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TRAÄN ÑAÙNH CHÔÏ ÑOÀNG XUAÂN NGAØY 14/02/1947 
QUA LÔØI KEÅ CUÛA ÑAÏI TAÙ VUÕ TAÂM, NGUYEÂN TRUNG ÑOÄI TRÖÔÛNG 

GIÖÕ CHÔÏ ÑOÀNG XUAÂN, TRUNG ÑOAØN THUÛ ÑOÂ
 Nguyễn Trọng Lượng*

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay lưu giữ và 
trưng bày gần 70 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về sự kiện Hà 
Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946, 
trong đó có nhiều tư liệu, hình ảnh quý về trận đánh chợ 
Đồng Xuân ngày 14/02/1947. Dù được lưu giữ và trưng 
bày trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nhưng 
khi tiến hành ghi âm, ghi hình kí ức nhân chứng lịch sử 
tham gia trận đánh chợ Đồng Xuân ngày 14/02/1947, 
được trực tiếp nghe Đại tá Vũ Tâm kể lại trận đánh, 
chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt 
hơn 70 năm về trước. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ 
số 81, ngõ 76, ngách 32 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội 
là Đại tá Vũ Tâm, năm nay ngoài 90 tuổi nhưng còn rất 
khỏe mạnh, minh mẫn, nhớ rõ từng chi tiết trận đánh 
năm xưa.

Đại tá Vũ Tâm tên thật là Phạm Vinh, sinh năm 1927 ở Hà Nội, nguyên Trung đội 
trưởng giữ chợ Đồng Xuân, thuộc Tiểu đoàn Quyết tử 101 Đồng Xuân, Trung đoàn Thủ 
đô; nguyên Chánh Văn phòng Binh đoàn Quân tình nguyện 678 giúp Lào, cán bộ lão thành 
cách mạng, 67 năm tuổi Đảng, Thương binh hạng 2/4; ông bắt đầu hoạt động cách mạng 
từ năm 1944. Với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, ông đã được 
Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân 
chương Quân công hạng Nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Theo lời kể của ông: Tối 19/12/1946, khi tiếng đạn pháo ở Pháo Đài Láng bắn vào 
Thành Hà Nội báo hiệu toàn quốc kháng chiến cũng là lúc tại Liên khu I diễn ra nhiều trận 
tấn công vào quân địch. Mỗi nóc nhà, góc phố đều trở thành chiến lũy trong trận chiến giữa 
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ta và địch. 2 giờ sáng ngày 22/12/1946, Ủy ban kháng chiến khu Đồng Xuân điều Trung 
đội công nhân bến xe về giữ chợ Đồng Xuân. Sau khi học xong lớp đào tạo ngắn hạn Trung 
đội trưởng do Đảng tổ chức, ông Tâm được điều về giữ chức Trung đội trưởng Tự vệ chỉ 
huy anh em tổ chức thành một trận địa vững chắc. Ngày 6/01/1947, Trung đoàn Quyết tử 
Liên khu I thành lập (Trung đoàn đầu tiên tại Hà Nội), Trung đội giữ chợ Đồng Xuân của 
ông Tâm nằm trong đội hình của Trung đoàn, biên chế về Tiểu đoàn 101 Đồng Xuân (lúc 
này ông làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1). Chợ Đồng Xuân có vị trí rất quan 
trọng, vừa là cửa ngõ tiếp giáp với địch (nơi án ngữ đầu cầu Long Biên - huyết mạch giao 
thông nối liền Hà Nội - Hải Phòng), vừa là cửa ngõ hậu phương (cầu nối giữa Liên khu I với 
ngoại thành). Nếu bị mất, hậu phương của Tiểu đoàn và Trung đoàn sẽ bị uy hiếp. Vì vậy, 
chợ Đồng Xuân được chọn làm địa điểm xây dựng trận địa. Để có thể di chuyển, Trung đội 
phải đào các đường hào tạo thành đường cơ động khi chiến đấu, ngăn xe cơ giới địch và vận 
chuyển cơm nước cho các chiến sĩ giữ chợ. Hệ thống đường hào ở chợ Đồng Xuân được bố 
trí gồm: đường hào trước chợ, đường hào trong chợ và đường hào sau chợ. Để giữ chợ và 
bảo vệ các mặt phố, trung đội bố trí 5 ụ súng gồm: ụ súng số 1 ở trước cửa chợ; ụ súng số 2 
ở giữa chợ; ụ súng số 3 ở bên phải chợ; ụ súng số 4 ở đầu phố Hàng Khoai và ụ súng số 5 ở 
sau sân bóng chợ Đồng Xuân.

Cuộc chiến đấu giữ chợ Đồng Xuân vô cùng gian khổ. Lúc đó chợ Đồng Xuân có 4 
dãy phản thịt xây bằng đá xi măng, mặt bàn lát đá trắng trơn, nhẵn bóng, mỗi dãy bàn dài 
15m, rộng 1m, cách 1,5m xây một chân cao để chia ô bàn cho từng tiểu thương. Khi mái tôn 
chợ Đồng Xuân bị bom phá nát không còn gì che chắn, anh em buộc phải đào hố cá nhân 
dưới gầm phản thịt để trú ẩn mà đánh địch. Cuộc sống dưới gầm phản thịt rất khổ cực, ngoài 
việc thiếu rau xanh, thiếu nước sinh hoạt, anh em còn phải chịu mùi hôi thối của phản thịt 

Sơ đồ trận chiến đấu phòng ngự khu Đồng Xuân ngày 14/02/1947 
của Tiểu đoàn Quyết tử 101, Trung đoàn Thủ đô
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lưu lại. Ông bảo: Khi mới đào hố dưới gầm phản thịt còn gặp các sợi thịt, tiết khô dính sót 
lại, vón vào chân bàn, uế khí xông lên nồng nặc, nhiều người bị nôn ọe. Chị Nga đào hố sâu 
gặp khí độc bốc lên bị ngất phải đưa đi cấp cứu. Thế mà hàng ngày chúng tôi vẫn ăn ngủ tại 
đây để tránh pháo địch. Thời gian đầu chưa có màn, lại ở nơi ẩm thấp, muỗi đốt khắp người, 
mụn nhọt, ghẻ lở bắt đầu hoành hành, ngồi đâu cũng gãi sồn sột. Cuộc sống 4 tại chỗ: ăn tại 
chỗ, ngủ tại chỗ, chiến đấu tại chỗ, chết chôn tại chỗ. Vất vả, gian khổ là vậy, nhưng anh em 
chiến sĩ trẻ chúng tôi với tinh thần sống chết bảo vệ Thủ đô, quyết tâm chiến đấu đến cùng 
giữ vững chợ Đồng Xuân. 

Ngày 14/02/1947, diễn ra trận đánh ác liệt nhất giữa Tiểu đoàn 101, Trung đoàn Thủ 
đô (đổi tên từ Trung đoàn Liên khu I) với quân Pháp. Đây là trận đánh lớn nhất của Liên 
khu I trong suốt 60 ngày đêm kìm chân địch tại Hà Nội. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. 
Địch sử dụng 10 xe tăng, hơn 400 quân tinh nhuệ. Tiểu đoàn Quyết tử 101 Đồng Xuân sau 
57 ngày đêm chiến đấu giữ Liên khu I, quân số chỉ còn 130 cán bộ, chiến sĩ (kể cả 22 người 
đang bị thương) nhưng vẫn quyết tâm đánh lại quân Pháp, giữ vững các vị trí chiến đấu. 
Ngày 14/02/1947 địch tấn công toàn khu Đồng Xuân. Đúng như dự đoán của ta, địch chọn:

- Hướng tấn công chủ yếu là chợ Đồng Xuân (dùng xe tăng cùng bộ binh đánh vào sân 
bóng sau chợ rồi phát triển sang Ban chỉ huy Tiểu đoàn)

- Hướng thứ yếu: dùng xe tăng cùng bộ binh qua phố Hàng Giấy, chiếm phố Hàng Gạo 
trước cửa chợ. 

- Hướng hỗ trợ: đánh kiềm chế lực lượng ta ở Ngõ Tư Đường (40, Trần Nhật Duật) - Ô 
Quan Chưởng. 

- Hướng nghi binh: địch sử dụng đơn vị nhỏ cuối phố Hàng Mã, Hàng Cót buộc lực 
lượng ta ở nguyên tại chỗ đối phó. 

Diễn biến trận đánh: mờ sáng 14/02/1947, một bộ phận nhỏ của địch lợi dụng con hào 
phố Hàng Khoai bí mật vào chợ. Tổ chiến sĩ Mùi phát hiện, diệt 3 tên, đồng chí Mùi hi sinh. 
Tiểu đội trưởng Thành Trường (mới thay Phạm Vinh bị thương do pháo địch nã vào chợ 
sáng 12/02/1947) báo về chỉ huy sở Tiểu đoàn ở số 83, phố Hàng Chiếu. Ban chỉ huy cấp 
tốc chuẩn bị đối phó, đang bàn bạc, bom pháo địch dồn dập dội vào Chỉ huy sở Tiểu đoàn. 
Hai đảng viên cấp lãnh đạo hi sinh ngay tại chỗ là Tiểu đoàn phó Nguyễn Hùng và Chính 
trị viên đại đội Ngô Lê Đông. Gần 8 giờ sáng, địch tấn công 4 hướng. Chúng phải đánh ba 
đợt, vào được trong chợ lại phải rút vì bị chiến sĩ ta lợi dụng hầm hào, ụ súng bí mật với tinh 
thần chiến đấu ngoan cường đánh giáp lá cà, bắn tỉa, tiêu diệt hơn 40 tên, đến chiều địch 
mới chiếm được chợ Đồng Xuân. Riêng vị trí ụ súng số 1 trận địa trong chợ đã diệt một xe 
tăng khi phát hiện chúng đang dừng xe (đầu phố Hàng Khoai, cạnh bên ngoài trận địa ta). 
Năm 1990 khi xây dựng lại chợ, chiếc cột gian chợ đầu phố Hàng Khoai đã được giữ lại để 
ghi nhớ chiến tích diệt một xe tăng. Khoảng 16 giờ xe tăng địch án ngữ đầu ngã tư Nguyễn 
Thiện Thuật - Hàng Chiếu và ngã tư đầu phố Hàng Đường - Hàng Chiếu - Hàng Mã. Đến 
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22h đêm 14/02/1947, Tiểu đoàn huy động toàn bộ số còn lại, kể cả thương binh cùng 20 
chiến sỹ mới được Trung đoàn tăng cường, lợi dụng đêm tối đồng loạt phản công, buộc toàn 
bộ lực lượng của địch trong chợ phải rút về vị trí ban đầu. 

Kết quả trận đánh: địch thương vong 200 tên, 4 xe tăng bị diệt. Tiểu đoàn hi sinh 15 
đồng chí, bị thương 19 đồng chí. Ông Tâm cũng bị thương nhẹ khi một mảnh đạn pháo bắn 
vào sau gáy. Theo ông, chiến thắng quan trọng nhất của Tiểu đoàn trong trận đánh đó là bảo 
đảm an toàn phía Bắc Liên khu I tạo điều kiện để đêm ngày 17/02/1947 Trung đoàn Thủ đô 
rút quân ra khỏi Hà Nội an toàn, hành quân lên Việt Bắc.

Có một kỷ niệm mà ông Vũ Tâm không thể nào quên trong ngày hôm đó, là sự hi sinh 
của đồng chí Đỗ Văn Thìn, đồng đội thân thiết của ông. Lúc đó, đồng chí Thìn phát hiện 
Tiểu đội phó Nguyễn Thành Trường đang quần nhau với địch trên phản thịt ở thế yếu liền 
rời chỗ ẩn nấp chạy ra hỗ trợ. Anh dùng báng súng đánh vào đầu gối tên địch, hắn khuỵu 
xuống. Thìn cùng Trường đâm tiếp. Do đồng chí Thìn đứng dậy bị lộ mục tiêu, tên địch phía 
sau lưng đã nổ súng. Đồng chí Thìn ngã gục xuống. Đồng chí Trường phát hiện tên địch liền 
bắn hạ rồi hô: “Tiểu đội xung phong”… địch phải lùi dần ra khỏi chợ, kết thúc đợt 2. Anh 
em khiêng đồng chí Thìn về đặt tại gian buồng bán vé bên trái cổng chợ và chôn ở đó. 43 
năm sau (16/01/1990), khi xây dựng lại chợ Đồng Xuân, đồng chí Nguyễn Thành Trường 
vẫn nhớ vị trí đồng chí Thìn nằm. Đồng đội và gia đình đưa hài cốt của đồng chí Thìn cùng 
một số kỉ vật còn sót lại ra nghĩa trang liệt sĩ. 

Câu chuyện, kí 
ức của nhân chứng 
lịch sử Đại tá Vũ 
Tâm, nguyên Trung 
đội trưởng giữ chợ 
Đồng Xuân, thuộc 
Tiểu đoàn Quyết 
tử 101 Đồng Xuân, 
Trung đoàn Thủ đô 
đã được Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia 
ghi âm, ghi hình, 
biên tập, thẩm định 
Nội dung thông tin 
và băng ghi âm, ghi 
hình này trở thành tư 

liệu quý giá, bổ sung kịp thời cho nội dung trưng bày phần lịch sử Cận - Hiện đại Việt Nam 
giai đoạn 1945-1954 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Bản lời kể của nhân chứng lịch sử
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THE DONG XUAN MARKET BATTLE ON FEBRUARY 14TH 1947  
THROUGH THE STORY OF COLONEL VU TAM - THE FORMER PLATOON 

LEADER THU DO REGIMENT
Nguyen Trong Luong

The Vietnam National Museum of History currently stores and displays nearly 70 
documents, exhibits, and images related to the event of the Hanoi government triggered 
the National War of Resistance against the French on December 19th, 1946, among which 
numerous materials related to the Dong Xuan battle on February 14th, 1947. One of the new 
sources of information about this Battle is the story of Colonel Vu Tam, the former platoon 
leader of the Thu Do Regiment, who was tasked with his comrades to defend the Dong 
Xuan market.

The story and memories of Colonel Vu Tam - a historical witness - were recorded, 
edited and evaluated by curators of Vietnam National Museum of History. The audio and 
video tapes became a valuable document that promptly complements the content of the 
exhibition on the pre-modern history of Vietnam.


