, nhân viên tốt sau này cho miền Nam.
Đối với một số gia đình đã đƣa về làm ăn ở các địa phƣơng khu 4 thì để
yên nhƣ vậy và tiếp tục giúp đỡ làm ăn.
Bố trí chị em vào các cơ quan sản xuất nhƣ mậu dịch, ngân hàng, công
thƣơng, thuế vụ, v.v…
Mở lớp nghề nghiệp đào tạo chị em: hộ sinh, y tá, nghề dệt, v.v… Đƣa
một số chị em có khả năng làm ruộng, nghề thủ công về các địa phƣơng nhƣ
Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh giúp đỡ gây cơ sở ở đó. Chú ý
nhiều đến vấn đề đoàn kết giữa đồng bào miền Bắc. Những chị em có chồng làm
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việc ở cơ quan nào, trƣớc hết cơ quan đó đón chị em về thu xếp công tác để chị
em đƣợc gần chồng và khỏi chờ đợi công tác lâu ngày.
Đối với một số chị em có chồng đƣơng công tác ở xa nhƣ đi phát động
quần chúng thì Ban Tổ chức đón tiếp ở các cửa khẩu tập hợp lại mở lớp học, lập
danh sách ký gửi về Ban Tổ chức đón tiếp ở Trung ƣơng thảo luận phân phối
cho các ngành.
Đối với những gia đình thiểu số, mặt trận tổ chức cho học văn hóa, chính
trị 1 thời gian dài sau đó sẽ chuyển về địa phƣơng để các chị vừa tham gia công
tác, vừa sản xuất.
Từ nay các cơ quan cần ngƣời làm việc, trƣớc hết phải chiếu cố đến các
gia đình miền Nam, không thể viện lẽ biên chế và hiệu suất kém mà từ chối.
Chế độ cấp phát theo nhƣ nhân viên miền Bắc. Nếu cần thiết phải bồi
dƣỡng trong một thời gian thì đề nghị Bộ Tài chính xét, định phụ cấp bồi dƣỡng
trong vài ba tháng đầu.
Trong lúc chị em chƣa đƣợc phân phối, Ban Tổ chức đón tiếp còn phải đài
thọ thêm 1 thời gian đến khi chuyển các chị em về nơi làm ăn.
Ai về xã hay đi làm ăn sinh sống sẽ đƣợc phụ cấp 3 tháng, ai đƣợc vào cơ
quan hay ra công trƣờng hƣởng sinh hoạt phí ngay thì không phải hƣởng phụ
cấp 3 tháng nữa.
Cần lập ngay một Ban phụ trách giải quyết công ăn việc làm cho gia đình
cán bộ. Bân đón tiếp sẽ ủy nhiệm cho một số chị có uy tín nhƣ bà Nguyễn An
Ninh, bà Cao Triều Phát lập 1 Ban phụ trách liên lạc với gia đình các thân sĩ, các
vợ của cán bộ cao cấp, kỹ sƣ, Bác sĩ để hƣớng dẫn cách làm ăn thích hợp.
Về các cháu bé đƣơng theo mẹ, phân làm hai loại: loại tập trung nuôi, loại
còn ở liền với mẹ. Những cháu từ một năm rƣỡi đến 6, 7 tuổi sẽ tập trung nuôi,
còn dƣới một năm rƣỡi sẽ để ở với mẹ, vì chƣa có đủ khả năng nuôi.
Hội liên hiệp phụ nữ Trung ƣơng đứng ra tổ chức việc nuôi trẻ, các ngành
có liên quan nhƣ Bộ Y tế, đoàn Thanh niên có trách nhiệm tham gia với phụ nữ.
Số trẻ ra nhiều nên phụ nữ chuẩn bị 1 cơ sở đủ nuôi 1.000 cháu. Việc nhận cháu
sẽ tiến hành từng đợt, trƣớc hết nhận lấy 100 cháu hiện không có cha mẹ.
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Còn các cháu đƣơng theo liền mẹ sẽ tổ chức nuôi tại cơ quan theo chế độ
của Chính phủ đã ban hành. Đòan thể phụ nữ chuẩn bị một số chị em nuôi đựoc
cháu đƣa về các cơ quan đó.
Đối với các cháu, bƣớc đầu cần phải có phụ cấp bồi dƣỡng, tiêu chuẩn
phụ cấp thƣờng xuyên cũng phải cao hơn chế độ hiện hành. Đề nghị Bộ tài
chính, Bộ Y tế, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên nghiên cứu để đề nghị Chính phủ
xét duyệt.
6) Vấn đề sử dụng lực lƣợng của một số nhân dân lao động.
Lực lƣợng này hiện có trên 17. 200 ngƣời gồm trao trả cũ trên 8.000
ngƣời, 413 trao trả mới ở Liên Khu 5 ra, 884 phản chiến ở Liên khu 5 ra, 326
phá khám ở Nam Bộ ra, 6.000 cán bộ xã, 580 du kích, trên 1.000 hàng binh
ngụy ở Trị Thiên ra. Số này cần phải cộng thêm số 3 vạn cán bộ xã và gia đình
mà Liên khu 5 đề nghị sẽ cho ra thêm.
Một số đông anh em này đã tham gia các công trƣờng đắp đê ở khu 4.
Hiện có 3.000 anh em đã sang nhận việc ở Tổng cục đƣờng sắt. Một số trao trả
muốn trở về miền Nam, đề nghị đặt vấn đề với đối phƣơng để cho đồng bào
đƣợc trở về quê quán.
Số hàng binh Âu - Phi độ 15 ngƣời sẽ giao cho Tổng Cục Chính trị. Số
nhân dân lao động này là một lực lƣợng sản xuất quan trọng. Phải đặt vấn đề sử
dụng này lâu dài phù hợp với ý nghĩa đấu tranh chính trị và chuẩn bị xây dựng
miền Nam sau ngày thống nhất.
Đề nghị Bộ Giao thông công chính nghiên cứu cách sử dụng anh em vào
các công trƣờng có kế hoạch giáo dục, đào tạo anh em thêm.
Những anh em phản chiến và hàng binh sẽ phải qua một thời gian giáo
dục rồi đƣa ra công trƣờng. Quân sự phụ trách lấy số đó. Sẽ chọn một số anh em
khỏe mạnh có tinh thần trong cán bộ xã và du kích đƣa vào các trại tăng gia và
vào các đội kiểm soát của quản lý xuất nhập khẩu.
Để chiếu cố đến đồng bào miền Nam đang công tác ở công trƣờng trƣớc
hết phải chăm lo sức khỏe cho đồng bào, chế độ cấp phí sẽ đƣợc nâng cao lên
hơn chế độ cấp phí cho đồng bào miền Bắc, tối thiểu 45 kg một tháng.
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7) Đối với các thân sĩ, các lãnh tụ dân tộc, và gia đình ở miền Nam ra:
Sau khi các vị trên đƣợc chiêu đãi ở cửa khẩu từ 5 đến 7 ngƣời, Ủy ban
Liên Việt toàn quốc sẽ đón các vị đó về Trung ƣơng, tìm chỗ ăn ở chu đáo, có
điều kiện cho gia đình ở gần.
Đối với đồng bào thiểu số cần đƣợc đặc biệt chú ý. Cơ quan mặt trận đón
đồng bào về tổ chức học tập và bố trí công tác thích hợp để dìu dắt anh chị em
thành cán bộ dân tộc tốt sau này.
Nói chung lại, đối với các thân sĩ và đồng bào thiểu số cần có một chế độ
chiêu đãi đặc biệt hơn để họ có nhiều điều kiện tham gia công tác ở miền Bắc.
8) Việc đổi tiền và quản lý tài sản ở miền Nam ra:
Đề nghị Ban Kinh tế Chính phủ nghiên cứu một tỷ giá hối đoái thế nào
phù hợp với chính sách tiền tệ của ta và chiếu cố đến lợi ích của đồng bào, có
thể lệ đổi tiền rõ ràng phổ biến vào miền Nam để đồng bào khỏi thắc mắc.
Những loại giấy bạc đƣợc phép lƣu hành ở miền Nam trƣớc (bạc Đông
Dƣơng xé đôi, tiền Liên Bang, v.v…) Ngân hàng cần cho đổi ngay để đồng bào
có tiền tiêu dùng.
Đối với những tài sản ở miền Nam mang ra, trừ những hàng hóa của quân
sự, Bộ Tài chính cử cán bộ trực tiếp tổ chức bảo quản chu đáo ở các cửa khẩu và
cho chuyển về các kho ở Hậu phƣơng. Bộ theo dõi để nắm đựơc số lƣợng hàng
ra từng chuyến.
Đối với vấn đề ngân sách, đề nghị Bộ theo dõi, đôn đốc, hƣớng dẫn các
bộ, các ngành làm dự trù và thanh, quyết toán các khoản chi đƣợc nhanh chóng,
đôn đốc thực hiện lịnh phát chi kịp thời.
Vì số ngƣời tập kết tăng thêm (Liên Khu 5), một mặt xin thêm viện trợ,
mặt khác đề nghị Bộ Tài chính cấp phát nhanh chóng để có thể sản xuất những
thứ hàng cần thiết ở trong nƣớc khỏi bị chậm trễ.
9) Chấn chỉnh công tác của Ban Tổ chức đón tiếp:
- Nâng cao tính cảnh giác của cán bộ các cấp, các ngành trong việc đón
tiếp quân đội, cán bộ và đồng bào miền Nam. Bọn phản động trong nƣớc, ngoài
nƣớc thƣờng tìm cơ hội phá hoại ta. Nhƣ ở Thanh Hóa bọn địa chủ phản động
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đã cho tay sai bỏ bã đậu vào thức ăn làm cho 180 đồng bào miền Nam bị đi tả
suốt đêm.
- Kiện toàn bộ máy công tác của Ban tổ chức đón tiếp Trung ƣơng để theo
dõi nắm vững tình hình đón tiếp có kế hoạch giúp đỡ các ngành. Tăng cƣờng
kiểm tra công tác của các Ban Tổ chức đón tiếp ở cửa khẩu và theo dõi công tác
của các ngành để làm báo cáo để trình Chính phủ và Trung ƣơng.
- Theo dõi hàng viện trợ yêu cầu gửi nhanh, đôn đốc chuyển gấp về các
cửa khẩu.
- Đẩy mạnh thu mua, cấp phát đủ và nhanh cho cán bộ và đồng bào miền
Nam ra.
- Đặt quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức đốn tiếp Trung ƣơng
với Bộ Tổng tƣ lệnh để nắm vững các chuyến tàu, số lƣợng tập kết mới có thể
ứng phó kịp thời với tình hình bất thƣờng thay đổi.
VII. ĐỀ NGHỊ
Trên đây là những vấn đề đã đƣợc nêu ra ở Hội nghị Ban đón tiếp mở
rộng vừa qua. Các Bộ các ngành đã thỏa thuận với nhau trên những phƣơng
hƣớng công tác chính đó.
Nhƣng đối với một số vấn đề lớn cần có chủ trƣơng của Chính phủ, chúng
tôi xin đệ trình Hội đồng Chính phủ, xét và thông qua những vấn đề sau đây:
1) Những công nhân viên, những thƣơng binh trƣớc đã tham gia công tác
ở các cơ quan Dân, Chính, Đảng trong Nam, nay đƣợc tập kết ra Bắc, ngƣời của
ngành nào, ngành ấy nhận để thu xếp công tác.
2) Những gia đình cán bộ, bộ đội đƣợc thu nhận váo các cơ quan sản xuất
nhƣ mậu dịch, ngân hàng, công thƣơng, v.v…hoặc là văn thƣ, kế tóan ở các cơ
quan đƣợc hƣởng chế độ phụ cấp tối thiểu 45 cân 1 tháng. Mở lớp đào tạo nghề
nghiệp, đào tạo cán bộ chuyên môn nhƣ hộ sinh, y sĩ, y tá, mẫu giáo, nghề dệt,
v.v… cho các gia đình cán bộ và bộ đội.
3) Số bệnh nhân miền Nam càng ngày càng nhiều, số học sinh miền Nam
ra đông nhƣng những nơi dùng để chữa bệnh và học tập thì rất thiếu. Đề nghị Bộ
Y tế và Bộ Giáo dục xúc tiến gấp việc:
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- Xây dựng bệnh viện nằm dài ngày cho cán bộ và đồng bào miền Nam
ốm nặng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hà Nội.
- Xây dựng trƣờng học có ký túc xá cho các em miền Nam ở Hà Nội và
các thị xã Nam Định, Hà Đông, Sơn Tây.
- Đối với những cơ sở lớn có thể chứa đƣợc 5, 7 trăm, 1.000, 2.000 ngƣời
nhƣ các trƣờng dòng cũ, các nơi hiện có ít quân đội đóng, đề nghị thƣơng lƣợng
thuê hoặc thu xếp lấy các nơi ấy làm nhà thƣơng hay trƣờng học.
4) Đối với anh chị em miền Nam đƣa ra các công trƣờng của Bộ Giao
thông công chính, cần có chế độ phụ cấp riêng, cao hơn miền Bắc, tối thiểu 45
cân 1 tháng. Bộ Giao thông công chính nghiên cứu kế hoạch thu dụng số nhân
lực gồm hơn 3 vạn ngƣời nói trên và đặt một chế độ đối đãi thích đáng.
5) Đối với đồng bào Trị Thiên đã tự động ra và hiện đƣơng tiếp tục ra thì
không coi nhƣ đồng bào đƣợc chỉ định tập kết, nghĩa là không đƣợc phụ cấp
theo chế độ đón tiếp đồng bào miền Nam. Nhƣng cần phải có thái độ đối đãi tử
tế, giải thích cho đồng bào rõ để đi lại làm ăn bình thƣờng. Nếu ai tự nguyện ở
lại miền Bắc làm ăn thì các cấp chính quyền và đoàn thể địa phƣơng có kế hoạch
hƣớng dẫn giúp đỡ và vận động nhân dân giúp đỡ thêm.
6) Công tác tuyên truyền hƣớng về miền Nam chƣa đƣợc chú ý. Đề nghị
Bộ Tuyên truyền thu lấy kết quả đón tiếp ở miền Bắc, mối tình nồng nhiệt của
đồng bào miền Bắc tuyên truyền vào Nam cho đồng bào rõ mối tình ruột thịt
Nam - Bắc, nỗi lo lắng của Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đối với đồng bào
miền Nam. Làm cho đồng bào thấy gia đình họ hàng ra Bắc đƣợc săn sóc chu
đáo để đồng bào yên tâm tin tƣởng và phấn khởi.
KẾT LUẬN
Chúng ta đã thi hành đúng Hiệp định Geneve. Bộ đội, cán bộ và đồng bào
miền Nam ra tập kết đúng thời hạn hoặc sớm hơn thời hạn đã định (khu Đồng
Tháp Mƣời).
Kết quả tốt đẹp đó, do sự săn sóc của Hồ Chủ tịch, Chính phủ và Đảng, do
tinh thần tích cực của các cấp phụ trách Quân, Dân, Chính, Đảng ở Liên Khu 5
và Nam Bộ, tinh thần kỷ luật rất cao, tinh thần vƣợt khó khăn gian khổ của cán
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bộ và chiến sĩ miền Nam. Nhắc đến kết quả đó chúng ta không thể quên đƣợc sự
giúp đỡ nhiệt tình anh em của các nƣớc bạn, nhất là Liên Xô.
- Cán bộ và đồng bào miền Bắc tuy bận nhiều công việc lớn phức tạp,
đồng bòa lại bị nạn lụt và hạn hán, đời sống có phần khó khăn nhƣng cũng ra
sức làm theo đúng chỉ thị của Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ trong công tác
đón tiếp quân đội, cán bộ và đồng bào miền Nam.
- Tuy đã thu đƣợc kết quả tốt nhƣ vậy nhƣng công việc không phải giản
đơn mà càng ngày càng phức tạp. Trƣớc đây không ƣớc lƣợng đƣợc việc đón
tiếp miền Nam tiến triển phức tạp nhƣ thế nào, chƣa nhìn thấy hết khó khăn của
nó, cho nên về mặt tƣ tƣởng và tổ chức không ứng phó kịp và thảo đáng với
công tác phát triển. Do đó trong công tác tổ chức đón tiếp đã mắc một số khuyết
điểm lớn nhƣ: cung cấp chậm trễ, rét rồi mà áo chăm chƣa cấp đủ, thiếu thuốc
men và cán bộ y tế, thiếu nhi chƣa đƣợc săn sóc chu đáo, thân sĩ và gia đình
chƣa đƣợc tiếp đãi đúng mức, công ăn việc làm cho gia đình cán bộ và bộ đội
mới đề ra chƣa đựơc giải quyết kịp thời, việc săn sóc đối với các chiến sĩ cách
mạng và thƣờng dân bị địch trao trả cũng còn nhiều thiếu sót.
- Mong các Bộ, các ngành nhận rõ vấn đề đón tiếp miền Nam có một ý
nghĩa chính trị rất lớn, có ảnh hƣởng chính trị lớn trog công tác đấu tranh thống
nhất đất nƣớc của chúng ta để đặc biệt chú ý cùng Ban đón tiếp miền Nam xét
lại việc tổ chức, bố trí cán bộ, phƣơng tiện, nghiên cứu tiêu chuẩn và kế hoạch
thi hành để chúng ta hoàn thành đƣợc nhiệm vụ lớn lao đó.
Đón tiếp chu đáo chiến sĩ, cán bộ và đồng bào miền Nam không những là
một nhiệm vụ của chúng ta đối với những ngƣời có công đi đầu trong cuộc
kháng chiến của dân tộc mà còn là một nhiệm vụ chính trị lớn trong công cuộc
đấu tranh thống nhất nƣớc nhà.
TRƢỞNG BAN ĐÓN TIẾP
QUÂN, DÂN, CÁN BỘ MIỀN NAM TRUNG ƢƠNG
NGUYỄN VĂN TẠO
P.PTT, hồ sơ 100, tờ 16 – 25
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Bảng kê vũ khí của các mặt trận xuất nhập khẩu
BẢNG KÊ KHAI VŨ KHÍ CỦA CÁC MẶT TRẬN XUẤT NHẬP
KHẨU
( Đã báo cáo cho Sở Công an)
Thứ tự

Loại

Hiện

Số

Cỡ

1

Lục

Vina

24.007- A

Qly

2

Lục

Vina

22.441- U

Qly

3

Lục

Vina

22.443- U

Qly

4

Lục

Vina

24.010- A

Qly

5

Lục

Vina

24.008- A

Qly

6

Lục

Vina

24.019- A

Qly

7

Lục

Vina

?

Qly

Phụ chú

BẢNG KÊ VŨ KHÍ CỦA NGÀNH THÂU ĐÃ BÁO CÁO CHO SCANB
Thứ tự

Loại

Hiệu

Số

Cỡ

1

Lụa

Mauser

572.273

635

2

Súng trận

Anh

M.32.279

3
4

Phụ chú

N.30.279
Mitraillette

Sten

FQ.607
P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 357, tờ 02.
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Bảng kê số vũ khí của ngành mậu dịch Nam Bộ cũ và Sở Mậu dịch
Nam Bộ
BẢNG KÊ SỐ VŨ KHÍ CỦA NGÀNH MẬU DỊCH NAM BỘ VÀ SỞ
MẬU DỊCH NAM BỘ
STT

LOẠI

HIỆU

CỠ

Lục

CA 9 Việt Nam

9 ly

Lục

Remington USA

12 ly

Lục

ST étiene

8 ly

Lục

Rouleau USA

9 ly

Lục

Thiền hoang

8,8 ly

Lục

Nhật

9 ly

Mitralilette

Sten LP

9 ly

Súng trận (Muts)

Nhựt

9 ly

Súng hai lòng

Chokes 18 é

9 ly

Súng hai lòng

Robust

Súng lục

Mauser

SỐ

1. Số vũ khí của Ngành
Mậu dịch NB

7.65

2. Số võ khí của BC UC
đem qua:
Mitraillette

Sten

Mitraillette

Sten

Súng sáu

Vina CA 9

9 ly

4978

Súng sáu

Vina

9 ly

134.006

Thampson
Súng 1 lòng
Súng lục

Vicken
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BẢNG KÊ SỐ VŨ KHÍ ĐÃ GIAO CHO VĂN PHÕNG BTL NB VÀ
TÌNH HÌNH SỐ VŨ KHÍ CÕN LẠI

STT

Loại

Hiệu

Số

Cỡ

Phụ chú

1. Số vũ khí đã nạp
về VF BTL
Mitraillette

Sten

Mitraillette

Sten

32 viên đạn

Muts

Nhựt

5 viên đạn

Hai lòng

Chokes 18 é

4 viên đạn

Hai lòng

Robust
9 viên đạn

Sún lua 1 lòng
Thampson
2. Số vũ khí còn lại
Số hiện đang giữ
Rouleau

VINA CA9

4978

9 ly

Rouleau

VINA CA9

134.006

9 ly

Lục

CA 9 VIỆT

4.977 C

9 ly

NAM
Rouleau

USA

42.184

9 ly

Lục

THIÊN

391

8.8 ly

HOÀNG
Lục

NHỰT

46.297

Mitraillette

STEN LP

7.26 N3

Lục

VICKER

9 ly

P. UBKCHC Nam Bộ, hồ sơ 357, tờ 4.
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