THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH
(Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công
và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968)
1.

Biệt Động Sài Gòn/ Nguyễn Đức Hùng (Tư Chu). - Tái bản lần thứ 3. - Tp. HCM.:
Trẻ, 2015.- 272 tr.; 20 cm.
Ghi lại những hồi ức của tác giả về một giai đoạn hào hùng của lực lượng Biệt
Động Sài Gòn - Gia Định; đồng thời khắc hoạ hình ảnh oai hùng, chiến công chói lọi
và cả sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ biệt động quên mình vì sự nghiệp giành độc
lập tự do Tổ quốc trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân (1968).

2.

Cuộc tổng tiến công chiến lược xuân 1975 và sự cáo chung của chế độ Sài Gòn/
TS. Nguyễn Huy Thục. - H.: Công an Nhân dân, 2005. - 371tr.; 19 cm.
Dựng lại chi tiết giai đoạn lịch sử từ sau hiệp định Pari đến kết thúc cuộc chiến
tranh, với các nội dung chủ yếu: Sự nhạy bén nắm bắt thời cơ, chủ động tạo thời cơ,
hình thành quyết tâm chiến lược với khẩn trương tạo thế tạo lực mở cuộc tổng tiến
công và nổi dậy mùa xuân 1975, với các đòn tiến công chiến lược song song, kế tiếp
nhau ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, tiêu diệt và
làm tan rã hoàn toàn quân đội và hệ thống chính quyền các cấp từ Trung ương đến
địa phương của chế độ Việt Nam cộng hòa và kết thúc thắng lợi hoàn toàn sự nghiệp
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

3.

Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam 1968: Qua tài liệu
lưu trữ của chính quyền Sài Gòn/ Nguyễn Xuân Hoài (chủ biên); Phạm Thị Huệ,
Bùi Thượng Hải, Cù Thị Dung... (biên soạn). - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa,
bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 398 tr.; 24 cm.
Được biên soạn dựa theo diễn biến lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy
năm 1968 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Nội dung gồm 4 phần: Tổng
quan về tổ chức “lãnh thổ” chế độ Sài Gòn và phân chia lãnh thổ quân sự của quân
giải phóng miền Nam. Tình hình chiến trường miền Nam trước cuộc tổng tiến công
của quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1968 thông qua các hoạt động quân

sự, kinh tế của Mỹ - chính quyền Sài Gòn. Chủ trương, diễn biến tổng tiến công của
quân giải phóng miền Nam năm 1968 cũng như phản ứng và hoạt động đối phó của
Mỹ - chính quyền sài Gòn. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công của quân giải phóng
miền Nam năm 1968 thể hiện qua phong trào phản đối chiến tranh, chống can thiệp
Mỹ chủa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới; các bước xuống thang chiến tranh
của Mỹ qua các lời tuyên bố của chính phủ Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cũng như
qua diễn biến của cuộc đàm phán sơ bộ tại Pari năm 1968.
4.

Hỏi đáp lịch sử Việt Nam. Tập 9, Từ Xuân Mậu Thân (1968) đến chiến dịch Hồ
Chí Minh (1965-1975)/ Trần Nam Tiến (chủ biên), Lưu Văn Quyết, Nguyễn Thị
Mai Hương, Lê Thị Phương. - Tp.HCM: Trẻ, 2009. - 447 tr.; 20 cm.
Gồm 10 tập trình bày theo dạng hỏi đáp, mỗi tập sách sẽ đi sâu vào tìm hiểu
một giai đoạn cụ thể. Tập 9 gồm những câu hỏi và đáp về hình ảnh lịch sử Việt Nam
được tái hiện trong một giai đoạn từ xuân Mậu Thân (1968) đến chiến dịch Hồ Chí
minh (1965 – 1975) như: Đầu năm 1965 Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh cùng với vũ
khí, phương tiện chiến tranh vào Việt Nam nhằm mục đích gì?; Hội nghị Trung ương
lần thứ 12 (12 – 1965) của Ban chấp hành Trung ường Đảng đã thể hiện ý chí “Quyết
chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược” như thế nào?; Nêu vài nét về phong trào phản
chiến của nhân dân Thế giới đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam; Trước cuộc
tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, các quân đoàn chủ lực của ta được
thành lập như thế nào?...

5.

Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (1945 - 1975). Tập
2/ Trần Văn Khá, Nguyễn Thị Một, Mai Chí Thọ.... - Tp. HCM: Tổng hợp Tp.
HCM, 2015.- 526 tr.; 29 cm.
Gồm 85 bài viết, phản ánh một phần nhỏ về những năm tháng sống, công tác,
chiến đấu ở các căn cứ kháng chiến đóng trên địa bàn các tỉnh bạn; Về sự yêu thương
bao la, sự đùm bọc, che chở của cấp ủy Đảng, cán bộ chiến sĩ và nhân dân các địa
phương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

6.

Hồi ức tình yêu qua những lá thư riêng (1950 - 1968)/ Vũ Tú Nam, Thanh Hương.
- H.: Lao Động, 2001. - 649 tr.; 19 cm.
Gồm 250 bức thư trao đổi giửa hai người yêu, hai vợ chồng nhà văn Vũ Tú
Nam – Thanh Hương trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1968. Qua lá thư
này, bạn đọc có thể hiểu thêm về cuộc đời làm báo viết văn của Thanh Hương và Vũ
Tú Nam, cũng như sự hình thành một thế hệ cầm bút từ kháng chiến chống Pháp,
đồng thời biết thêm cuộc sống riêng tư của đôi vợ chồng nhà văn này.

7.

Lịch sử bằng ảnh 80 năm (1931-2011) phong trào thanh niên và hoạt động đoàn
thanh niên Sài Gòn - Gia Định thành phố Hồ Chí Minh: Đáp lời sông núi. - Tp.
HCM.: Trẻ, 2011.- 506 tr.; 29 cm.
Tập hợp một bộ ảnh những hình ảnh tư liệu quý nằm rải rác trên các tài liệu
lịch sử, các phương tiện truyền thông, các sưu tập của cộng đồng, của cá nhân về
phong trào thanh niên và hoạt động Đoàn thanh niên trên địa bàn Sài Gòn – Gia
Định trước đây, và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

8.

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. Tập 5, Tổng tiến công và
nổi dậy năm 1968/ Bộ quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. - H.: Chính
trị Quốc gia, 2013. - 363 tr.; 22 cm.
Nêu lên nội dung chính yếu và quan trọng nhất của quá trình tổng tiến công
và nổi dậy năm 1968 được các tác giả của bộ sách Lịch sử kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước 1954 – 1975 thể hiện một cách sinh động, thuyết phục và chân thực. Gồm
4 chương trình bày về cuộc chiến tranh miền Nam chuyển sang thời kỳ giành thắng
lợi quyết định; Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân; Cuộc tổng tiến công và nổi
dậy hè – thu 1968; Kết hợp giữa tiến công quân sự với đấu tranh ngoại giao, tạo thế,
tạo lực, tạo thời cơ cho tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 buộc Mỹ phải đến
hội nghị Paris.

9.

Lịch sử Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định kháng chiến (1945 - 1975)/ Trần Hải Phụng,
Lưu Phương Thanh (chủ biên); Hồ Sơn Đài, Trần Phấn Chấn (biên soạn). - H.:
Chính trị Quốc gia, 2015. - 778 tr.; 24 cm.
Gồm 2 phần chính: Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954); Kháng
chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975) phản ánh một cách có hệ thống và toàn diện
cuộc chiến tranh nhân dân chống xâm lược ở Sái Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, bên
cạnh đó còn khắc họa những yếu tố truyền thống dẫn tới thắng lợi vẻ vang trong sự
nghiệp kháng chiếng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh
đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

10. Mậu thân: Truyện ký/Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Bổng, Nguyễn Quang
Sáng. - Tp. HCM.: Trẻ, 1988.- 238 tr.; 19 cm.
Kỷ niệm 20 năm Mậu Thân ghi lại một phần nhỏ tinh thần xả thân vì độc lập
tự do của quân và dân thành phố mang tên bác như: vào tết mậu Thân, đường về Phú
Định, những khoảnh khắc lịch sử trong lòng địch, chuyến hàng cuối năm…
11. Mậu Thân 1968 cuộc đối chiến lịch sử: Sách tham khảo/ Nguyễn Phương Tân,
Lê Ngọc Tú (biên soạn). - Tp. HCM: Lao Động, 2007.- 499 tr.; 27 cm.
Gồm 3 phần chính: Miêu tả diễn biến tổng quan của hai đợt tổng công kích
của quân và dân ta trên toàn bộ các mặt trận, chi tiết các trận đánh ở những thành
phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà nẵng, Buôn Mê Thuột, Vĩnh Long….Tập hợp các bài
viết, bài phân tích, đánh giá về ý nghĩa, vị trí, vai trò của cuộc tổng tiến công và nổi
dậy năm Mậu Thân 1968 của các nhà chính trị, các tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu
quân sự trong và ngoài nước; Những tư liệu lịch sử liên quan đến tổng công kích và
nổi dậy năm Mậu thân như: điện mật chỉ đạo của Bộ chính trị, những trích đoạn hồi
ký cùa nhân viên tình báo, nhà chính trị, ngoại giao trong nước và trên thế giới, các
bài bút ký của các nhà văn liên quan và phản ánh trực tiếp sự kiện Mâu Thân.

12. Mậu thân Sài Gòn/ Trẻ (Nhà xuất bản). - Tp. HCM.: Trẻ, 1988.- 139 tr.: hình
ảnh; 24 cm.
Tập hợp một số bài viết về chiến dịch xuân Mậu Thân ở Sài Gòn – Gia Định
năm 1968.
13. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu
Thân 1968 & Mùa xuân 1975/ Nhiều tác giả; Thùy Linh (chủ biên). - H.: Lao
động, 2012.- 439 tr.; 27 cm.
Gồm 2 phần chính: Tết Mậu Tuất năm 1968 và Mùa xuân toàn thắng 1975.
Sưu tầm và tập hợp nhiều tư liệu tham khảo và những sự kiện quan trọng tác động
chính đến hai cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta, như: Phụ lục về
các hội nghị, tư liệu, điện và thư gửi vào chiến trường; Những diễn biến và chiến dịch
chính trong năm 1968, 1975; Ý nghĩa lịch sử tết Mậu Thân 1968; Những vấn đề căn
bản về đại thắng mùa xuân 1975.
14. Nhân sĩ tri thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc giai đoạn 1954 1975: Kỷ yếu truyền thống Ban Trí vận - Mặt trận Sài Gòn - Gia Định. Tập 1,2.
- Tp. HCM., 2013.- 620 tr.; 26 cm.
Nội dung gồm 4 phần: Trình bày tổng quan về vị trí địa – chính trị của Sài
Gòn – Gia Định, ý nghĩa và vai trò của cuộc đấu tranh phong phú và đặc sắc của giới
nhân sĩ tri thức trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; Phong trào nhân sĩ tri
thức trong vùng đô thị địch tạm chiến, hoạt động của các vị đã thoát ly ra vùng giải
phóng; Hoạt động của những chiến sĩ thầm lặng trong ban Tri vận – mặt trận Khu,
phục vụ yêu cầu chính trị của lãnh đạo; Tổng luận ghi lại quá trình hình thành các tổ
chức tham mưu cho cấp ủy qua các thời kỳ với các tên gọi khác nhau, sau này gọi là
Ban Tri vận – Mặt trận Khu ủy.
15. Sài Gòn Gia Định xưa: Tư liệu và hình ảnh/ Huỳnh Ngọc Trảng, Nguyễn Đại
Phúc. - Tp. HCM.: Tp.HCM, 1996. - 174 tr.; 26 cm.
Cung cấp các tư liệu gốc về lịch sử vùng đất Gia Định – Sài Gòn xưa nhằm
giúp bạn đọc ngày nay tiếp cận về những hình ảnh quá khứ của thành phố Bác Hồ.
Gồm 2 phần chính: Sưu tập các bản đồ của Gia Định – Sài Gòn – Chợ Lớn xưa; Sưu

tập tranh vẽ và hình ảnh về tất cả các mặt cuộc sống ở vùng đất này trước năm 1945.
Ở mỗi bản đồ, ngoài phần tranh vẽ và hình ảnh đều được chú thích rõ ràng phần cuối
sách là Biên niên sử Gia Định – Sài Gòn – năm tháng và sự kiện, cùng với tư liệu tên
đường thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay.
16. Tiếng sét mở đầu: Truyện và ký về xuân mậu thân 1968/ Đinh Quang Nhã, Phan
Thị Như Băng, Thanh Giang.... - Tp. HCM.: Tp. HCM, 1978.- 449 tr.; 19 cm.
Tập truyện và ký về Tết Mậu Thân năm 1968 của nhiều tác giả: Mặt trời thành
phố, Sài Gòn ơi chúng tôi đã về đây, trên mặt trận phía tây Sài Gòn, vào tết Mậu
Thân, tôi làm chiến sĩ…
17. Tri thức Sài Gòn - Gia Định 1945-1975/ Hồ Hữu Nhựt. - H.: Chính trị Quốc gia,
2001.- 568 tr.; 21 cm.
Sự chuyển hoá và hoạt động của đội ngũ trí thức Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia
Định trong 30 năm đấu tranh cách mạng. Giới thiệu một số gương mặt trí thức tiêu
biểu cho phong trào yêu nước và cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp và đế quốc Mỹ.
18. Tuổi trẻ Sài Gòn - Mậu thân 1968/ Nhiều tác giả. - Tái bản lần 2. - Tp. HCM.:
Trẻ, 2013. - 313 tr.; 24 cm.
Gồm các bài viết hồi ký hay nhất và đặc sắc của nhiều tác giả về cuộc tổng
tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 quân và dân ta đã giành được những thắng lợi
đáng tự hào như: Mậu Thân – bối cảnh lịch sử và sự kiện; Những ngày giáp Tết Mậu
Thân, trên đường vào chiến dịch; chi bộ Hồ Chí Minh và trận đánh tòa đại sứ Mỹ;
bên lề chiến sự; Tường trình của một quân nhân; nhớ lại người chỉ huy đã hy sinh;
Mậu Thân ở Bàn Cờ; 15 ngày tết Mậu Thân ở nha cảnh sát đô thành; Ra đi vào mùa
xuân Mậu Thân năm ấy…

