
Những Khoảnh Khắc Bi Hùng về Cuộc Chiến Bảo Vệ Biên Giới 
Phía Bắc Năm 1979 
Nguồn: Facebook 
 

     
 
Rạng sáng ngày 17.2.1979, quân xâm lược Trung Quốc bất ngờ nổ súng tấn công nước ta trên toàn tuyến 
biên giới phía Bắc, từ Quảng Ninh đến Lai Châu. 40 năm trôi qua nhưng những hình ảnh bi hùng của cuộc 
chiến bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta vẫn còn đọng lại… 

 Biên giới tháng 2.1979: Sòng phẳng với lịch sử 

 Biên giới tháng 2.1979: Bài học xương máu cho hậu thế 

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân ta chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (17.2 – 18.3.1979), 
tuy nhiên quy mô lại cực lớn. Quân Trung Quốc tiến công đồng loạt, ồ ạt với nhiều trọng điểm, chiều sâu trung 
bình từ 10 đến 20 km, có nơi vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam tới 40 – 50 km như thị xã Cao Bằng, Tài Hồ Xìn, 
phố Lu... 
 
KÍ SỰ 1979: Thi thể chất đầy giếng ở Cao Bằng, Trung Quốc rút quân ... 
KÍ SỰ 1979: Thương binh Việt Nam, tù binh Trung Quốc sau chiến sự ... 
 

https://hatgiongtamhon.vn/bien-gioi-thang-2-1979-song-phang-voi-lich-su-95516.html
https://hatgiongtamhon.vn/bien-gioi-thang-2-1979-bai-hoc-xuong-mau-cho-hau-the-95528.html
https://www.voatiengviet.com/a/ki-su-1979-thi-the-chat-day-gieng-o-cao-bang-trung-quoc-rut-quan-de-lai-canh-tan-pha/4849893.html
https://www.youtube.com/watch?v=gnmUXYofaNc


Tin trên báo Quân Đội Nhân Dân 

Dưới sự chống trả anh dũng của quân và dân ta, đến 
ngày 18.3.1979 quân Trung Quốc đã rút khỏi lãnh thổ 
nước ta. Về mặt lý thuyết ngày 18.3 được gọi là ngày 
kết thúc cuộc chiến biên giới phía Bắc, nhưng trên thực 
tế từ đó đến đầu năm 1989, 6 tỉnh biên giới nước ta 
không một ngày bình yên bởi pháo kích và những xâm 
lấn của quân Trung Quốc. 
 
Khó có thể nói hết tinh thần chiến đấu anh dũng quật 
cường và sự hy sinh mà quân và dân ở các tỉnh biên 
giới phía Bắc trong khoảng thời gian ấy. Thế nhưng, khi 
tổ quốc bị xâm lăng, quân và dân ta vẫn kiên cường trụ 

bám đánh địch, giữ vững trận địa, tổ chức phản công giành lại từng tấc đất của tổ quốc. 
 
40 năm trôi qua, bằng cách này hay cách khác, những hình ảnh bi về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 
vẫn được gìn giữ một cách trân trọng để nhắc nhớ về những ngày tháng không thể nào quên của đất nước… 
 
Báo Quân đội Nhân dân đăng tải :"4 giờ 17 phút ngày 17.2.1979, giữa lúc nhân dân Hoàng Liên Sơn đang ngủ 
ngon thì bất thình lình hàng loạt đạn đại bác từ phía Bắc giội tới làm khắp biên giới bốc lửa ngùn ngụt. Hàng 
loạt quả đại bác thi nhau trút xuống thị xã Lào Cai, Cốc Lếu, nhằm thẳng các cơ quan, nhà máy…". 
 

   
 
Thông Tấn Xã Việt Nam đăng tải bức ảnh người chiến sĩ cầm súng B.41 đứng bên cột mốc biên giới số 0 ở 
Lạng Sơn đã trở thành biểu tượng của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. 
Hình ảnh nhà dân ở phố Nhị Thanh, khu Kỳ Lừa bị quân Trung Quốc xâm lược phá hủy trên báo Nhân Dân 
tháng 2.1979. 

  



Cầu sông Bằng (Cao Bằng) bị quân Trung Quốc đánh sập vào ngày tháng 2.1979 - Ảnh: Trần Mạnh Thường 
Nơi quân Trung Quốc đi qua chúng giết cả trâu bò - phương tiện vận chuyển và sản xuất của người dân - Ảnh: 
Trần Mạnh Thường 

    

Hai đứa trẻ ở thị xã Cao Bằng ngược đường quốc lộ, băng rừng di tản về hướng Bắc Kạn, Thái Nguyên. 
Một nữ chiến sĩ bế em bé bị lạc mẹ khi đi tản cư tại chân cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng)  
Bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung Quốc tàn phá tháng 2.1979. 

   

Một nhà báo bị thương trong quá trình tham gia tác nghiệp đang được đội đưa về tuyến sau. 
Bia thảm sát Tổng Chúp 
Bà Nông Thị Ty, người dân thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo còn sống sót sau trận càn quét của quân Trung 
Quốc trả lời nhà báo Tiệp Khắc. Tại thôn này, 43 dân thường gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai bị giết 
hại. 

   

Bộ đội ta hành quân Cao Bằng, vào ngày 25.2.1979 hình ảnh trên báo QĐND -- Trên đường ra mặt trận. 



   

Quân chủ lực của Việt Nam trên trận địa phải đối đầu với quân Trung Quốc đông gấp 12 lần, được yểm trợ bởi 
hỏa lực mạnh, vì vậy bên cạnh những chiến sĩ chính quy còn có cả lực lượng dân quân - Ảnh: Tư liệu 
Các thiếu nữ dân tộc Tày chuyển lương thực cho bộ đội - Ảnh: Trần Mạnh Thường 

    

Chiến sĩ đơn vị 12 đang đánh đuổi quân xâm lược Trung Quốc   
Những chuyến hàng được vận chuyển lên biên giới phía Bắc. 

   

Ngày 5.3.1979 Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29 - LCT ra lệnh tổng động viên trên cả nước.  



Hàng vạn thanh niên các tỉnh biên giới và toàn quốc nhanh chóng ghi danh nhập ngũ - Trong ảnh là thanh niên 
đăng ký lên đường bảo vệ tổ quốc. 

   

Trên chiến trường Vị Xuyên 1979 -- Sẵn sàng hi sinh để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc. 

   

Xác xe tăng Trung Quốc bị bắn hạ tai bản Sẩy (Hòa An, Cao Bằng). 
Súng chống tăng, đạn B41, súng trung liên, đại liên của quân Trung Quốc bị bộ đội Việt Nam thu được. 

  

Một chiến sĩ của ta giữ tù binh Trung Quốc - Ảnh: Tư liệu 
Tin, bài trên báo Quân đội Nhân dân năm 1979 - Ảnh tư liệu 



  

Dân quân đang giữ tù binh Trung Quốc - Những tên lính Trung Quốc xâm lược bị quân và dân Cao Bằng Lạng  
Sơn bắt 
 

 
Tù binh sau trận đánh Chậu Cảnh thuộc mặt trận Lạng Sơn. 

Tù binh chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc 1979 

Chiến tranh biên giới VN-TQ, ngày 17/2/1979-1989. Trên 421 nữ tù binh Việt Nam tại trại Lâm Sơn (林山), Bác 

Lý Hà (八里河), và Đông Sơn (东山) tỉnh Vân Nam, Trung Cộng. Nguồn: Tài liệu Huỳnh Tâm.[1] 

 
 

Ấn phẩm truyện tranh của Họa sĩ Thiết Huyết (铁血); 

Cho thấy cảnh tù binh bị lính Trung Cộng hảm hiếp tập 

thể 
 
 
 

 
 
 
 

https://phanba.wordpress.com/2017/02/24/tu-binh-chien-tranh-viet-nam-trung-quoc-1979-1989/#_edn1
https://phanba.files.wordpress.com/2017/02/tc3b9-binh-chie1babfn-tranh-vie1bb87t-nam-trung-que1bb91c-01.jpg

