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THUYẾT MINH VỀ ĐÔI DÉP LỐP 
 

1. Lập dàn ý thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng chiến 

a. Mở bài: 

- Nếu ai đã từng đến Bảo tàng lịch sử Việt Nam hẳn sẽ không quên một vật rất đơn sơ mà 
giàu ý nghĩa. 

- Đó là đôi dép lốp cao su đã gắn bó thân thiết với cán bộ chiến sĩ và cả vị lãnh tụ Hồ Chí 
Minh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. 

- Là vật chứng tiêu biểu cho nhân cách và cả một quá trình gian khổ của quân nhân Việt 
Nam. 

b. Thân bài: 

- Lịch sử ra đời: 

+ Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, Cách mạng nước ta gặp muôn vàn khó khăn.  

+ Chính trong hoàn cảnh đầy gian khổ và thiếu thốn ấy mà tình yêu nước và óc sáng tạo của 
nhân dân ta được phát huy.  

+ Chiếc mũ nan lớp vải, áo trấn thủ và đặc biệt là đôi dép được cắt từ lốp và ruột xe ôtô cũ 
đã qua sử dụng làm hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ thật giản dị, gần gũi và thân thương. 

- Hình dáng, cấu tạo, chất liệu: 

+ Đôi dép lốp có hình dáng giống những đôi dép bình thường. 

+ Quai dép được làm từ săm (ruột) xe ôtô đã qua sử dụng. Hai quai trước bắt chéo nhau, 
hai quai sau song song, vắt ngang cổ chân, bề ngang mỗi quai khoảng 1,5cm. 

+ Đế dép được làm từ lốp (vỏ) của xe ôtô hoặc được đúc bằng cao su. Đế được đục những 
cái lỗ để xỏ quai qua. Điều kì lạ là giữa quai và đế được cố định chắc chắn vào nhau không 
bằng bất cứ một thứ keo kết dính nào mà nhờ vào sự giãn nở của cao su. 

+ Dưới đế dép có những rãnh hình thoi để các chiến sĩ đi đường lầy lội cho đỡ trơn. 

- Nét đặc biệt, công dụng: 

+ Dép lốp cao su dễ làm, giá thành lại rẻ và nhất là dễ sử dụng trong mọi địa hình, dù đèo 
cao hay suối sâu, đường lầy lội hay đất bụi đều đi rất dễ dàng. Do các quai dép ôm vừa khít 
với bàn chân nên chiến sĩ ta đi không biết mỏi vì cảm giác rất nhẹ 
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+ Dép lốp rất tiện sử dụng, cả thời tiết nắng nóng và mưa dầm. Trời nắng thì thoáng mát, 
mưa dầm thì không lo sũng nước. Dép lốp cũng dễ vệ sinh. Khi dính bùn đất chỉ cần rửa 
nước là sạch. 

+ (So sánh với sự bất tiện khi mang giày: Trời nắng thì đổ mồ hôi khó chịu, trời mưa thì ướt 
sũng dễ sinh các bệnh ngoài da. Đặc biệt điều kiện khó khăn lúc bấy giờ thì khó cung cấp 
đủ giày cho các chiến sĩ. Dép lốp khắc phục được tất cả các nhược điểm này). 

+ Dép lốp lại rất bền phù hợp với điều kiện khó khăn của cuộc kháng chiến còn nhiều khó 
khăn, thiếu thốn. 

+ Một thời đôi dép lốp gắn liền với hình ảnh Bác Hồ. 

- Bảo quản: 

+ Dép lốp không chỉ rẻ, bền, dễ sử dụng mà còn rất dễ bảo quản: 

+ Để dép lốp được bền thì các chiến sĩ ta không để chúng ở nơi có nhiệt độ cao. 

+ Đi đường dính bùn đất về nên rửa sạch. 

c. Kết bài: 

- Ngày nay, tuy dép lốp không còn phổ biến như xưa nhưng nó nhắc nhở chúng ta về một 
thời đã qua với biết bao cay đắng, khổ cực mà cũng thật hào hùng, oanh liệt.  

- Dép lốp đã làm nên vẻ đẹp giản dị, thanh tao của anh bộ đội cụ Hồ với lòng yêu thương đất 
nước vô bờ. Và cũng chính đôi dép ấy đã góp phần giúp dân tộc ta thoát khỏi ách nô lệ của 
bọn xâm lược và đôi dép lốp là một chứng nhân lịch sử trong một hành trình dài chống giặc 
ngoại xâm. 

2. Viết đoạn văn ngắn thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng chiến 

Đôi dép lốp là một trong những thứ quân trang quan trọng của anh bộ đội Cụ Hồ thời kháng 
chiến chống Pháp và chống Mĩ, là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của người công nông. 
Cấu tạo của dép lốp vô cùng đơn giản và bình dị. Đế dép được cắt ra từ chiếc lốp ô tô đã 
tàng, đã hỏng. Quai dép dược cắt ra từ chiếc săm lốp; phần lớn là màu đen, chiều dài tuỳ 
theo khổ chân to hay nhỏ. Mỗi chiếc dép rộng bản độ l,5cm. Mỗi chiếc dép có bốn quai. Quai 
dép dược luồn qua đế bằng những lỗ đục; nhờ tính đàn hồi của cao su mà các quai dép 
được cố định, được giữ chặt lại. Người đi dép lốp bao giờ cũng có một cái dip bằng sắt hay 
bằng tre để luồn quai dép. Chẳng tốn kém gì mà lại được việc, thật tài tình. Người đi dép lốp 
có thể băng đèo, lội suối, hai ba năm mà đế dép chỉ lì ra, trơ ra; có thế chỉ phải thay quai dép 
mà thôi. Dép lốp sau khi thay quai lại bén, lại chắc như trước, tha hồ hành quân, tha hồ cuốc 
bộ. Ông ngoại của em hiện còn giữ lại đôi dép - lốp đúc, hầu như còn nguyên vẹn. Ông 
thường dặn con cháu: “Nhớ bỏ vào quan tài khi ông về lão để ông có cái mà gặp Diêm 
Vương”. Đôi dép lốp đã đi vào lịch sử, đi cùng bao chiến công hiển hách, lẫy lừng của quân 
dân ta. Đôi dép giản dị mà chất chứa biết bao ý nghĩa, kỉ niệm. Ngày nay, bộ đội, cán bộ, 
nhân dân ta chỉ đi giầy đi dép da, dép nhựa. Học sinh đến trường đều đi giầy, đi dép rất sạch 
sẽ, văn minh nhưng có lẽ chúng ta không thể nào quên được đôi dép lốp gian khó của một 
thời. Những đôi dép lốp mãi mãi là một kỉ vật nhắc nhở các thế hệ trẻ hôm nay nhớ lại một 
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thời gian khổ mà oanh liệt của ông cha đã trải qua để chúng ta có thể tự hào và sống một 
cách xứng đáng. 

3. Thuyết minh về đôi dép lốp trong kháng chiến - Bài tham khảo số 1 

Lịch sử Việt Nam đã in dấu bao bước hành quân của những anh lính xanh màu áo. Che chở 
cho các anh là núi rừng bạt ngàn, là bát cơm sẻ chia của nhân dân. Cùng các anh ra chiến 
trường là khẩu súng “ngửi trời”, là chiếc mũ tai bèo, và là đôi dép lốp cụ Hồ giản dị mà thân 
thương. Đôi dép lốp nhỏ bé và bình thường ấy lại là chứng nhân cho những năm tháng hào 
hùng của dân tộc, là hiện hữu cho một thời máu lửa vàng son.  

Ở Việt Nam, nhiều thông tin cho rằng dép lốp được Đại tá Hà Văn Lâu sáng tạo ra, tuy nhiên 
chính Đại tá cũng đã thừa nhận ông lấy nguyên mẫu từ đôi dép mo cau hay ruột xe kéo của 
những người phu xe cho ý tưởng của mình. Kháng chiến chống Pháp gian lao đã khiến 
người con yêu nước nảy ra những sáng tạo nhằm chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt, tạo ra 
một loại dép tiện lợi và bền rẻ như vậy. Không chỉ phổ biến trong đời sống hàng ngày và 
chiến đấu mà đôi dép lốp còn được chính lãnh tụ Hồ Chí Minh sử dụng trong sinh hoạt, thậm 
chí là trong một số lần ngoại giao. Tấm gương của lãnh đạo khiến cho dép lốp ngày càng 
được rộng rãi sử dụng và được mọi người gọi với cái tên thân thương: dép cụ Hồ.  

Dép lốp là một loại dép đơn giản, làm bằng săm và lốp. Một phần lốp xe ô tô đã qua sử dụng 
được cắt ra để làm đế dép. Quai dép được cắt từ săm ô tô cũ, hẹp từ một đến một centimet 
rưỡi, độ dài tùy thuộc vào kích cỡ của dép. Hai quai trước bắt chéo nhau, hai quai sau song 
song và vắt ngang cổ chân. Các quai được cố định vào dép bằng cách xỏ vào những lỗ đục 
trên dép, không cần đến bất kì chất kết dính là khác mà chỉ dựa tính co dãn của cao su. Trên 
đường hành quân, người chiến sĩ không tránh khỏi những chỗ trơn trượt, vì thế mà đế dép 
lốp cũng được thiết kế thêm những rãnh hình thoi để giảm độ trơn cho dép. Trong những 
năm 1970-1985, nhân dân ta còn sản xuất dép cao su bằng phương pháp đúc cao su thành 
đế và quai nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu.  

Được tận dụng từ những nguyên liệu đã qua sử dụng dưới hình thức tái chế nên giá thành 
của một đôi dép thường rất rẻ. Độ bền của cao su và khả năng thích ứng với mọi loại địa 
hình cũng là một đặc điểm nổi bật khiến đôi dép lốp được sử dụng rộng rãi. Cùng với đó, 
khối lượng nhẹ, dễ dàng mang đi bên mình cũng là lợi thế cho hành trang của các chiến sĩ 
trên những đoạn đường trường hành quân. Bất kể trời nắng hay mưa, trèo đồi hay lội suối, 
với đôi dép lốp thì chẳng phải lo lắng gì cả, trời nắng thì thoáng mà mưa cũng không sợ bị 
ướt sũng như giày vải. Dép lốp cũng khắc phục được các nhược điểm về vấn đề vệ sinh của 
giày, dễ dàng làm sạch dù là bùn đất bám dính. Không chỉ có ý nghĩa cho đời sống sinh hoạt 
và chiến đấu, đôi dép lốp còn được coi như một món đồ “thời trang” của một thời kì lịch sử. 
Những năm 1970-1985, một bộ trang phục với mũ cối, quân phục xuân hè dài tay màu xanh 
lá cây tươi cùng một thắt lưng da và đôi dép cao su là “mốt” của thanh niên Việt Nam.  

Đôi dép giản dị nhưng lại là cả một thời kì kháng chiến dội vang của dân tộc. Đôi dép lốp đã 
nâng đỡ bao đôi chân hành quân, đã đi qua bao miền đau thương của tổ quốc, cùng bao 
chiến sĩ oanh liệt diệt giặc ngoại xâm. Nó hiện lên như một biểu tượng cho giai đoạn kháng 
chiến anh dũng của dân tộc, như một hình ảnh gắn liền với anh bộ đội cụ Hồ gần gũi và giản 
dị. Mặc dù dép lốp không còn phổ biến với đời sống sinh hoạt ngày nay nữa những đôi dép 
mộc mạc ấy vẫn được bán ở nhiều điểm du lịch như một món quà lưu niệm, vẫn được lưu 
giữ trong những bảo tàng lịch sử để gợi nhắc mỗi người dân về quá khứ anh dũng và đáng 
tự hào, về người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc với đôi dép lốp giản đơn. 

http://www.elib.vn/


    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 4 

 

“Còn đôi dép cũ, mòn quai gót 

Bác vẫn thường đi giữa thế gian” 

Tố Hữu đã viết về đôi dép lốp, viết về Bác với sự kính trọng và đáng mến như thế. Qua bao 
đổi thay, qua bao sự bào mòn của năm tháng, đôi dép lốp vẫn phảng phất và in dấu trong 
lịch sử, trong tâm trí của những người con đất Việt, vẫn song hành với lịch sử, với những 
người chiến sĩ cộng sản trên bước đường cách mạng quang vinh.  

4. Thuyết minh về đôi dép lốp - Bài tham khảo số 2 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam, những 
người chiến sĩ Cách mạng đã phải trải qua các cuộc chiến ác liệt, một mất một còn vô cùng 
khốc liệt. Cuộc chiến đấu gian nan là thế nhưng cuộc sống sinh hoạt lại vô cùng thiếu thốn, 
hành trang mang theo bên người chỉ có chiếc võng, chiếc bát ăn cơm, balo con cóc, chiếc 
mũ tai bèo. Và một trong những hành trang không thể thiếu của mỗi người lính- đó là đôi dép 
lốp. 

Dép lốp là loại dép được làm ra từ những chiếc săm, lốp. Loại dép này được sử dụng khá 
phổ biến ở nước ta trong thời kì kháng chiến, khi kinh tế còn nghèo nàn,cuộc sống vật chất 
còn nhiều thiếu thốn.Những đôi dép lốp được sử dụng phổ biến vào thời kì đó bởi nguyên 
liệu dễ kiếm, dễ làm, hơn nữa nó còn có độ bền cao. Có thể theo chân những người lính từ 
dốc này qua đèo nọ mà không bị hỏng. 

Cách chế tạo những đôi dép lốp cũng khá đơn giản, người ta sẽ cắt một phần của lốp ô tô 
ra để làm đế dép và phần đế này thường được lấy từ phần chính giữa của chiếc lốp vì nó 
bằng phẳng, không gây đau, bất tiện cho đôi chân. Phần ngoài của lốp thì được đặt phía 
dưới, khi di chuyển thì phần này sẽ ma sát với mặt đường. 

Để xỏ quai người ta đục trên diềm của đế khoảng từ sáu đến tám cái lỗ nhỏ. Quai của dép 
lốp thì được cắt ra từ những chiếc săm ô tô cũ, chiều rộng của những chiếc quai này khoảng 
từ một đến một phẩy năm xen ti mét, chiều dài tùy ý sao cho hợp với đôi chân người đi. Quai 
được xỏ vào lỗ bằng cách dùng một thanh kim loại nhỏ, giúp luồn dây qua đế một cách dễ 
dàng, nhanh chóng. 

Về người đầu tiên phát minh,chế tạo ra đôi dép lốp,nhiều người cho rằng đó chính là đại tá 
Hà Văn Lâu. Tuy nhiên,khi được hỏi thì ông cũng thừa nhận mình chỉ sử dụng và bắt chước 
lại những người phu xe dùng mo cau hay vỏ ruột xe kéo làm những đôi dép. Từ đó ông mới 
bắt đầu nảy sinh ý tưởng làm những đôi dép như của những người phu xe, nhưng bằng một 
chất liệu mới, đó là từ lốp ô tô cũ. 

Tên gọi của dép lốp cũng có nhiều cách gọi khác nhau như: dép cao su, dép râu,dép Bình 
Trị Thiên. Dép lốp sử dụng nhiều trong chiến tranh nên nó đã trở thành một biểu tượng của 
những người chiến sĩ Cách mạng và vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh cũng thường xuyên sử 
dụng loại dép này.Vì vậy mà dép lốp còn là một biểu tượng về sự giản dị của Bác. 

Ngày nay tuy dép lốp không còn được sử dụng phổ biến nữa do sự ra đời của rất nhiều loại 
giày dép, với mẫu mã đa dạng, giá thành lại không cao. Tuy nhiên, dép lốp ngày nay cũng 
được cách tân đi rất nhiều,chất liệu thì không phải từ lốp và săm xe nữa mà nó thường được 
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làm bằng cao su.Loại dép này vẫn là một bộ phận được ưa chuộng và sử dụng, đặc biệt là 
những người bộ đội về hưu, những người cựu chiến binh khi xưa. 

Đôi dép lốp xuất hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng khan hiếm nhưng nó đã 
từng là những kỉ vật có giá trị của mỗi con người, và đặc biệt trong xã hội xưa đôi dép lốp 
biểu tượng cho sự sung túc nhưng rất giản dị đơn sơ, nó được làm bằng cao su, và bám sát 
vào chân đi trên chân có cảm giác êm nhưng hơi có cảm giác lặng, nó không chỉ để lại cho 
con người những giá trị vật chất quan trọng, giá trị mạnh mẽ mà đôi dép lốp để lại cho muôn 
đời đó là công dụng của nó vô cùng quan trọng và cần thiết cho mỗi người, nó là phương 
tiện được sử dụng để đi lại và mang những ý nghĩa rất cần thiết và may mắn trong mỗi con 
người. Hình tượng người lính xuất hiện trong mỗi con người Việt Nam không ai có thể không 
được biết đến đôi dép có ý nghĩa và giá trị to lớn này. 

Nó mang những biểu tượng mạnh mẽ thể hiện được tinh thần chiến đấu, mặc dù nó không 
hiện đại và đắt tiền nhưng giá trị của nó đến hôm nay phải được coi là một điều có ý nghĩa 
và trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta, trong những năm tháng gian nan nó 
là người bạn đường của mỗi người chiến sĩ cách mạng chúng ta đều được biết đến qua hình 
ảnh cụ Hồ, người luôn dùng đôi dép này, nó giản dị và rất mộc mạc. 

Mỗi người chúng ta đều cần phải trân trọng những giá trị đáng quý của dân tộc đó là những 
sản phẩm đem lại những giá trị to lớn và cần thiết nhất dành cho mỗi người. 
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