
Tiến công Việt Nam theo kế hoạch A: đánh một trận, thiên hạ 
sẽ ổn định 
 
Bài báo viết cùng với việc sức mạnh tổng hợp quốc gia và sức mạnh quân sự của Trung 
Quốc không ngừng được tăng cường, việc giải quyết vấn đề Đông Nam Á và chủ quyền 
Nam Hải (Biển Đông) sẽ là trọng điểm từ nay về sau của chính sách đối ngoại và phương 
hướng hành động quân sự chủ yếu của Trung Quốc. 
 
Điều nghiên chiến lược 
 
Từ trước đến nay Việt Nam và Đông Nam Á đều thuộc phạm vi thế lực 
truyền thống của Trung Quốc. Trong phần lớn thời gian của lịch sử, Trung 
Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu hảo. Nhưng từ sau thập kỷ 70 của thế 
kỷ trước, do thực lực của nước ta suy yếu nên đã dần dần mất đi quyền kiểm 
soát đối với khu vực này. Việt Nam nhân cơ hội này đã xâm chiếm lãnh thổ 
của nước ta, đưa tới hai nước thù địch, giao chiến với nhau. 
 
Hiện nay, Việt Nam là mối đe dọa chủ yếu nhất đối với an ninh lãnh thổ 
Trung Quốc, là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhìn 
từ góc độ khác cho thấy Việt Nam cũng là đầu mối và trung tâm chiến lược 
của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Muốn kiểm soát lại Đông Nam Á cần 
chinh phục Việt Nam. Chinh phục Việt Nam là bước đầu tiên cũng là bước 
quan trọng nhất để Trung Quốc mở rộng về phía Nam. 
 
Việt Nam là nước có thực lực quân sự mạnh nhất ở Đông Nam Á, lại có kinh 
nghiệm chiến tranh phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến với các 
nước lớn quân sự. Cho nên nhìn từ góc độ nào thì Việt Nam đều là “khúc 
xương khó nhằn”. Dựa theo câu nói của Mao chủ tịch thì về chiến lược 
chúng ta cần coi thường địch, nhưng về chiến thuật phải coi trọng đối thủ. 
Cho nên hành động quân sự đối với Việt Nam cần phải có một kế hoạch tác 
chiến tỷ mỉ khoa học. 
 
Địa hình Việt Nam rất đặc thù, ví von một cách thông tục thì Việt Nam 
giống như một con rắn nước kỳ quái nằm ở cực Đông của bán đảo Trung 
Nam . Hướng Bắc-Nam thì dài, hướng Đông-Tây thì hẹp. Chiều dài Bắc-
Nam khoảng 1600km, chỗ hẹp nhất hướng Đông-Tây chỉ có 50km. Địa thế 
Việt Nam phía Tây cao, phía Đông thấp, địa hình ba phần tư là núi và cao 
nguyên. 
 



Phía Bắc Việt Nam nhiều dãy núi liên tiếp nhau bị ngăn cách bởi những khe 
núi vực sâu, cao 300-1500m so với mặt nước biển. Phía Nam là cao nguyên 
và đồi núi, cao 500-1500m so với mặt nước biển. Trên núi sông suối nước 
chảy xiết, mùa mưa nước lũ tràn lan, rừng rậm nhiệt đới bao phủ 40% diện 
tích toàn lãnh thổ. Cho nên phần lớn các khu vực ở Việt Nam không thích 
hợp với tác chiến cơ động với quy mô lớn. 
 
Theo bài học thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm 
thành công của chúng ta trong cuộc chiến tranh phản kích tự vệ, việc sử 
dụng lực lượng sơn cước và máy bay trực thăng vũ trang là biện pháp tốt 
nhất tiến hành chiến tranh sơn địa và chiến tranh rừng núi. Chỉ cần đột phá 
được tuyến phòng ngự ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, một khi tiến vào đồng 
bằng sông Hồng thì lực lượng thiết giáp sẽ lại phát huy uy lực lớn. 
 
Còn việc đưa lực lượng thiết giáp theo cách tiến công cũ như trong cuộc 
chiến tranh phản kích tự vệ đã chứng minh không thành công. Như vậy chỉ 
có thể mở một chiến trường mới, tập kết nhanh chóng và hiệu quả với quy 
mô lớn lực lượng thiết giáp. Việc thực hiện đòn đột kích mang tính hủy diệt 
đối với khu vực trung tâm của địch là điều then chốt để giành chiến thắng 
trên mặt đất. 
 
Làm thế nào chế phục được Việt Nam “con rắn kỳ quái” này ? Điều chủ yếu 
quyết định bởi việc làm thế nào nhanh chóng chặt đứt đầu rắn. Tục ngữ 
Trung Quốc có câu “đánh rắn đánh phải đánh vào đốt thứ 7, vị trí đốt thứ 7 
là chỗ hiểm của rắn”. 
 
Chúng ta chú ý thấy rằng khu vực ven biển miền Trung Việt Nam có một địa 
phương gọi là Thanh Hoá. Khu vực này là mũi cực Nam của đồng bằng sông 
Hồng, là cửa đi ra biển của sông Mã. Từ Thanh Hoá hướng về phía Nam và 
Đông Tây, địa hình đột nhiên thu hẹp lại giống như cổ con rắn, chia cắt Việt 
Nam thành 2 phần Nam-Bắc hoàn toàn khác nhau. 
 
Toàn bộ tuyến đường sắt và đường bộ huyết mạch chủ yếu nối liền hai miền 
Bắc-Nam đều đi qua Thanh Hoá --mảnh đất nhỏ hẹp này. Vị trí địa lý của 
Thanh Hoá rất giống tuyến đường độc đạo chiến lược Cẩm Châu của nước 
ta. Cho nên, Thanh Hoá chính là yết hầu khống chế đầu rắn phía Bắc của 
Việt Nam. Bóp nghẹt yết hầu này, cũng có nghĩa là bóp nghẹt đốt thứ 7 của 
con rắn. 
 



Thanh Hoá có địa thế thấp, đồng thời cũng là bình nguyên rộng bằng phẳng, 
rất thích hợp với việc tiến hành đổ bổ với quy mô lớn. Nếu vận dụng phương 
pháp đổ bộ, thì có thể nhanh chóng đưa nhiều lực lượng thiết giáp vào chiến 
trường. Như vậy xe tăng một khi đổ bộ lên bờ sẽ tránh gặp phải địa hình núi 
non, tận dụng ưu thế địa hình đồng bằng, nhanh chóng tiến về Hà Nội. Nếu 
việc tác chiến đổ bộ ở Thanh Hoá diễn ra thuận lợi, sẽ khiến cục diện toàn 
bộ chiến trường nẩy sinh thay đổi cơ bản, khiến việc quân ta nhanh chóng 
giải quyết vấn đề Việt Nam có thể trở thành khả năng. Điều kiện đổ bộ thuận 
lợi như vậy, vì sao quân Mỹ trước đây không lợi dụng. Điều này chủ yếu là 
do trong thời gian chiến tranh Việt Nam , Trung Quốc đã cảnh cáo Mỹ cấm 
vượt qua vĩ tuyến 17. Mỹ luôn nhớ đến thất bại trong chiến tranh Triều Tiên, 
cho nên lời cảnh cáo của Trung Quốc đã có tác dụng răn đe nhất định. Còn 
Thanh Hoá nằm ở gần vĩ tuyến 20. Đến ngay vĩ tuyến 17 quân Mỹ không 
dám vượt qua, thì việc đổ bộ lên Thanh Hoá càng không dám nghĩ đến. 
Tổng hợp những xem xét trên, chế định ra kế hoạch tác chiến tiến công Việt 
Nam dưới đây: 
 
1- Bố trí binh lực: 
 
Việc tác chiến với Việt Nam quyết định đột kích theo 3 hướng, chiến pháp là 
“hướng tâm hợp vây” và thực hiện phương châm chiến lược Bắc trước Nam 
sau. Dựa vàp phương châm chiến lược này chia lực lượng tiến công thành 3 
tập đoàn chiến dịch Bắc, Đông và Nam 
 
Hướng Vân Nam: lấy tập đoàn quân 14 thuộc lục quân làm chủ lực đảm 
nhận nhiệm vụ tiến công của tập đoàn Bắc. Đồng thời để thích ứng với nhu 
cầu trong giai đoạn đầu khai chiến tiến hành tác chiến ở vùng núi, sẽ rút 1 lữ 
đoàn sơn cước và 1 đại đội vận tải đường không của tập đoàn quân 13 tăng 
cường cho tập đoàn quân 14. Hướng Vân Nam tổng cộng có khoảng 60 
nghìn quân. 
 
Hướng Quảng Tây: lấy tập đoàn quân 42 làm chính, đảm nhận nhiệm vụ tiến 
công của tập đoàn Đông; rút 1 lữ đoàn thiết giáp và 1 trung đoàn vận tải 
đường không của tập đoàn quân 41 tăng cường cho tập đoàn quân 42. Sư 
đoàn không quân số 2 thuộc lực lượng không quân phụ trách chi viện trên 
không cho tập đoàn Đông. Hướng Quảng Tây tổng cộng có 100 nghìn quân. 
 
Hướng đổ bộ từ biển của tập đoàn Nam, tập đoàn quân số 1 của lục quân và 
2 lữ đoàn thuỷ quân lục chiến đảm nhận nhiệm vụ tiến công chủ yếu. Sư 
đoàn cơ giới 127 thuộc tập đoàn quân 54 của lục quân là lực lượng thê đội 2, 



đảm nhận là mũi đột kích bằng xe tăng chủ yếu tiến công Hà Nội. Đồng thời 
chủ lực hạm đội Nam Hải và lực lượng không quân thuộc hải quân phụ trách 
chuyên chở quân đổ bộ và chi viện yểm trợ trên không ở khu vực tác chiến 
này. Sư đoàn không quân số 9 thuộc lực lượng không quân thì phụ trách 
kiểm soát không phận khu vực miền Trung Việt Nam . Tập đoàn Nam tổng 
cộng khoảng 150 nghìn quân, trong đó lực lượng đổ bộ khoảng 100 nghìn 
quân. 
 
Tập đoàn quân 24 và quân đoàn lính dù số 15 thuộc quân khu Tế Nam là lực 
lượng dự bị. 
 
Cho đến nay, tổng số binh lực tham chiến của quân ta khoảng 520 nghìn 
quân (không tính lực lượng tên lửa và không quân chiến lược), tác chiến tại 
tuyến 1 có 310 nghìn quân. Dự tính đưa 1200 xe tăng, 3000 xe thiết giáp, 
3200 máy bay chiến đấu các loại vào tham gia tác chiến. 
 
2- Thực hiện tác chiến: 
 
Dự kiến thời gian tác chiến là 31 ngày: 
 
a- Giai đoạn tiến công chiến lược: 
 
* Ngày đầu tiên của chiến tranh: lực lượng tên lửa của ta bắt đầu tiến hành 
tiến công đợt 1 bằng tên lửa đối với 300 mục tiêu chính trị quân sự quan 
trọng trên toàn bộ lãnh thổ của địch. Sẽ phóng vào lãnh thổ địch 500 tên lửa 
chiến thuật tầm ngắn, 100 tên lửa chiến thuật hành trình, hải quân sẽ phóng 
200 tên lửa hành trình từ căn cứ trên đất liền và 100 tên lửa hành trình từ căn 
cứ trên biển. Lực lượng kỹ thuật điện từ tiến hành gây nhiễu điện từ mạnh 
đối với trung tâm chỉ huy, hệ thống thông tin và rađa của địch. Máy bay 
oanh tạc chiến lược tiến hành oanh tạch chiến lược có trọng điểm đối với các 
nhà máy phát điện và cơ sở công nghiệp cỡ lớn của địch. 
 
* Ngày thứ hai: lực lượng không quân và lực lượng không quân thuộc hải 
quân xuất kích 1000 lượt máy bay tiến hành tiến công hoả lực chính xác đợt 
2 đối với các mục tiêu quân sự quan trọng của địch và tiến hành đánh giá 
hiệu quả của cuộc tiến công bằng tên lửa đợt 1. Lực lượng tên lửa tiếp tục 
phóng 300 tên lửa chiến thuật về phía địch. 
 
* Ngày thứ ba: lực lượng không quân và lực lượng không quân thuộc hải 
quân xuất kích 1500 lượt máy bay tiến hành không tập với quy mô lớn hơn 



các mục tiêu quân sự quan trọng của địch. Tiêu diệt triệt để lực lượng không 
quân và hải quân còn lại của quân đội Việt Nam . Hải quân tiếp tục phóng 
100 tên lửa hành trình từ căn cứ trên đất liền, tiến hành phá huỷ các điểm đã 
xác định. 
 
b- Giai đoạn tiến công chiến thuật: 
 
* Ngày thứ tư: lực lượng không quân và lực lượng không quân thuộc hải 
quân xuất kích 1000 lượt máy bay tiến hành tiến công hoả lực lần thứ 3 đối 
với các mục tiêu quân sự chủ yếu của địch. Đồng thời các tập đoàn quân tiến 
công sử dụng Cachiusa tầm xa và pháo cỡ lớn tiến hành đột kích đối với các 
mục tiêu quan trọng của địch. Hạm đội Nam Hải hoàn thành nhiệm vụ 
phong toả toàn bộ khu vực biển vịnh Bắc Bộ và tuyến đường phía cực Nam 
của Nam Hải (biển Đông). Hạm đội Đông Hải thực hiện cảnh giới vòng 
ngoài, thực hiện vu hồi từ xa. 
 
* Ngày thứ năm: lực lượng không quân và lực lượng không quân của hải 
quân xuất kích 500 lượt máy bay tiến hành oach tạc chính xác có trọng điểm 
đối với các mục tiêu quân sự quan trọng của địch. Đập tan khả năng phản 
kích của địch. Máy bay trực thăng tiến công của lục quân phối hợp với pháo 
binh mặt đất tiến hành đột kích các mục tiêu nằm sâu trong chiến tuyến của 
địch. Đồng thời các lực lượng tham gia tiến công tiến vào vị trí tập kết, 10 
tàu đổ bộ cỡ lớn và 100 tàu đổ bộ cỡ vừa chuyên chở quân đổ bộ xuất phát 
từ các quân cảng. Lực lượng không quân của hải quân và lực lượng tàu 
ngầm chịu trách nhiệm bảo vệ việc đổ bộ cũng như không phận có liên quan. 
 
c- Giai đoạn tác chiến trên mặt đất 
 
* Sáng sớm ngày thứ sáu: các lực lượng tiến công tiến hành chuẩn bị hoả lực 
trong 1 tiếng đồng hồ cuối cùng, sau đó từ 3 hướng Bắc, Đông và Nam 
nhanh chóng tiến vào bên trong lãnh thổ Việt Nam . Hướng tiến công của 
tập đoàn Bắc và tập đoàn Đông vẫn đi theo hướng mà trong cuộc chiến tranh 
phản kích tự vệ năm 1979 đã vận dụng. 2 lữ đoàn thuỷ quân lục chiến thuộc 
thê đội đổ bộ thứ nhất của tập đoàn Nam lần lượt mở hướng đổ bộ ở hai khu 
vực Tịnh Gia và Lặc Trường, sau đó hoà nhập vào nhau. 
 
* Ngày thứ bảy và thứ tám: lực lượng đổ bộ củng cố trận địch trên các bãi đổ 
bộ. Chủ lực của tập đoàn quân số 1 tiếp tục đổ bộ lên bờ mở rộng khu vực 
đổ bộ. Đồng thời sử dụng binh lực của 1 trung đoàn nhanh chóng tiến về 



phía Nam, dựa vào địa hình có lợi, ngăn cản quân đội Việt Nam tiến về chi 
viện cho phía Bắc. 
 
* Ngày thứ chín và thứ mười: chủ lực tập đoàn quân số 1 công chiếm Thanh 
Hoá, cắt đứt sự liên hệ giữa chủ lực quân Việt Nam ở phía Bắc với các lực 
lượng ở phía Nam, hoàn thành việc bao vây chiến lược đối với Hà Nội. 
Đồng thời sử dụng binh lực của 1 sư đoàn công chiếm Nghĩa Đàn và dựa 
vào địa hình và tuyến ven biển thực hiện phòng ngự đối với hướng Nam, 
ngăn cản quân đội Việt Nam chi viện cho phía Bắc. 
 
* Ngày thứ mười một: tập đoàn Bắc và tập đoàn Đông lần lượt tiến công đột 
phá Yên Bái và Lạng Sơn, hình thành thế tiến công gọng kìm đối với Hà 
Nội. Sư đoàn cơ giới 127 của tập đoàn quân 54 của lục quân hoàn thành việc 
đổ bộ. 
 
* Ngày thứ mười hai và mười ba: sư đoàn 127 tiến về Hà Nội, nhanh chóng 
công chiếm Ninh Bình. Như vậy 3 tập đoàn đột kích chiến dịch Bắc, Đông 
và Nam của ta sẽ lần lượt tiến vào khu vực dự định, hoàn thành việc bao vây 
Hà Nội. 
 
* Ngày thứ mười bốn và mười lăm: các đơn vị đóng nguyên vị trí đợi lệnh, 
nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ, củng cố các khu vực đã chiếm. Lực lượng 
không quân và pháo tầm xa của ta tiến hành chuẩn bị tiến công hoả lực trước 
khi tổng tiến công. Đồng thời tập đoàn quân 24 tiếp tục đưa vào chiến 
trường Việt Nam. 
 
* Ngày thứ mười sáu: bắt đầu tổng tiến công Hà Nội, dự kiến trong 3 ngày 
hoàn thành việc công chiếm Hà Nội 
 
* Ngày thứ mười chín, hai mươi: các lực lượng nghỉ ngơi 2 ngày 
 
* Ngày thứ hai mốt: chủ lực của tập đoàn quân 24 và tập đoàn quân số 1 bắt 
đầu tác chiến tiến đánh miền Nam Việt Nam 
 
* Đến ngày thứ ba mươi mốt: công chiếm toàn bộ Việt Nam 
 
 
Mấy điểm thuyết minh về kế hoạch tác chiến này: 
 



Thứ nhất, vì sao chỉ tiến hành 5 ngày không tập đã đưa lực lượng mặt đất 
vào? 
 
Trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, trong tình hình có nhiều vũ 
khí chính xác và ưu thế hải quân tuyệt đối, nhưng Mỹ vẫn tiến hành chuẩn bị 
không tập kéo dài 1 tháng, sau đó mới đưa lực lượng mặt đất vào. Chúng ta 
sở dĩ nhanh chóng đưa lực lượng mặt đất vào, chủ yếu là do giữa Việt Nam 
và Irắc có sự khác biệt nhau. 
 
Trước hết tình chất phức tạp của môi trường địa lý Việt Nam đã quyết định 
hiệu quả cao nhất của không tập chỉ trong giai đoạn bắt đầu chiến tranh, lợi 
dụng tính bất ngờ, gây sát thương lớn cho phía địch. Sau đó quân địch sẽ 
nhanh chóng điều chỉnh bố trí binh lực, lợi dụng địa hình nhiều núi và rừng 
tiến hành ẩn nấp có hiệu quả. Mà Việt Nam cả năm có độ ẩm rất cao, mây 
mù bao trùm, khiến việc trinh sát trên không của chúng ta rất khó khăn. 
 
Cho nên nếu không dựa vào sự phối hợp chính xác của lực lượng mặt đất, 
hiệu qủa cuộc việc tiếp tục không tập sẽ không cao. Ngoài ra, Việt Nam 
không có lực lượng thiết giáp với quy mô lớn, chủ yếu lấy lực lượng bộ binh 
nhẹ và lực lượng sơn cước làm chính. Những lực lượng này khiến quân đội 
Việt Nam dễ phân tán và lẩn tránh. Như vậy chỉ có thể dựa vào lực lượng lục 
quân để tiến công theo địa điểm chỉ định. 
 
Còn một điểm nữa là Mỹ luôn nhòm ngó vào Việt Nam. Chỉ cần chúng ta 
tiến hành chiến tranh với Việt Nam , Mỹ nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Chỉ 
cần nhanh chóng đưa lực lượng mặt đất vào, biến Việt Nam thành một chiến 
trường thực sự, hình thành cục diện hỗn chiến, thì mới có thể triệt để ngăn 
chặn Mỹ thọc tay vào. 
 
Thứ hai, kế hoạch tác chiến này thực hiện 3 hướng đột kích, theo chiến pháp 
“hướng tâm hợp vây” 
 
Trong đó tập đoàn đổ bộ hướng Nam là hướng chủ công và trọng điểm tiến 
công của quân đội ta. Vì vậy lực lượng thiết giáp mạnh nhất và tinh nhuệ 
nhất cần được tập trung sử dụng tại hướng này. Tập đoàn đột kích hướng 
Đông là hướng tiến công bổ trợ. Tập đoàn Bắc hướng thực hiện kiềm chế 
chiến lược. 
 



Thứ ba, do cuộc chiến tranh đối với Việt Nam là cuộc chiến tranh chính quy 
lấy địa hình rừng núi làm chính, cho nên các cuộc tiến công của máy bay 
trực thăng sẽ phát huy tác dụng tương đối quan trọng. 
 
Lực lượng không quân thuộc lục quân của quân đội ta hiện nay còn thiếu 
nghiêm trọng. Để thích ứng với nhu cầu tác chiến với Việt Nam trong tương 
lai, các quân đoàn cần tăng cường xây dựng lực lượng không quân, nên trên 
cơ sở các trung đoàn không quân thuộc các tập đoàn quân hiện nay, mở rộng 
biên chế thành các lữ đoàn. Nâng cao mạnh mẽ khả năng tiến công phòng 
thủ lập thể và khả năng điều hành trên chiến trường. 
 
Donnerstag 


