
Những bức ảnh lịch sử ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955) 
 
Theo hiệp định Geveva 1954, quân Pháp ở miền Bắc phải rút về khu vực tập kết tại Hải Phòng 
và chuẩn bị rút toàn bộ quân viễn chinh khỏi Đông Dương. Chúng buộc phải cuốn gói nhưng 
lại cấu kết với đế quốc Mỹ và tay sai phản động thực hiện chiến dịch cưỡng ép di cư, nhằm vơ 
vét sức người, sức của vào miền Nam chuẩn bị cho cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với 
ta. Hải Phòng trở thành điểm nóng của toàn quốc. 
Phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Cán bộ, 
bộ đội đi sát những người bị dụ dỗ, vạch trần âm mưu thủ đoạn của địch, vận động hàng chục vạn 
người bỏ các trại di cư. Công nhân đoàn kết, đấu tranh chống tháo dỡ di chuyển máy móc. Nông dân 
vận động được hai vạn binh lính ngụy bỏ hàng ngũ địch. Học sinh, trí thức sôi nổi tham gia đấu tranh 
bảo vệ học đường, công trình vǎn hóa. 

Ngày 13-05 lịch sử, khắp nội ngoại thành Hải Phòng sống lại không khí sôi nổi hào hứng của những 
ngày Cách mạng tháng Tám. Quân ta đã tiến vào tiếp quản Hải Phòng thắng lợi. Hải Phòng sạch bóng 
thù. Tên lính viễn chinh cuối cùng của thực dân Pháp xâm lược đã rút khỏi, miền Bắc hoàn toàn giải 
phóng. 

Dưới đây là một số hình ảnh tư liệu về những ngày lịch sử không thể nào quên ở Hải Phòng ngày ấy, 
13/5/1955. 

 

Những lính Pháp cuối cùng lên tàu rời khỏi Hải Phòng dưới sự giám sát của hai sỹ quan quân đội 
nhân dân Việt Nam tại Bến Nghiêng. 
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Các phóng viên ghi lại hình ảnh lịch sử những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng. 

  

 

Quân Pháp rút đến đâu, quân đội ta lập tức tiếp quản Hải Phòng đến đó. 
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