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NĂM MƯƠI NĂM CHIẾN THẮNG BÔNG TRANG- NHÀ ĐỎ (1966-2016) 

Nguyễn Văn Thủy1 

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương đã phối 

hợp với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tổ chức Hội thảo ôn lại 

chiến thắng Bông Trang- Nhà Đỏ nhằm khẳng định vai trò, vị trí và giá trị lịch sử 

của chiến thắng Nhà Đỏ - Bông Trang (1966) trong công cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc thống nhất đất nước đồng thời ôn lại truyền thống đấu tranh cách 

mạng, ghi nhận những đóng góp và hy sinh của quân và dân ta trong cuộc chiến 

thắng Nhà Đỏ - Bông Trang năm 1966. Cũng qua đây, hội thảo sẽ thảo luận về 
việc lựa chọn nội dung nghệ thuật và địa điểm xây dựng tượng đài kỷ niệm chiến 

thắng để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 

Thất bại trong “ Chiến lược chiến tranh đặc biệt”, nhằm cứu vãn khỏi sụp đỗ 
và thực hiện bằng được âm mưu xâm lược, đế quốc Mỹ buộc phải tiến hành           
“ Chiến lược chiến tranh cục bộ”. Mục tiêu chủ yếu của chiến lược này là đưa một 
lực lượng lớn quân đội từ Mỹ sang tiến hành chiến tranh; dung thế “ phản công” để 
tiêu diệt lực lượng cách mạng, hòng giành thắng lợi quân sự trên chiến trường 
miền Nam, kết hợp đNy mạnh chiến tranh bằng không quân ở miền Bắc buộc ta 
thương lượng theo điều kiện của đế quốc Mỹ. 

Triển khai chiến lược “Chiến tranh Cục bộ”, Bộ chỉ huy quân Mỹ đã bố trí ở 
miền Nam 14 tiểu đoàn, riêng chiến trường miền tỉnh Thủ Dầu Một bố trí những 
đơn vị tinh nhuệ, có sức cơ động cao, hỏa lực mạnh như: Lữ đoàn dù 173 cơ động 
bằng máy bay lên thẳng; Sư đoàn 1 bộ binh được mệnh danh lá “Anh Cả Đỏ”, 
được ca ngợi là “thiện chiến”, từng lập công xuất sắc trong chiến tranh thế giới thứ 
hai và chiến tranh ở Triều Tiên; Sư đoàn 25 “tia chớp nhiệt đới” cùng với các sư 
đoàn 5, sư đoàn 25 và sư đoàn 18 ngụy Sài Gòn để chuNn bị trực tiếp tham chiến. 
Với số quân viễn chinh Mỹ có mặt tại Việt Nam vào thời kỳ cao điểm lên đến 
549.500 binh lính, Mỹ còn huy động quân đội 5 nước đánh thuê cho Mỹ (Australia, 
Philippine, New Zealand, Thailand, South Korea) tham chiến tại chiến trường Việt 
Nam. 

                                                           
1 Tiến sĩ, Trưởng Khoa Sử, Đại học Thủ Dầu Một. Email: thvn.ngn@gmail.com 
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 Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương lần thứ XII diễn ra vào ngày 27-
12-1965đã khẳng định: “Mặc dầu đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn 
quân viễn chinh, lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn. Tuy 
cuộc chiến tranh ngày càng trở nên gay go, ác liệt, nhưng nhân dân ta đã có cơ sở 
chắc chắn để giữ vững và tiếp tục giành thế chủ động trên chiến trường, có điều 
kiện và lực lượng để đánh bại âm mưu trước mắt và lâu dài của địch”2. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Trung ương Cục đã ra 
nghi quyết “ Phát động trong toàn quân ở các chiến trường một cao trào tiến công 
quân sự mạnh mẽ tiêu diệt địch, phát triển chiến tranh du kích. Đánh tiêu diệt và 
làm tan rã lớn quân Ngụy- nhất là quân chủ lực, tổ chức vòng vây căn cứ Mỹ, tiêu 
diệt, tiêu hao quân Mỹ. Một cuộc động viên chính trị lớn đã được thực hiện trong 
nhân dân và các lực lượng chủ lực, tập trung vào việc xây dựng quyết tâm đánh 
Mỹ. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Có đánh được quân Mỹ không? Đánh bằng cách 
nào để đánh thắng quân Mỹ có hỏa lực mạnh, có sức cơ động cao?  

Ở miền Đông Nam Bộ, xung quanh các căn cứ lớn của Mỹ ở Củ Chi, Lái 
Thiêu, Bến Cát… đã xuất hiện các tổ, đội du kích bám căn cứ, đánh tiêu hao, từng 
bước hình thành vành đai du kích tiêu diệt Mỹ, góp phần tạo thế trận phong phú 
của chiến tranh nhân dân. 

Ở Thủ Dầu Một (Bình Dương), tại An Điền, ngày 10 tháng 10 năm 1965 
một tiểu đoàn Mỹ đã lọt vào ổ phục kích của du kích An Điền, ta tiêu diệt gần hết, 
đây là trận đánh Mỹ đầu tiên của tỉnh Thủ Dầu Một nói riêng và ở Nam Bộ nói 
chung, gây cho địch thiệt hại nặng. Khẳng định tinh thần chỉ đạo của Đại tướng 
Nguyễn Chí Thanh:   “cứ đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ”. 

Tại Bàu Bàng, ngày 12 tháng 11 năm 1965 Sư đoàn 9 sau 3g chiến đấu ta đã 
tiêu diệt gần 2000 tên Mỹ, làm thiệt hại nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh. 

Ngày 14 tháng 2 năm 1966, quân Mỹ, ngụy và 1 tiểu đoàn chư hầu (Úc) từ 
Chiến khu Đ rút ra Bông Trang- Nhà Đỏ chuNn bị mở cuộc hành quân “Dao lửa”, 
nhằm hỗ trợ cho quân ngụy củng cố trục tam giác Tân Uyên – Phước Vĩnh – Lai 
Khê hòng chia cắt Chiến khu Đ của ta và hỗ trợ cho kế hoạch “Bình định” xã Tân 

                                                           

2 Phạm Thị Vịnh (chủ biên) (2003), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 26 (1965), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 
633. 
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Bình, Bình Mỹ, Bình Cơ. Phối hợp với Sư đoàn 9 chủ lực Miền, Huyện ủy Bến 
Cát, Phú Giáo, Tân Uyên tập trung chỉ đạo du kích các xã ven trục tỉnh lộ  1A, 
đường 16, chiến đấu ngăn chặn tiêu hao sinh lực địch. 

Bắt đầu từ 15/2/1966 chúng mở cuộc càn lớn mang tên “Hòn Đá Lăn” để 
đánh vào khu vực ngoại vi Chiến khu Đ. Một mũi khác càn vào khu vực Bến Cát 
nhằm mục đích sửa lại đường số 7 làm đường vận chuyển chính từ Bến Cát đi 
Phước Vĩnh, đồng thời kết hợp những thủ đoạn mị dân để bình định khu Nhà Đỏ, 
Tân Bình và nới rộng đường 13, sửa đường 14. 

Lực lượng tham gia cuộc càn này gồm 2 Tiểu đoàn của Lữ đoàn 3, Sư đoàn 
1 cùng 2 chi đoàn thiết vận xa. Chúng lấy Nhà Đỏ làm bàn đạp càn quét vô các khu 
vực: Cổng Xanh, Bình Mỹ, xung quanh Nhà Đỏ. 

Ngoài bọn càn quét ở khu vực chính, một Tiểu đoàn Úc và Chi đoàn thiết 
vận xa đến đóng tại Cua Bary (phía Tây Nhà Đỏ) để hỗ trợ cho việc bình định. 

Quyết tâm tiêu diệt địch, Bộ chỉ huy quân sự Miền giao nhiệm vụ cho sư 
đoàn 9 phối hợp với bộ đội địa phương và du kích các xã mở trận tập kích phủ đầu 
vào cụm đóng quân của địch tại Nhà Đỏ. 

Đúng 1 giờ 20 phút ngày 24/2/1966 ta bắt đầu nổ súng. Bị đánh bất ngờ tuy 
có hỏa lực lớn nhưng địch hoàn toàn rơi vào thế bị động đối phó. Ở các căn cứ Mỹ, 
bom pháo liên tục rót vào trận địa để chi viện nhưng tình thế đã không thể đảo 
ngược. Đến 6 giờ 30 quân ta hoàn toàn làm chủ trận địa. sau hơn 6 giờ chiến đấu 
quyết liệt, ta đã tiêu diệt gần hết 2 tiểu đoàn Mỹ cùng với Sở chỉ huy hành quân lữ 
đoàn 3, hai chi đoàn thiết vận xa (48 xe M113 và 24 xe tăng), 2 pháo cùng nhiều xe 
ủi và xe vận tải bị ta phá hỏng. vài giờ sau, ta rút lui khỏi trận địa, quân Mỹ mới 
dám đưa quân tiếp viện đến để cứu đồng bọn còn sống sót. 

Vừa bị thất bại ở Nhà Đỏ, giặc Mỹ chưa kịp hoàn hồn thì ngày 5 tháng 3 
năm 1966 một Tiểu đoàn lính Mỹ khác thuộc Lữ đoàn 3 sư 1 “Anh cả đỏ” lại bị 
một đơn vị thuộc trung đoàn 2/F9 chủ lực ta chặn đánh tại Sở cao su Phú Hưng 
(cách Bến Cát khoảng 10km về hướng Đông bắc). kết quả trận đánh ta loại khỏi 
vòng chiến đấu khoảng 500 tên cùng nhiều xe pháo. 
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Ngày 25 tháng 8 năm 1966, lính Mỹ tổ chức cuộc hành quân đột kích kết 
hợp bao vây tiến công vào căn cứ của Tiểu đoàn Phú Lợi ở Bông Trang – Lò Gạch. 
Do có kẻ chỉ điểm dẫn đường, từ 5 giờ sáng ngày 25/8/1966 cánh quân tiền duyên 
của Lữ đoàn 1 Sư đoàn 1 bộ binh Mỹ bất ngờ chiếm được công sự tiền tiêu của Đại 
đội 2. Nghe tiếng súng, Đại đội 2 triển khai nhanh chóng lực lượng ra các ô ụ chiến 
đấu và tập trung hỏa lực, lựu đạn, thủ pháo tổ chức hai đợt xung phong chiếm lại 
công sự vừa bị quân Mỹ chiếm được, đánh thiệt hại nặng trung đội thuộc lực lượng 
tiền duyên của địch. Bị mất yếu tố bất ngờ, địch sử dụng pháo từ Chánh Lưu, Lai 
Khê, Phước Vĩnh và máy bay oanh tạc dữ dội vào khu vực căn cứ của tiểu đoàn 
trong một cụm rừng khoảng 2km2 tại Bông Trang – Lò Gạch, sau đó xe tăng bộ 
binh địch tiến vào đội hình trận địa Đại đội 1 và Đại đội 4. Thực hiện phương 
châm đánh gần, cán bộ, chiến sĩ, Đại đội 1 bám chắc công sự, chờ cho xe tăng địch 
vào cách công sự khoảng 20 mét mới nổ súng. Đồng chí Kiều (Đại đội 1) bắn viên 
đạn B40 đầu tiên, diệt 1 xe M41; tiếp đó khNu DDK57 của Đại đội 4 bắn trúng 
chiếc xe M41 thứ hai nổ tung, trung liên, đại liên nổ từng loạt vào đội hình định. Bị 
đánh bất ngờ, địch rút ra cho phi, pháo tiếp tục bắn phá, sau đó lại tiếp tục tiến 
công. Các đợt tiến công của quân Mỹ luôn tuân thủ đội hình hàng dọc nên bị ta tập 
trung hỏa lực bẻ gãy. Suốt một ngày chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn vẫn bám 
vững trận địa, đánh lùi mọi đợt xung phong của địch, bắn cháy, bắn hỏng 16 xe 
tăng, xe bọc thép, tiêu hao nặng hai tiểu đoàn Mỹ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 
700 tên, bắn rơi 4 máy bay có 1 máy bay cần cNu, thu hơn 30 súng các loại (có 3 
đại liên, 10 trung liên) và nhiều đồ dùng quân sự khác. Ta hy sinh 5 đồng chí và 
hơn 20 đồng chí bị thương (với chiến thắng trận Bông Trang – Lò Gạch, tiểu đoàn 
Phú Lợi được Bộ Chỉ huy Miền tặng thương Huân chương Quân công hạng ba). 

Đêm đó, địch tiếp tục bao vây, chuNn bị cho cuộc tấn công vào hôm sau. Với 
lực lượng gần 400 cán bộ, chiến sĩ, sau một ngày chiến đấu liên tục với một số 
thương binh, giữa bốn bề bom đạn và vòng vây địch, Đảng ủy, Ban chỉ huy Tiểu 
đoàn Phú Lợi được lệnh rời khỏi căn cứ Bông Trang về suối Đòn Gánh an toàn.  

Trận Bông Trang – Lò Gạch là trận chiến đấu phản đột kích oanh liệt nhất 
trong lịch sử chiến đấu của Tiểu đoàn Phú Lợi, cũng là trận chiến đấu tiêu diệt 
nhiều quân Mỹ nhất, diệt nhiều xe tăng, xe thiết giáp của địch trong một trận đánh 
của lực lượng vũ trang tỉnh Thủ Dầu Một.  
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Phối hợp nhịp nhàng với bộ đội huyện và bộ đội chủ lực tại trận địa Bông 
Trang, du kích Mỹ Phước cùng với công binh huyện dùng mìn diệt một xe GMC 
Mỹ tại cống Hố Cá (Cây Dền) du kích Thới Hòa cũng dùng mìn diệt một xe tăng 
M41 trên đường 1 tại Ba – lăng – xi khi chúng đưa quân tiếp viện cho đồng bọn tại 
Bông Trang. 

Phát huy thắng lợi tại Bông Trang, du kích và bộ đội địa phương Dầu Tiếng 
trong một tuần lễ cuối tháng 8 đã đánh nhiều trận và bẻ gãy các cuộc càn quét của 
Mỹ. có 2 trận lớn ta đã đNy lui một Tiểu đoàn trở lên, diệt 80 tên thu 2 súng phun 
lửa M72, bắn rơi một máy bay lên thẳng HU.1A.  

Chiến thắng Bông Trang- Nhà Đỏ, Bông Trang- Lò Gạch có ý nghĩa to lớn 
trong giai đoạn lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân miền Đông 
nói chung và quân dân tỉnh Thủ Dầu Một (nay tỉnh Bình Dương) nói riêng. Để lại 
nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu giải phóng dân tộc đó là: 

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, đặc biệt là trong điều 
kiện, tình hình có nhiều biến động, khó khăn, phức tạp. Dựa trên cơ sở thực 
tiễn và quyết tâm “đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Phát triển thế tiến công 
địch bằng chiến tranh nhân dân. 

- Đánh giá đúng tình hình, chú trọng công tác xây dựng ý chí chiến đấu, tinh 
thần khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Thường xuyên rèn luyện nâng cao trình độ chiến đấu, tinh thần đoàn kết 
hiệp đồng chiến đấu. 

- Nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy nắm chắc địch, bố trí lực lượng đúng, đánh 
đúng vào chổ yếu của địch với phương châm “nắm thắt lưng địch mà đánh”, 
hạn chế hỏa lực mạnh của địch. 

  Hơn 40 năm chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng những chiến tích của 
một thời chiến tranh ác liệt vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người đã từng 
sống và chiến đấu trên vùng đất thiêng liêng này. 

Nguyện vọng của nhân dân vùng Nhà Đỏ- Bông Trang và những cựu chiến 

binh từng một thời hoạt động và chiến đấu nơi đây là xây dựng trên mãnh đất này 

một tượng đài chiến thắng để ghi công những người đã ngã xuống trong trận đánh 
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anh hùng này đồng thời giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau truyền thống yêu 

nước chống ngoại xâm của quê hương Bình Dương 3./. 

  

                                                           

3
 Tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 1435/QĐ-UB ngày 05/5/2004 về việc phê việc Quy 

hoạch xây dựng Tượng đài & tranh hoành tráng đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó 
ghi rõ trên địa bàn huyện Tân Uyên xây dựng Tượng đài chiến thắng Nhà đỏ-Bông trang, vị trí tại khu 
vực dự kiến xây dựng cụm Văn hóa- Thể thao liên xã  xã Tân Bình huyện Tân Uyên (nay là thuộc Bắc 
Tân Uyên), đối diện UBND xã Tân Bình. Qua Hội thảo, tất cả các đại biểu đều nhất trí sẽ khởi động lại 
dự án tượng đài này với sự tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa 

 


