


Môc ®Ých

Giíi thiÖu cho sinh viªn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm, c¸ch ®¸nh

gi¸ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng hoµn thµnh

nhiÖm vô cña b¶n th©n vµ ®¬n vÞ . §Æc ®iÓm môc tiªu,

thñ ®o¹n ®èi phã cña ®Þch trong chiÕn ®Êu tiÕn c«ng .

yªu cÇu

HiÓu ®îc, n¾m ®îc c¸c nguyªn t¾c chiÕn thuËt. BiÕt vËn

dông kü thuËt vµo c¸c ®éng t¸c chiÕn ®Êu c¬ b¶n vµo

tõng t×nh huèng.



Néi dung

I. Kh¸i qu¸t chung

II. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật

III. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ

IV. Thực hành chiến đấu

V. Hành động của từng người khi đánh chiếm được 

mục tiêu.



Tµi liÖu tham kh¶o

1. Gi¸o tr×nh GDQP-AN tËp II, NXB Gi¸o Dôc 2009

2. Gi¸o tr×nh GDQP-AN tËp II, NXB KH&KT  2008 (Th

viÖn Trêng §HBK). 



1. Kh¸i niÖm 

TiÕn c«ng, lo¹i t¸c chiÕn c¬ b¶n, ®îc thùc hiÖn b»ng

c¸ch dïng háa lùc s¸t th¬ng qu©n ®Þch, c«ng kÝch m·nh

liÖt, nhanh chãng tiÕn vµo chiÒu s©u bè trÝ cña ®èi ph-

¬ng, tiªu diÖt chóng, chiÕm c¸c khu vùc (môc tiªu) quy

®Þnh.
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Mét sè h×nh thøc t¸c chiÕn tiÕn c«ng chñ yÕu



TiÕn c«ng ®Þch c¬ ®éng: tiÕn c«ng nh»m tiªu

diÖt lùc lîng ®Þch ®ang c¬ ®éng, t¹o thÕ vµ thêi

c¬ cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cña cÊp trªn vµ

®Þa ph¬ng.

TiÕn c«ng ®Þch míi chuyÓn vµo PN: h×nh

thøc chiÕn thuËt tiÕn c«ng nh»m tiªu diÖt qu©n

®Þch phßng ngù trong hÖ thèng c«ng sù trËn ®Þa

cha v÷ng ch¾c, vËt c¶n s¬ sµi, hÖ thèng háa lùc

cha hoµn chØnh, chØ huy hiÖp ®ång cha chÆt chÏ.
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TiÕn c«ng ®Þch t¹m dõng: h×nh thøc chiÕn

thuËt tiÕn c«ng nh»m tiªu diÖt qu©n ®Þch t¹m dõng

trong thêi gian ng¾n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng t¸c

chiÕn tiÕp theo cña cÊp trªn.

TiÕn c«ng trong hµnh tiÕn, ph¬ng ph¸p chuyÓn

vµo tiÕn c«ng tõ vÞ trÝ c¸ch xa qu©n ®Þch phßng ngù,

bé ®éi vËn ®éng tõ phÝa sau lªn, lÇn lît triÓn khai

thµnh ®éi h×nh tríc chiÕn ®Êu vµ ®éi h×nh chiÕn ®Êu,

kh«ng dõng l¹i tríc tiÒn duyªn phßng ngù ®Þch ®Ó

lµm c«ng t¸c chuÈn bÞ, thùc hµnh c«ng kÝch ngay.

C:/Users/Nguyen Thanh/Desktop/h×nh thøc chiÕn thuËt
C:/Users/Nguyen Thanh/Desktop/tiÕn c




TiÕn c«ng tõ vÞ trÝ trùc tiÕp tiÕp xóc , ph¬ng ph¸p

chuyÓn vµo tiÕn c«ng tõ vÞ trÝ phßng ngù trùc tiÕp víi

qu©n ®Þch sau khi ®· bè trÝ l¹i ®éi h×nh chiÕn ®Êu, hoÆc

bé ®éi tõ phÝa sau lªn thay phiªn vµ chiÕm lÜnh vÞ trÝ xuÊt

ph¸t tiÕn c«ng trùc tiÕp víi trËn ®Þa phßng ngù cña ®Þch.

TiÕn c«ng vµo khu vùc ®Þch PN , tiÕn c«ng nh»m

tiªu diÖt mét bé phËn lùc lîng ®Þch trong vµ ngoµi c«ng

sù (lÊy diÖt ®Þch ngoµi c«ng sù lµ phæ biÕn); chiÕm gi÷

khu vùc môc tiªu khi cÇn thiÕt; t¹o thÕ, t¹o thêi c¬ cho

c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo cña cÊp trªn vµ ®Þa ph¬ng.
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2. §Æc ®iÓm, thñ ®o¹n phßng ngù cña ®Þch.

§èi tîng t¸c chiÕn, ®Þch lµ lùc lượng qu©n sù c¸c níc ph¸t
triÓn, cã vò khÝ trang bÞ hiÖn ®¹i, ho¶ lùc m¹nh vµ c¬ së vËt
chÊt hËu cÇn kỹ thuËt cao.

. §Æc ®iÓm:

- Chän ®Þa h×nh phßng ngù: cã gi¸ trÞ vÒ chiÕn thuËt

- X©y dùng trËn ®Þa phßng ngù:

- Bè trÝ binh lùc vµ ho¶ lùc.

. Thñ ®o¹n chiÕn ®Êu:

- Tríc khi ta tiÕn c«ng

- Khi ta thùc hµnh tiÕn c«ng

- Khi cã nguy c¬ bÞ thÊt b¹i



Căn cứ phòng thủ của quân Mỹ ở Khe Sanh





1. NhiÖm vô

Trong chiÕn ®Êu tÊn c«ng, tõng ngêi cã thÓ tù

m×nh hoÆc cïng víi tæ ®¸nh chiÕm mét sè môc

tiªu:

- §Þch trong ô sóng l« cèt, chiÕn hµo, giao

th«ng hµo, c¨n nhµ,

- Xe t¨ng xe bäc thÐp cña ®Þch.

- Tªn ®Þch tèp ®Þch ngoµi c«ng sù.



2. Yêu cầu chiến thuật

 BÝ mËt, bÊt ngê, tinh kh«n, mu mÑo.

 BiÕt ph¸t hiÖn vµ lîi dông n¬i s¬ hë, hiÓm yÕu cña

®Þch, tiÕp cËn ®Õn gÇn tiªu diÖt ®Þch.

 Dòng c¶m, linh ho¹t, kÞp thêi

 §¸nh nhanh sôc s¹o kü, võa ®¸nh võa ®Þch vËn

 §éc lËp trong chiÕn ®Êu. Chñ ®éng hiÖp ®ång, liªn

tôc chiÕn ®Êu .

 Ph¸t huy cao ®é hiÖu qu¶ cña vò khÝ, trang bÞ, tiªu

diÖt ®Þch, tiÕt kiÖm ®¹n.



Thực hành nhận nhiệm vụ chiến đấu tiến công



1. Néi dung nhËn nhiÖm vô
- Mục tiêu phải đánh chiếm: 

+ Loại mục tiêu gì? (ụ súng, lô cốt, tên địch, tốp

địch,...);

+ Vị trí và tính chất của mục tiêu (ở đâu, trong công

sự hay ngoài công sự, bộ binh hay xe tăng,...);

- Nhiệm vụ (hiệp đồng với ai, đánh chiếm mục tiêu nào,

ở đâu, sau khi đánh chiếm xong mục tiêu phải làm gì ?);

- Cách đánh (thứ tự, phương pháp tiêu diệt mục tiêu);

- Kí hiệu, tín hiệu, ám hiệu liên lạc và báo cáo;

- Bạn có liên quan: ở bên phải, bên trái là ai, làm nhiệm 

vụ gì?



Phương pháp: 

Khi nhận nhiệm vụ, chiến sĩ phải kết hợp nhìn và nghe,
nhận đầy đủ, chính xác. Nếu nội dung nào chưa rõ phải hỏi
lại để người chỉ huy bổ sung cho đầy đủ.



2. Làm công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị chiến đấu của từng người phải được tiến

hành thường xuyên, nội dung làm công tác chuẩn bị của từng

người gồm:

+ Xác định tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu;

+ Nhận bổ sung vũ khí, trang bị, thuốc quân y;

+ Gói buộc lượng nổ,...
Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị phải kiểm tra lại công

tác chuẩn bị: súng, đạn, thủ pháo, thuốc nổ,... những trang bị cần

thiết cho chiến đấu, cách mang đeo và báo cáo với người chỉ huy.

Quá trình làm công tác chuẩn bị phải hỗ trợ, giúp đỡ đồng đội làm

công tác chuẩn bị.


