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TRAN HUY LIJ,tU

Hen vCYi non song dem moi I~i
M& toang ciPa ngl;lc don xuiin vao



TRONGSONAy

@ Nguc San La - mot diSn hinh
vS chS dQ tit day cua thirc dan Phap,
(Tr.1)

Ng{/C Son La - Truong hoc dau
tranh each mang

Cac van ban v~ Di tich ljch sir
Nhil tu SO'n La:

@ Quyet dinh sf> 84 ngay
11/5/1984 cua UBND tinh San La vS
viec tu b6 Nghia trang thuoc khu Di
tich Nha tit San La. (Tr.4)

@ Quyet dinh sf> 342 ngay
22/6/1993 cua UBND tinh San La vS
viec duyet thiSt kS ky thuat va du toan
cong trinh di tich lich SlT Nha tit San
La. (Tr.4)

@ Quyet dinh sf> 570 ngay
21/9/1993 cua UBND tinh San La vS
viec duyet thiSt kS ky thuat va du toan
cong trinh di tich lich su' Nha tit San
La. (Tr.5)

@ Quyet dinh sf> 313 ngay
28/4/1962 cua BQ Van hoa vS viec
xSp hang nhtrng di tich danh thang
toan miSn B~c. (Tr.6)

@ KS hoach sf> 45 ngay
29/4/2014 cua UBNP tinh San La vS
Lap h6 sa khoa h9C di tich lich sir Nha
tit San La trinh Chinh phu xSp hang di
tich quoc gia d~c biet. (Tr.7)

@ Quyet dinh sf> 2408 ngay
3 1/12/2014 cua Thu tuong Chinh phu
vS viec xSp hang di tich quoc gia d~c
biet. (Tr.8)

Nha nguc SO'n La - noi uom
mfim each mang:

@ Chi bo nha nguc San La -
T? chirc cong san d~u tien vung Tay
Bac. (Tr.9)

Minlt uu«
@ CUQc van dong each mang

tiSn toi khoi nghia gianh chinh quyen
trong Cach mang thang Tam 6' San La
(1939 - 1944). (Tr.12)

eaclt m{lng tluing Tlim niim 1945
ii' Son L II

@ D~u tranh each mang a Nha
tit San La. (Tr.20)

dsvli.sonla.gov. VII

@ Chi bQ Nha tit San La va t6
chirc Thanh nien Cuu quoc d~u tien a
San La. (Tr.24)

Licit si;:Doan Tttanh nien Ciing
siin Ha Chi Mill It va pltong trao tlutnlt

niiin tlnlt s-« La

@ Tirong nho dong chi To
Hieu, mot nguoi cong san ITI~U ITI\fC

hy sinh hSt thay cho giai cap, cho dan
toe. (Tr. 31)

lJ(1i tutrng V{111Tiill Diing

@ To Hieu va nhfrng ngay 6'
Nha tit San La. (Tr.32)

tnu» Hoang

@ D6ng chi Truong Chinh 6'
Nha tu San La. (Tr.34)

Vuong Ngoc Oanh

@ Nguyen Luong B~ng voi Chi
bQ Nha tit San La. (Tr.36)

tuyengiao.haiduong.org. VII



@ Xuan Thuy - Nha bao, nha
hoat dong each mang tieu bieu.
(Tr.37)

Bun tin Sun La Xtca & Nay
@ MQt tc1m guong cong san

kien cuong. (Tr.39)
Minh Hiin

® Dong chi Trfin Huy Lieu 6
Nha nguc San La. (Tr.42)

TS. Thito Xuiin Sung
Uy vien Trung 1I'000lgDang,

Pho trtrdng Ban Diin v{in

@ CUQc doi hoat dQng each
mang cua d6ng chi Trfin Dang Ninh.
(Tr.45)

GS. Ngo Vi tuu«
Thiiu tuting Nguyin na« ce

@ D6ng chi Trfin Quoc Hoan
va nhfrng cuoc vuot nguc lich sir.
(Tr.47)

os ss«
@ Cac d6ng chi Bi thu Chi bQ

Nha tu San La (1939 - 1945) (Anh).
(Tr.49)

@ Ng6 Dinh M~n - mot trong
nhirng ngiroi cong sari dfiu tien cua
Dang. (Tr.50)

Duong PllOllg

@ Anh hung liet sy Lo Van
Gia. (Tr.52)

SO"IILa - 115 niim vinh quang
m{)t ch(ing duirng pit/lit itau

@ CUQc virot nguc ljch sir.
(Tr.53)

Vuong Ngoc Oanh

Nha nguc Son La - Cam xuc
va ky uc:

@ N oi uorn mfim truyen thong
each rnang. (Tr.55)

tta» tu«

@ Nha tu San La tnrong h9C
cua nhimg nguoi cong san Viet Nam.
(Tr.57)

PV

@ Cam xuc khi d~n tham khu
di tich Nha tu San La, noi irom mam
"hat giong do". (Tr.58)

Th.S. Ph am Thi Thallh HuyJn

@ Tham lai San La. (Tr.60)
Xuiin Quang

@ Nha tu San La, dc1u c1n lich
sir kho quen. (Tr.62)

tne« An

@ Nha tu San La - noi ren
luyen y chi each mang cho cac th~ he.
(Tr.63)

DB QUyhl

Ban co bi~t:
@ Bao Su6i Reo - vii khi dc1u

tranh tuyen truyen each mang. (Tr.66)
Ng{IC Son La - Truong hoc (l,iu

tranlt cdch mang

@ Ban linh chinh tri cua nguoi
lam bao "Suoi reo". (Tr.68)

Nguyin rs« Hoa

@ Danh sach cac d6ng chi
truce day bi giarn earn 6 Nha tu San
La d5 tung gifr chirc vu cao cua Dang
va Nha mroc. (Tr.70)

baosonla.org. vn

@ Nhirng "Dia nguc" rung ron
nhc1tVi~t Nam. (Tr.73)

baodatviet. vn



LeJI GIOl THI.¢U

San La - vung d~t tuoi dep nam a mien Tay B~c cua T6 quoc, mot dia danh giau
truyen thong each mang, hi noi hQi tu cua cong d6ng 12 dan toe anh em cung chung song,
doan k~t g~n bo keo son. Manh d~t San La g~n li~n voi cac di tich: Nha tu San La, cay
dao To Hieu, cay da ban Heo, Van bia Que Lam NgIJ Ch~ - D~n tho vua Le Thai Tong,
Ky dai Thuan Chau, Nga ba Co Noi, t~p doan cir diem Na San ... da tac vao th~ ky nhtrng
gia tri lich sir quy bau va d~ lai ~n nrong sau s~c trong long bao nguoi dan d~t Viet.

Ngay nay, khi d~n voi que huang San La khong th~ khong nhac d~n mot chimg
tich v~ am rmru tham dQCva tan ac da man cua thirc dan Phap, do la Nha tu San La noi
dich giam earn va day ai, tieu hao d£1nIIJc hrong each mang Vi~t Nam. Trong 15 nam tir
1930 - 1945, hang nghin nhtrng ngiroi yeu nuoc Viet Nam da bi giam earn a noi day,
nhung virot len tren gong cum va tQi ac cua thirc dan Phap, nhtrng ngiroi cong san da bien
"dia nguc trftn gian" thanh tnrong hoc each mang, bi~n nhtmg birc tirong da lanh leo cua
nha tu d~ quoc thanh nhtrng vien gach h6ng §m tinh d6ng chi cua nhtrng ban tu, bien bong
dem den t6i cua nha tu d~ quoc thanh nhirng tia sang each mang tea ra khap vung nui
nrng Tay B~c. Chinh vi v~y, Nha tu San La da tro thanh chiec noi cua each mang Viet
Nam, Ia noi dao tao, b6i dirong mot dQi ngfi cac chien sy trung kien cho Dang, cho dan
toe, dQi ngii nhfrng ngiroi cong san kien cuong lanh dao nhan dan ta dung len gianh dQc
lap.

Cling tir noi day, Chi bQ Dang Nha tu San La ra dci da danh d~u mot buoc ngoat
moi trong cuoc d~u tranh cua tu chinh tri, d6ng thai danh d~u giai doan phat trien moi cua
phong trao each mang San La. Day la Chi bQ Dang cong san d£1utien tren dia ban San La
co vai tro quan trong trong viec t~p hQ'P va xay dung cac t6 chuc quan chung; lanh dao,
chi dao phong trao each mang a dia phirong, tao ti~n d~ quan trong cho SIJ ra dol cua
Dang bQ San La sau nay.

San La - noi thirc dan thiet l~p nha tu, hong d~p t~t phong trao each mang da tro
thanh manh d~t t6t lanh cho mam each mang nAy sinh va phat trien, giup d6ng bao cac
dan tQc tin tirong va di theo con dirong lanh dao cua Dang, dong sire, d6ng long cung
nhan dan ca mroc thirc hien thanh cong SIJ nghiep each mang chung cua mroc nha. Mac
du trai qua nhieu I£1nbi thuc dan, d~ quoc pha hoai nham che d~u tQi ac; narn thang di qua
lap bui thai gian da bao mon len v~t tich chien tranh, song Di tich lich sir Nha tu San La
vdn luon la dia chi do s6ng d<)ng la noi giao due truyen thong yeu nuoc, la tnrong hoc
each mang, b6i d~p niem nr hao cho cac th~ h~ ngiroi Viet Nam noi chung va th~ h~ tre
nhan dan cac dan t<)c San La noi rieng.

Hirong toi L~ ky niem 120 nam Ngay thanh l~p tinh va don nhan Bang xep hang
Di tich lich su Quoc gia dac biet Nha tu San La, Thir vien tinh San La bien soan va gioi
thieu cung ban doc Thong tin Khoa hoc chuyen d~ "Di tlch nlui III San La - Chung nhiin
ciia Iich sie".

Trdn trong gioi thieu!
BAN BlEN SO~N
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NGỤC SƠN LA - MỘT ĐIỂN HÌNH VỀ CHẾ ĐỘ TÙ ĐÀY CỦA THỰC DÂN PHÁP 
 

Nhà tù Sơn La nằm trên đồi Khau Cả 

thuộc khu đất cao của thị xã, nơi ngã ba 

đường Hà Nội - Lai Châu - Tạ Bú. Từ trên 

đồi Khau Cả có thể nhìn bao quát toàn 

cảnh của thị xã. 

Tỉnh  Sơn  La  có  12 dân tộc, chung 

sống từ lâu đời. Nhiều vùng đồi núi hoang 

vu đã được khai phá từ bàn tay cần cù và 

lòng dũng cảm của nhân dân các dân tộc 

trên đất Sơn La. Trước năm 1908, Sơn La 

nằm trong địa phận của tỉnh Vạn Bú, tỉnh lỵ 

đặt tại bản Pá Giang nằm bên bờ sông Đà. 

Năm 1904, chính quyền thực dân cho dời 

tỉnh lỵ về thị trấn Sơn La và chúng lấy tên 

của thị trấn nhỏ này đặt tên cho tỉnh. Tỉnh 

Sơn La có từ khi đó. 

Ngay từ khi chuyển tỉnh lỵ về thị trấn 

Sơn La, chính quyền thực dân đã tính đến 

việc xây dựng một nhà tù nhỏ đây song song 

với việc xây dựng tòa sứ, nhà giám binh, 

trại lính và các công sở khác. Tháng 

10/1907, Sở Kiến trúc thuộc Nha Công 

chính xứ Bắc Kỳ đã hoàn chỉnh thiết kế mặt 

bằng đầu tiên của Nhà tù Sơn La. Đầu năm 

1908, dưới sự đốc thúc của tên công sứ 

Gioăng Môngpêra, Nhà tù Sơn La được gấp 

rút xây dựng và đã hoàn thành vào cuối năm 

đó. Lúc đầu, vốn mang tính chất của một 

nhà tù hàng tỉnh, dùng để giam giữ tù 

thường phạm là chính, Nhà tù Sơn La cũng 

giống như những nhà tù khác ở các tỉnh. 

Lúc đó, nhà tù chỉ chiếm diện tích 500m2, 

bao gồm 2 buồng giam lớn và 4 buồng nhỏ 

phụ cận tạo thành một khối nhà chéo góc 

hình tam giác. Kiến trúc kiên cố: Tường xây 

bằng đá hộc, mái lợp tôn. Lối kiến trúc ấy 

vào mùa hè với những đợt gió Lào ở vùng 

Tây Bắc, gây nên cái nóng như thiêu như 

đốt. Mùa đông vào tháng chạp, với những 

đợt sương muối tạo ra cái lạnh giá, rét đến 

thấu xương thịt. Bục dành cho tù nhân nằm 

cũng xây bằng đá, mặt láng xi măng, mép 

ngoài gắn cùm theo chiều dài của bục. Phần 

cuối cùng của khu chéo góc là một gian xà 

lim tam giác có bục nằm cũng là hình tam 

giác cân. Các buồng giam trong khu nhà 

chéo góc đều rất chật hẹp, ngoắt ngoéo. 

Liền với phòng giam là buồng chứa xác tù 

nhân, giữa mỗi buồng giam, chúng đều cho 

đặt những thùng xí nổi gây ô nhiễm ngột 

ngạt. 

Sơn La nằm giữa rừng núi hoang vu, 

hiểm trở, đi lại khó khăn, cách xa Hà Nội, 

chỉ có một con đường độc đạo là đường 41, 

là nơi “đêm hiu hắt lạnh, ngày mù mịt 

sương” và cũng là nơi nổi tiếng “nước độc 

rừng thiêng”. Xây dựng nhà tù và đưa tù 

chính trị lên giam giữ ở đây, một mặt, thực 

dân Pháp nhằm tách rời mối quan hệ giữa tù 

chính trị với nhân dân, cũng có nghĩa là 

ngăn cách giữa lực lượng cách mạng với 

quần chúng nhân dân; mặt khác, chúng lợi 

dụng khí hậu khắc nghiệt, cùng với chế độ 

tù đày hà khắc dễ gây ra bệnh tật hiểm 

nghèo, để giết dần giết mòn những người 

cộng sản và những người yêu nước. Thâm 

độc hơn nữa, chúng sử dụng, mua chuộc 

những người lạc hậu, làm đội quân bao vây 

nhà tù, dùng các thủ đoạn để chia rẽ các dân 

tộc, lợi dụng sự bất đồng về ngôn ngữ và 

phong tục tập quán giữa các dân tộc để ngăn 

cản tuyên truyền cách mạng của các tù 

chính trị. Tên Công sứ Sơn La thường nói 

với tù nhân rằng: “Đừng tìm cách trốn, thổ 

dân sẽ đem đầu các anh về đổi lấy muối”. 

Chúng treo giải thưởng 20 đồng bạc trắng 

(tương đương với 5 tạ muối lúc bấy giờ) cho 

ai bắt được tù nhân vượt ngục. Dã tâm xây 

dựng nhà tù ở Sơn La, được chính tên Công 

sứ Xanhpulốp nói rõ trong báo cáo năm 

1931 gửi Thống sứ Bắc Kỳ: “Chỉ cần một 

thời gian không lâu, sốt rét, bệnh tật và công 
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việc khổ sai sẽ tiêu hao chúng một cách êm 

thấm”. Trong một báo cáo khác, Xanhpulốp 

lại quả quyết rằng: “Chỉ 6 tháng, vi trùng sốt 

rét sẽ làm cho chúng trở nên hiền lành”. 

Năm 1930, Đảng ta vừa mới ra đời 

đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh 

chống lại chế độ tàn bạo của thực dân phong 

kiến. Đó là cuộc nổi dậy của 3.000 công 

nhân Đồn điền Phú Riềng, 4.000 công nhân 

Nhà máy sợi Nam Định, 400 công nhân Nhà 

máy xe lửa Trường Thi (Vinh, Bến Thủy). 

Đặc biệt là sau ngày 1/5/1930, cao trào đấu 

tranh nổ ra rộng lớn, khắp trong cả nước, từ 

thành thị đến nông thôn, mà đỉnh cao là Xô 

Viết Nghệ Tĩnh. Những cuộc nổi dậy này đã 

làm cho kẻ địch bất ngờ, chúng lồng lộn tìm 

đủ mọi cách đàn áp hòng dập tắt phong trào 

cách mạng của quần chúng. Một mặt, chúng 

tăng cường lực lượng quân sự, cảnh sát, mật 

thám đàn áp dã man những cuộc nổi dậy của 

quần chúng. Mặt khác, gấp rút xây thêm 

hoặc mở rộng các nhà tù, trại giam để uy 

hiếp tinh thần đấu tranh của quần chúng. 

Các nhà tù chật ních những chiến sỹ cộng 

sản và những người yêu nước bị bắt trong 

các cuộc đấu tranh. Chúng bắt đầu đưa 

những chiến sỹ đấu tranh bị bắt lên Nhà tù 

Sơn La. 

Sự có mặt của đoàn tù chính trị này 

đã làm thay đổi hẳn tính chất của Nhà tù 

Sơn La. Nhà tù Sơn La không còn là nhà tù 

hàng tỉnh mà đã biến thành một trung tâm 

giam cầm, đày ải những chiến sỹ cộng sản, 

những người yêu nước ở khu vực phía Bắc 

Việt Nam. Để đúng với bản chất và vị trí 

của nó, năm 1930, thực dân Pháp đổi tên 

Nhà tù Sơn La thành Ngục Sơn La (từ 

Prison đổi thành Pentencier). 

Cuối năm 1930, Ngục Sơn La mở 

rộng ra phía sau với diện tích gấp 3 lần diện 

tích cũ từ 500m2 lên 1.500m2. Tường bao 

quanh nhà tù cũng được xây xong cùng với 

hệ thống nhà giam mới, gồm 5 nhà giam 

chính, 4 lô cốt có chòi canh ở 4 góc và một 

số gian dùng làm xưởng xay lúa, nhà kho, 

bếp, nhà thuốc và bàn giấy. Phía trong bức 

tường xây quanh ngục có một đường để lính 

gác đi tuần. Đặc biệt trong đợt mở rộng này, 

chúng xây một dãy xà lim ngầm nằm sâu 

dưới mặt đất 3,5m, gồm có 8 xà lim và 1 

buồng giam có một lối đi hẹp qua các xà 

lim. Trong buồng tối, có cùm sắt tập thể gắn 

chặt vào bục giam từ 3 đến 5 người trên một 

diện tích hơn 8m. Trên cánh cửa bằng gỗ 

kiên cố có một lỗ nhỏ trông ra lối đi. Mỗi 

buồng tối còn có một cửa sắt, có ổ khóa lớn. 

Buồng xà lim cá nhân rất hẹp (1,68m2) có 

bệ nằm dài lm gắn cùm sắt. Đầu bệ có một 

hốc liền với bục, trên để cơm, nước, dưới để 

bô đựng phân và nước tiểu. Mỗi xà lim cá 

nhân chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ, khi cánh 

cửa gỗ đóng lại thì mỗi xà lim cá nhân biến 

thành một hộp kín, người tù nằm không cựa 

quậy được và cũng khó phân biệt được giữa 

ngày và đêm. 

Đối diện với dãy hầm ngầm, là một 

bể lớn chứa nước chìm sâu dưới đất. Toàn 

bộ khu xà lim này chỉ có một lối xuống 

bằng 21 bậc đá nhỏ hẹp, có một cửa sắt kiên 

cố ngày đêm khóa chặt, khiến cho không 

khí trong xà lim ngầm lúc nào cũng ẩm ướt, 

hôi hám và về ban đêm thì rất lạnh. 

Khu nhà bếp được chúng xây dựng 

ngay trên trại lớn cũ, lối lên xuống hầm 

ngầm nằm ngay dưới bếp. Những tù nhân 

mới đến khó có thể phát hiện ra dãy hầm 

ngầm và lối lên xuống của nó. 

Với lối xây dựng như trên, ác ý của 

kẻ thù là làm cho tinh thần những người bị 

giam luôn luôn căng thẳng. Thời tiết khắc 

nghiệt, nhà giam u ám, chế độ quản lý nhà 

tù hà khắc dễ làm cho tù nhân giảm sút nghị 

lực và ý chí. 

Ngục Sơn La được mở rộng đồng 

thời với nhiều nhà tù khác trong cả nước, 

nhưng vẫn không đủ chỗ để giam cầm 

những chiến sỹ cách mạng. Trong việc xây 

dựng và mở rộng nhà tù, thực dân Pháp đặc 
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biệt chú ý tới các nhà tù: Côn Đảo, Sơn La 

và Buôn Ma Thuật. Một nhà tù xây dựng 

trên một hòn đảo chơi vơi giữa biển cả 

mênh mông, hai nhà tù xây dựng giữa vùng 

rừng núi hoang vu, hiểm trở. Cả 3 nhà tù 

đều ở vào thế biệt lập với xã hội. Do đó, 

mọi hoạt động của các chiến sỹ cách mạng 

rất khó khăn. 

Đầu năm 1940, Thống sứ Bắc Kỳ 

cho xây thêm một trại lớn, gồm 3 gian sau 

trại lính khố xanh và dành một trại giam nhỏ 

cho những người thuộc loại án trí, gọi là trại 

tập trung (Camp de concentration). 

Tháng 7/1941, Thống sứ Bắc Kỳ đã 

ra lệnh cho Nha Công chính thiết kế và lập 

kế hoạch xây thêm 1 nhà giam lớn với diện 

tích rộng gấp 2 lần nhà ngục cũ, để có thể 

giam thêm từ 500 đến 800 tù chính trị. Theo 

thiết kế, quy mô của nhà giam mới dự định 

gồm 5 xà lim và một dãy xà lim ngầm kiên 

cố để giam “những phần tử nguy hiểm”. Địa 

điểm được chọn để xây dựng nhà giam mới 

là dưới chân đồi Khau Cả liền với khu nhà 

tù cũ. Ngục Sơn La trở thành một trong 

những nhà tù lớn của thực dân Pháp ở Đông 

Dương. 

Trong một bức thư gửi cho kỹ sư 

trưởng Giám đốc Nha Công chính Bắc Kỳ, 

Thống sứ Bắc Kỳ đã viết: “Đây là một nhà 

tù mới, được sử dụng đồng thời với cái cũ 

vẫn tồn tại. Cần lưu ý rằng không phải trả 

tiền nhân công. Công nhân là tù nhân, mọi 

thứ gạch, vôi sẽ được sản xuất tại chỗ bằng 

cách tự lực. Những vật liệu khác như cát, 

gỗ, trong khả năng có thể sẽ lấy ở rừng hoặc 

ở mỏ địa phương để khỏi phải trả tiền một 

thứ nào cả. Công việc rất khẩn cấp, nhưng 

công việc phải thực hiện bằng cách sử dụng 

triệt để mọi phương tiện sẵn có với mức chi 

phí tối thiểu và đặt dưới quyền kiểm soát 

hành chính của ông Công sứ, ông ấy phải 

dồn vào đây tất cả phương tiện mà ông ấy 

có”. Trong một tờ trình của Ebuốcgioa - 

Giám đốc Nha Công chính Bắc Kỳ, gửi 

Thống sứ Bắc Kỳ ngày 26/9/1941, đã ước 

tính: Việc cung cấp những vật liệu địa 

phương và thi công các công trình hoàn toàn 

do công sức của tù nhân sẽ cần vào khoảng 

3 vạn ngày công. 

Thực hiện kế hoạch đó, thực dân 

Pháp đã sử dụng toàn bộ lực lượng tù nhân 

ở Ngục Sơn La với những biện pháp tàn bạo 

nhất vào việc xây dựng nhà giam mới này. 

Theo dõi và nắm được dã tâm ấy, Chi bộ 

Đảng ở Ngục Sơn La đã lãnh đạo tù nhân 

tìm mọi biện pháp phá âm mưu đó. Hình 

thức đấu tranh chủ yếu là lãn công, làm ẩu, 

không bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, 

chất lượng của công trình. Phát hiện thấy 

những sai sót trong thiết kế như không có hệ 

thống thoát nước của toàn bộ công trình, 

anh em đã bỏ qua. Cuối năm 1941, toàn bộ 

móng nhà với diện tích 3.900m2 và hệ thống 

tường bao quanh đã được xây móng. Nhưng 

đến mùa mưa năm 1942, toàn bộ công trình 

trên bị sụp đổ. Từ năm 1942 cho đến khi 

thực dân Pháp buộc phải rút khỏi Sơn La 

vào cuối năm 1945, Ngục Sơn La không có 

gì thay đổi về xây dựng cơ bản. 

Sau 3 lần mở rộng và thay đổi thiết 

kế, từ những xà lim xây dựng trên mặt đất, 

đến những xà lim, buồng tối nằm sâu dưới 

lòng đất, từ diện tích 500m2 (năm 1908) đến 

3.900m2 (năm 1941), Ngục Sơn La trở 

thành một trong những trung tâm giam giữ, 

đày ải những chiến sỹ cộng sản và những 

người yêu nước ở giữa vùng rừng núi hoang 

vu phía Tây Bắc. 
 

   (Ngục Sơn La - Trường học đấu tranh 

cách mạng.- H.: Thông tin - Lý luận, 1992) 
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“Trích”: 

QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 84/QĐ-UB, NGÀY 11/5/1984 CỦA UBND TỈNH SƠN LA 

V/V TIẾP TỤC TU BỔ NGHĨA TRANG THUỘC KHU DI TÍCH NHÀ TÙ SƠN LA 
… 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1:  

Nay giao cho Sở Văn hóa Thông tin tiếp tục tu bổ lại Nghĩa trang và Khu di tích Nhà tù 

Sơn La (các hạng mục theo tờ trình của Sở VHTT số 104-TT/KP gửi Ủy ban nhân dân tỉnh 

ngày 4/5/1984 kèm theo). 

Điều 2:  

- Sở Văn hóa Thông tin (trực tiếp là Phòng Bảo tàng) có trách nhiệm lập dự toán kinh phí 

và làm việc trực tiếp với Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chính vật giá và các ngành liên quan để giải 

quyết cụ thể. 

- Các ngành: Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chính vật giá, Ngân hàng Đầu tư, Sở Xây dựng, 

Ủy ban xây dựng cơ bản có trách nhiệm tạo điều kiện để Sở Văn hóa Thông tin hoàn thành 

nhiệm vụ này. 

... 

    T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

           PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC         

                           Cầm Liên (Đã ký) 
 

 
 

“Trích”: 

QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 342/QĐ-UB, NGÀY 22/6/1993 CỦA UBND TỈNH SƠN LA 

VỀ VIỆC DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 

DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA 

… 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Nay phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán 9 hạng mục công trình trong giai 

đoạn I của Công trình Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Do Xí nghiệp Tu bổ di tích Trung ương - 

Bộ Văn hóa - Thông tin lập tháng 5/1993 gồm các nội dung yêu cầu sau: 

1 - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: 

- Tháp canh tầng năm - 2 tầng móng đá, tường gạch - mái bằng bê tông cốt thép - DTS = 

10,5m2. 

- Tháp canh Đông Bắc: 2 tầng móng đá, tường gạch, mái ngói DTSD = 13,5m2. 

- Trại lớn cũ và bếp - Móng tận dụng, tường gạch, mái ngói sân bếp bê tông cốt thép - 

DTS = 238m2. 

Các văn bản về 

Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La 
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- Tường di tích và rào lưới gai: Móng tận dụng, tường xây gạch đá hỗn hợp có chiều cao 

0,6 - 1,2m, khôi  phục lưới gai mặt tường rào. 

- Trụ và cổng 1931: Xây theo tư liệu lịch sử - móng đá, trụ gạch, cửa sắt. 

- Tường rào phía Bắc và bể ngầm - phá vỡ gia cố và xây lại dài 15m, xây đá hộc có giằng 

bê tông cốt thép. Bể ngầm trèn và trát lại. 

- Tường tua trong khu A dài 177m, rộng 2,1 - 3,3m, móng BTG vỡ vữa TH 50 dầy 100 

BT mác 150 dầy 50 và nền sỏi rời dầy 50. 

- Sân đường khu B. Diện tích: 920m2. Trong đó 400m2 lát gạch XM mác 75 trên BTG vỡ 

và 520m là BT 100. 

- Nhà trưng bày: Cải tạo hành lang giao thông, mở rộng DT trưng bầy, hệ thống cửa 

chiếu sáng và thông thoáng, sảnh đài khu vực... 

Điều 2: 

1 - Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế các đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện đúng đồ án 

được duyệt như nội dung đã ghi ở Điều 1. 

2 - Quản lý chất lượng công trình theo đúng điều lệ quản lý chất lượng ban hành tại QĐ 

số: 102/BXD-GĐ ngày 15/6/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3 - Sửa đổi và bổ sung một số nội dung theo yêu cầu trong báo cáo kết quả thẩm kế của 

Sở Xây dựng số: 76/GĐ KT-XD ngày 15 tháng 6 năm 1993. 

4 - Thực hiện nghiêm túc tiến độ thi công xây dựng khởi công ngày 26/6/1993 - Hoàn 

thành 30/4/1994. 

... 
                                                                       T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

                                                                                                    K/T CHỦ TỊCH       

                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

  Trần Minh Dũng (Đã ký) 
 

    
 

“Trích”: 

QUYẾT ĐỊNH 

SỐ: 570/QĐ-UB, NGÀY 21/9/1993 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

VỀ VIỆC DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 

DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA 

… 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Nay phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán 5 hạng mục công trình thuộc công 

trình Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La trong giai đoạn 2 do Xí nghiệp Tu bổ di tích lịch sử Trung 

ương - Bộ Văn hóa Thông tin lập tháng 3/1993 gồm các nội dung yêu cầu sau: 

1 - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật: 

- Nhà trưng bày: Cải tạo lại nhà cũ theo đồ án thiết kế: 2 tầng, kết cấu chính, móng đá, 

tường gạch chịu lực diện tích sàn. 

- Nhà làm việc: Xây mới hoàn toàn, kết cấu chính móng đá tường gạch chịu lực, diện 

tích sàn 293m2. 

- Điện thu sét (từ nghĩa trang Gốc ổi): Nhà trưng bày và nhà làm việc, phần ống gắn liền 

với tường các chi tiết còn lại của điện chiếu sáng duyệt theo thiết kế, phần thu sét theo thiết kế. 

- Biển báo chỉ đường: Kết cấu bê tông cốt thép, móng bê tông cốt thép chịu lực, diện  

tích 9m2. 
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- Bể chứa nước sạch 10m3, tường gạch chịu lực, nắp BTCT mác 200; đáy bể BT mác 

150. BT gạch vỡ vữa TH 25. 

... 

Điều 2: 

1 - Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện đúng đồ án 

được duyệt như nội dung đã ghi ở Điều 1. 

2 - Quản lý chất lượng công trình theo đúng điều lệ quản lý XDCB ban hành tại QĐ số: 

102/BXD-GĐ ngày 15/6/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3 - Sửa đổi bổ sung đồ án theo đúng yêu cầu báo cáo kết quả thẩm kế của Sở Xây dựng 

số:     /GĐ-KTKT-XD ngày 14/9/1993. 

... 
                                                                                       T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

                                                                                                        CHỦ TỊCH 

                                                                                      Trần Minh Dũng (Đã ký) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Trích”: 

QUYẾT ĐỊNH 

Số: 313/VH-VP, NGÀY 28/4/1962 CỦA BỘ VĂN HÓA 

VỀ VIỆC XẾP HẠNG NHỮNG DI TÍCH DANH THẮNG TOÀN MIỀN BẮC 

 … 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều I: Nay xếp hạng chính thức đợt I, 62 di tích và danh thắng thuộc các tỉnh, thành, 

khu cần bảo vệ theo pháp luật Nhà nước (có bản danh sách kèm theo). 

Điều II:  

- Phạm vi quy định khu vực bảo vệ ở từng di tích danh thắng xếp hạng có 2 giới hạn: 

Khu bất khả xâm phạm và khu bảo vệ. 

- Khu bất khả xâm phạm là trung tâm của di tích danh thắng, về nguyên tắc không ai có 

quyền xâm phạm, làm hư hỏng hay có hành vi làm ảnh hưởng đến giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ 

thuật của di tích, danh thắng. 

- Khu bảo vệ là khu tiếp giáp di tích danh thắng, nếu cơ quan đoàn thể, tư nhân muốn có 

kế hoạch sử dụng phải xin phép Ty, Sở Văn hóa và Ty, Sở Văn hóa đề nghị lên Bộ Văn hóa cho 

phép. 

Điều III: Tất cả những di tích danh thắng đã được xếp hạng nói trên, đều do các Ty, Sở 

Văn hóa địa phương quản lý, dưới sự hướng dẫn phục vụ, chuyên môn của Vụ Bảo tồn bảo tàng 

theo Nghị định 519-TTg ngày 29 tháng 10 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều IV: Trách nhiệm bảo vệ những di tích danh thắng là trách nhiệm chung của các cấp 

chính quyền, ủy ban hành chính các cấp có nhiệm vụ chỉ đạo các Ty, Sở Văn hóa và các tổ chức 

bảo vệ di tích, đặt kế hoạch bảo vệ quản lý các di tích, danh thắng xếp hạng được tốt và có kế 

hoạch phục vụ quần chúng. 

... 

                                                                                                                            BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA  

                                                                                                        Hoàng Minh Giám (Đã ký) 

 



Di tích Nhà tù Sơn La - Chứng nhân của lịch sử   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 03 (số 11/2015) 7 

DANH SÁCH  

Di tích danh thắng xếp hạng chính thức đợt I 

(Đính theo Quyết định số 3136 VH/VP, ngày 24/4/1962 của Bộ Văn hóa) 

… 

KHU TỰ TRỊ THÁI MÈO 

59 - Nhà tù Sơn La: Thuộc Châu Sơn La. 

60 - Khu vực chiến trường Điện Biên Phủ: Thuộc Châu Điện Biên. 

 … 

         Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1962 
                                                                                                               BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA 

                                                                                                        Hoàng Minh Giám (Đã ký) 
 

    

“Trích”: 

KẾ HOẠCH SỐ 45/KH-UBND 

LẬP HỒ SƠ KHOA HỌC DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA 

TRÌNH CHÍNH PHỦ XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT 

 … 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Khẳng định tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Nhà tù Sơn La - Một trường học cộng 

sản; nơi đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho Đảng, cách mạng Việt Nam nhiều hạt giống đỏ góp 

phần quan trọng vào thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám 

1945 và thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc và xây 

dựng CNXH. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và đông đảo nhân dân về những tấm 

gương: Sống, chiến đấu, lao động, học tập và hy sinh quên mình vì Tổ quốc và nhân dân của 

các chiến sỹ cộng sản tại Nhà ngục Sơn La, đặc biệt là tinh thần Tô Hiệu. Góp phần giáo dục 

cho nhân dân về truyền thống yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc và thể hiện bản lĩnh của 

con người Việt Nam, trước mọi khó khăn, thử thách; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào 

sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát 

triển đất nước. 

- Nghiên cứu, bổ sung tư liệu, hoàn thiện hồ sơ khoa học trình Chính phủ xếp hạng Di 

tích Quốc gia đặc biệt; tạo cơ sở pháp lý nhằm tôn tạo, quy hoạch, bảo vệ và phát huy giá trị của 

di tích trong công tác giáo dục truyền thống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế 

của địa phương; tạo điểm nhấn quan trọng, hấp dẫn du khách trong tour du lịch qua miền Tây 

Bắc: Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu. 

2. Yêu cầu: 

- Hồ sơ khoa học phải được xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về di sản 

văn hóa. 

- Tư liệu, hiện vật sưu tầm để xây dựng hồ sơ phải đảm bảo tính khách quan khoa học, 

chính xác, có đầy đủ các cứ liệu lịch sử. 

- Công tác nghiên cứu đảm bảo tính nghiêm túc, đúng trình tự, cần có sự phối hợp chặt 

chẽ của các cấp, ngành và các địa phương liên quan. 

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Nội dung: 
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1.1. Tổ chức rà soát, thống kê các hạng mục của Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La và các 

điểm di tích thành phần liên quan, bao gồm: Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La; Cây Đa bản 

Hẹo; Khu căn cứ du kích bản Thé (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) và Khu căn cứ cách 

mạng Mường Chanh (huyện Mai Sơn). 

1.2. Đo đạc, lập biên bản, bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các di tích. 

1.3. Phối hợp với đơn vị tư vấn, thiết kế chuyên ngành thực hiện các nội dung đo vẽ, đạc 

họa theo yêu cầu của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, 

danh lam thắng cảnh. 

1.4. Tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học xin ý kiến các nhân chứng lịch sử, các nhà 

nghiên cứu lịch sử về Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. 

a) Thành phần tham gia hội thảo khoảng 30 người, gồm: 

- Đại biểu Trung ương: Bộ VHTTDL; Cục Di sản văn hóa; Hội đồng Di sản quốc gia; 

các nhân chứng lịch sử; các nhà nghiên cứu lịch sử. 

- Đại biểu tỉnh Sơn La: Thường trực UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Văn phòng 

Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Khoa học lịch sử tỉnh; Sở VHTTDL; Bảo tàng tỉnh; các 

nhà nghiên cứu lịch sử; các nhân chứng lịch sử... 

1.5. Thuê dịch các tài liệu liên quan đến Di tích Nhà tù Sơn La từ tiếng Pháp ra tiếng 

Việt. 

1.6. Sưu tầm tư liệu tại Cục Lưu trữ Quốc gia. 

1.7. Triển khai công tác điều tra, khảo sát, thu thập tư liệu xây dựng hồ sơ khoa học di 

tích, bao gồm: 

... 
                                                                                                                    K.T CHỦ TỊCH 

                                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                                              Nguyễn Ngọc Toa (Đã ký) 

    
 “Trích”: 

QUYẾT ĐỊNH 

SỐ: 2408/QĐ-TTG, NGÀY 31/12/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT 

… 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt (đợt 5) các di tích sau: 

… 

5. Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). 

… 

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích 

trong hồ sơ. 

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 của Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền 

hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa… 
                                                                                                                               KT. THỦ TƯỚNG 

                                   PHÓ THỦ TƯỚNG 

                                                                                                        Vũ Đức Đam (Đã ký) 
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CHI BỘ NHÀ NGỤC SƠN LA - TỔ CHỨC CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN VÙNG TÂY BẮC     
ơ                                                                    

Những năm 30 của thế kỷ XX, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 
Dương, phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc đang dâng lên mạnh mẽ, thực dân 
Pháp đã tăng cường đàn áp, bắt bớ và giết 
hại hàng vạn chiến sỹ cách mạng và quần 
chúng yêu nước, chúng mở rộng nhà tù 
khắp nơi. Nhà tù Sơn La đổi tên thành Ngục 
Sơn La (từ Prison đổi thành Pentencier), 
chúng mở rộng diện tích, quy mô và trở 
thành nơi giam cầm, đầy ải những chiến sỹ 
cách mạng bị chúng bắt. Thực dân Pháp lợi 
dụng điều kiện khí hậu khắc nghiệt và lao 
động khổ sai, cực nhọc, chế độ ăn uống 
kham khổ và tình trạng bất đồng ngôn ngữ 
để hòng giết dần, giết mòn thể  xác  lẫn  tinh 
thần của những người tù cộng sản. 

Năm 1939, chiến tranh thế giới lần 
thứ hai bùng nổ. Ở Đông Dương, thực dân 
Pháp đàn áp dã man phong trào cách mạng. 
Trong 4 năm (1939 - 1942) chúng liên tiếp 
đày 7 đoàn tù chính trị lên giam cầm ở Ngục 
Sơn La, trong đó có phần lớn cán bộ, đảng 
viên và quần chúng trung kiên của Đảng. Để 
thống nhất chỉ đạo hoạt động, đấu tranh 
trong ngục có hiệu quả và tránh được tổn 
thất nhất thiết phải có một tổ chức thống 
nhất để lãnh đạo cuộc đấu tranh. 

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách nói 
trên, cuối tháng 12/1939, các đảng viên 
trong nhà ngục đã bí mật triệu tập hội nghị, 
thảo luận và quyết định thành lập chi bộ 
Đảng. Chi bộ lâm thời được lập ra gồm 10 
đồng chí, đồng chí Nguyễn Lương Bằng 
được cử làm Bí thư. Sang tháng 2/1940, chi 
bộ lâm thời chuyển thành chính thức, đồng 
chí Trần Huy Liệu được cử làm Bí thư và 
đồng chí Tô Hiệu làm Chi ủy viên. Do yêu 
cầu công tác lãnh đạo ngày càng cao đối 
với nhà ngục, tháng 5/1940, đại hội chi bộ bí 
mật triệu tập để thảo luận, quyết định những 
chủ trương công tác, trong đó đặc biệt chú ý 
công tác xây dựng tổ chức cách mạng ở 
bên trong và bên ngoài nhà ngục. Đồng chí 

Tô Hiệu được bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại 
hội đã đề ra 5 công tác lớn mà chi bộ phải 
tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là 
công tác xây dựng và phát triển các tổ chức 
quần chúng cách mạng bên trong và bên 
ngoài nhà ngục; việc tìm cách bắt liên lạc 
với xứ ủy và Trung ương Đảng để xin ý kiến 
chỉ đạo của cấp trên đối với chi bộ... 

Ra đời trong lao tù, giữa miền núi biệt 
lập, lại bị kẻ thù kiểm soát gắt gao, sự dò la 
của bọn mật vụ và chỉ điểm, song sự liên lạc 
giữa các đảng viên của trại giam này với 
các trại giam khác vẫn giữ được bí mật. 
Những nghị quyết của chi bộ, những chủ 
trương của chi ủy vẫn được các đảng viên 
quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Nhiều 
đảng viên trẻ được chi bộ quan tâm, bồi 
dưỡng, giao nhiệm vụ để có thể thay thế 
các đồng chí lớn tuổi hoặc phòng khi bất 
trắc. Ngoài những đảng viên chính thức sinh 
hoạt trong chi bộ, còn có những tổ chức 
quần chúng trung kiên - chỗ dựa tin cậy của 
chi bộ, đồng thời là đối tượng kết nạp đảng 
viên mới. Các quần chúng trung kiên được 
quan tâm giúp đỡ bồi dưỡng về lập trường, 
lý tưởng, ý chí chiến đấu và được giao 
nhiệm vụ cụ thể để thử thách trong quá trình 
rèn luyện và đấu tranh. 

Nhà tù Sơn La - địa ngục trần gian đã 
trở thành trường học cách mạng của những 
chiến sỹ cộng sản và những người yêu 
nước. Nơi thể hiện đầy đủ phẩm chất, tài 
năng, trí tuệ của những người cách mạng 
làm cho kẻ thù phải khâm phục và thừa 
nhận rằng: Tinh thần chiến đấu, hy sinh cho 
lý tưởng độc lập tự do của họ không bạo lực 
nào có thể khuất phục nổi. 

Ngay sau khi mới thành lập, chi bộ đã 
đề ra nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cách 
mạng trong tù nhân, trong đội ngũ binh lính 
và đặc biệt là nhân dân các dân tộc quanh 
vùng tỉnh lỵ Sơn La. Tờ báo “Suối Reo” do 
chi bộ phát hành đã tuyên truyền và động 
viên, khích lệ các chiến sỹ cộng sản kiên 

 

Nhà ngục Sơn La  

        Nơi ươm mầm cách mạng 
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trung với lý tưởng, tích cực hoạt động nhằm 
gây dựng phong trào đấu tranh cách mạng 
ở Sơn La. Khi bị địch bắt và đưa lên Sơn 
La, đồng chí Trần Đăng Ninh đã mang theo 
chủ trương Nghị quyết Trung ương lần thứ 
8 (5/1941) của Đảng về chỉ đạo chiến lược 
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang; chương trình 
huấn luyện Việt Minh... Chi bộ Nhà ngục đã 
đề ra chủ trương phù hợp với thực tế, đó là: 
Tăng cường tuyên truyền vận động, xây 
dựng cơ sở cách mạng bên ngoài nhà tù, 
chuẩn bị tiến tới vũ trang khởi nghĩa khi đủ 
điều kiện; các tiểu ban: Binh vận, dân vận, 
tù vận hoạt động rất tích cực; mặt khác cử 
đảng viên có điều kiện hoạt động bên ngoài 
nhà tù học tiếng Thái và chữ Thái phục vụ 
cho công việc tuyên truyền, vận động đồng 
bào các dân tộc đứng lên theo Đảng làm 
cách mạng, lật đổ chế độ phong kiến và tay 
sai, giành độc lập, tự do, dân chủ. 

Thực hiện chủ trương của chi bộ, lợi 
dụng những lúc có cơ hội ra ngoài đi làm lò 
vôi, lò gạch, làm thợ nề, đi vào bản xin tro, 
lấy tre, lấy nước, lấy củi... các đồng chí 
đảng viên tìm mọi cách tiếp xúc với binh lính 
coi tù, với công chức, học sinh, dân bản để 
tuyên truyền cách mạng, vạch tội ác dã man 
của giặc Pháp, Nhật và nguyên nhân nghèo 
khổ là do thực dân phong kiến bóc lột, thống 
trị; tuyên truyền chủ trương đánh Pháp, đuổi 
Nhật của Việt Minh. Vốn có truyền thống 
yêu nước, căm thù giặc, được tuyên truyền, 
giác ngộ, nhân dân tin tưởng và đi theo 
cách mạng. Sau một thời gian nỗ lực, kiên 
trì tuyên truyền, giác ngộ, các chiến sỹ cách 
mạng dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Nhà ngục 
đã cảm hóa được nhiều quần chúng nhân 
dân là con em đồng bào các dân tộc, trong 
đó có cả học sinh, công chức, binh lính 
người địa phương. Trải qua quá trình vận 
động, thử thách, chi bộ đã giác ngộ được 
nhiều quần chúng trung kiên yêu nước ở địa 
phương, trở thành cơ sở cách mạng tin cậy 
của chi bộ ngoài nhà ngục. 

Sau khi bắt liên lạc được với bên 
ngoài và được sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ 
ủy Bắc Kỳ, từ năm 1943, Chi bộ Nhà ngục 
Sơn La đã tạo ra bước chuyển biến mới 
trong xây dựng cơ sở cách mạng ở tỉnh Sơn 
La, đó là bí mật thành lập 2 tổ Thanh niên 
Cứu quốc ở Mường La và tỉnh lỵ, hoạt động 

theo Điều lệ Đoàn Thanh niên Cứu quốc 
Việt Nam. Sự ra đời của tổ chức “Mú nóm 
chất mương” (Thanh niên Cứu quốc) là kết 
quả của quá trình kiên trì tuyên truyền, vận 
động và giác ngộ cách mạng của chi bộ. Hai 
tổ Thanh niên Cứu quốc đã tiếp nhận chủ 
trương do chi bộ Đảng ở nhà ngục đề ra, là 
hạt nhân xây dựng và phát triển phong trào 
cách mạng rộng khắp toàn tỉnh. 

Để xây dựng và mở rộng cơ sở cách 
mạng, Chi ủy Chi bộ Nhà tù còn trực tiếp 
phân công các đồng chí giàu kinh nghiệm 

hoạt động, biết tiếng dân tộc liên lạc thường 

xuyên với các tổ Thanh niên Cứu quốc, chỉ 

đạo vận động đồng bào một số bản ở 
Chiềng Xôm (Mường La) đấu tranh đòi giảm 
thuế, giảm ruộng chức, giảm phu phen, tạp 

dịch... Cuộc đấu tranh bước đầu đã khơi 
dậy được ý chí chống áp bức, bóc lột của 

nhân dân, làm cho bọn chức dịch ở địa 
phương và thực dân Pháp ở Sơn La lo sợ vì 
tư tưởng của đảng cộng sản được tuyên 

truyền và phát triển trong đồng bào các dân 
tộc. Chúng ra sức kiểm soát và khống chế 
các hoạt động của tù chính trị và dò xét các 

hoạt động của Việt Minh. Cũng từ đây, 
phong trào cách mạng Sơn La có sự lãnh 

đạo của chi bộ đã ngày một phát triển. Chi 
bộ Nhà ngục được Trung ương công nhận 
và giao nhiệm vụ chỉ đạo phong trào cách 

mạng Sơn La. Như vậy, tuy không phải là 
một tổ chức Đảng ở địa phương, nhưng Chi 

bộ Nhà ngục đã làm nhiệm vụ của một Đảng 
bộ chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa 
phương. Tháng 8/1943, Chi bộ Nhà ngục 

được sự giúp đỡ của tổ chức Thanh niên 
Cứu quốc đã tổ chức thành công cuộc vượt 

ngục lịch sử. Anh Lò Văn Giá - người dẫn 

đường cho các chiến sỹ cộng sản vượt ngục 
trở về với cách mạng là đoàn viên của tổ 

chức Thanh niên Cứu quốc Mường La. Sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh Giá 
bị địch bắt và sát hại, nhưng khí tiết và sự 

hy sinh anh dũng của anh là tấm gương 
sáng cho thế hệ trẻ Sơn La noi theo. 

Khi bị địch kiểm soát gắt gao và tìm 
mọi cách để dập tắt phong trào cách mạng, 
tổ Thanh niên Cứu quốc rút vào hoạt động 

bí mật và mở rộng địa bàn ảnh hưởng về 
phía Mường Chanh (Mai Sơn). Trước đó, 
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được sự chỉ đạo của chi bộ, Chu Văn Thịnh 
(Bí thư Thanh niên Cứu quốc tỉnh lỵ Sơn La) 

đã tới Mường Chanh, phối hợp với một số 
thanh niên khác tìm hiểu địa bàn, tuyên 
truyền gây cơ sở. Chu Văn Thịnh là người 

trực tiếp duy nhất liên hệ với các đồng chí 
trong ngục, nhận chỉ thị để chỉ đạo phong 
trào cách mạng ngoài nhà tù. Sau một thời 

gian tuyên truyền vận động, Hội Thanh niên 
Cứu quốc và Hội người Thái Cứu quốc ở 

Mường Chanh được thành lập và phát triển 
mạnh. Ảnh hưởng của hội lan ra cả Mai 
Sơn, Thuận Châu, Yên Châu... Vụ thuế năm 

1944, Hội đã vận động nhân dân phát động 
đấu tranh với bọn phìa tạo thắng lợi buộc 

chúng phải bớt phu, bớt ruộng chức, giảm 
thuế... Cơ sở Mường Chanh đã thành lập 
đội tự vệ bí mật làm hậu thuẫn cho phong 

trào đấu tranh của hội, trừng trị bọn tay sai, 
mật thám dò la tin tức; chuẩn bị lực lượng 
vũ trang, mở rộng địa bàn hoạt động tới các 

vùng khác trong tỉnh. 

Sự ra đời của Chi bộ Nhà ngục Sơn 
La với việc tuyên truyền, xây dựng các cơ 
sở cách mạng ở địa phương vào những 
năm 40 của thế kỷ 20 có vai trò, ý nghĩa to 
lớn với phong trào cách mạng Sơn La. Việc 
xây dựng tổ chức cứu quốc ở địa phương 
tạo tiền đề cho phong trào cách mạng phát 
triển rộng khắp, tiến tới đấu tranh giành 
chính quyền tại Sơn La. 

Năm 1945, cục diện chiến tranh thế 
giới thứ hai có nhiều biến chuyển cơ bản có 
lợi cho cách mạng nước ta. Ngày 09/3/1945, 
Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông 
Dương. Đảng ta kịp thời ra Chỉ thị “Nhật - 
Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
để chỉ đạo phong trào chuẩn bị tổng khởi 
nghĩa khi thời cơ đến. 

Tại Nhà ngục Sơn La, những người 
cộng sản vẫn thường xuyên theo dõi những 
diễn biến của tình hình. Mặc dù thực dân 
Pháp cố tình bưng bít nhưng tin Nhật đảo 
chính Pháp vẫn lọt vào nhà ngục. Chi bộ 
Nhà ngục đã chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng 
thoát ngục khi điều kiện thuận lợi. Ngày 
17/3/1945, giám ngục Sơn La quyết định 
chuyển tù nhân về trại giam Nghĩa Lộ. Chi 
bộ đã nhanh chóng dự kiến các phương án 
giải thoát tù nhân. Trên đường đi, nhận 

được tin các tù nhân ở trại giam Nghĩa Lộ 
phá ngục giải thoát, đoàn tù đã phá còng tự 
giải thoát, giám ngục sợ hãi bỏ chạy, để 
đoàn tù hoàn toàn tự do. Chi bộ lãnh đạo 
thành lập các nhóm, nhanh chóng tìm cách 
bắt liên lạc với xứ ủy và tổ chức Đảng ở các 
địa phương. Gần 200 cán bộ của Đảng sau 
những ngày tháng bị giam cầm đã được trở 
về tham gia phong trào cách mạng ở các địa 
phương, tiến tới tổng khởi nghĩa. 

Sau khi thoát khỏi Ngục Sơn La, 
đồng chí Lê Trung Toản được Xứ ủy Bắc Kỳ 
giao nhiệm vụ trở lại Sơn La cùng các cán 
bộ địa phương tiếp tục củng cố, phát triển 
phong trào cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa 
giành chính quyền. Việc huy động lực 
lượng, tổ chức phối hợp các hướng được 
tiến hành khẩn trương, nhanh chóng. Khởi 
nghĩa giành chính quyền lần lượt thắng lợi ở 
các châu. Ngày 26/8/1945, khởi nghĩa giành 
chính quyền ở tỉnh Sơn La hoàn toàn thắng 
lợi. Thắng lợi đó là kết quả của phong trào 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà 
trực tiếp là của Chi bộ Nhà ngục Sơn La. Ủy 
ban cách mạng lâm thời và Ban Cán sự Mặt 
trận Việt Minh tỉnh đã ra mắt trước đông đảo 
đồng bào trên đồi Khau Cả. Đồng chí Chu 
Văn Thịnh - Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh, 
Phó chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời 
Sơn La, thay mặt chính quyền cách mạng 
đã tuyên bố: Nhân dân các dân tộc Sơn La 
từ nay được tự do và làm chủ bản mường. 

Có thể khẳng định rằng, phong trào 
cách mạng và cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945 
ở Sơn La là kết quả tất yếu của quá trình 
xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng 
liên tục dưới sự tổ chức, chỉ đạo của Chi bộ 
Nhà ngục Sơn La. Những người con ưu tú 
của đồng bào các dân tộc trưởng thành từ 
sự dìu dắt của Chi bộ Nhà ngục Sơn La, 
được giác ngộ lý tưởng cao cả của Đảng, 
được bồi dưỡng, rèn luyện và trưởng thành 
đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Chi 
bộ Nhà ngục Sơn La ra đời đã thực sự trở 
thành cơ quan tổ chức và xây dựng cơ sở, 
lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng ở 
địa phương, tạo tiền đề quyết định cho sự ra 
đời của Đảng bộ Sơn La sau này. 

 

Minh Hiến 

(Bản tin Sơn La Xưa & Nay - số 01/2012)
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        CUỘC VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI 

                                      KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở SƠN LA (1939 - 1944) 
 

I. Sự chỉ đạo chuyển hướng đấu tranh cách mạng của Đảng qua Chi bộ Nhà ngục 

Sơn La 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh chống chế 

độ tàn bạo của bọn thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc. Phong trào đấu tranh nổ ra rộng 

lớn, khắp trong nước từ thành thị đến nông thôn, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931). 

Hoảng sợ trước sự đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, đế quốc 

Pháp và tay sai đã thẳng tay đàn áp, khủng bố một cách tàn bạo. Hàng loạt các đảng viên và 

quần chúng trung kiên của Đảng bị bắt, bị tra tấn dã man và bị tù đày. Thực dân Pháp đã gấp rút 

xây dựng và mở rộng hàng loạt các nhà tù, trại giam để uy hiếp tinh thần đấu tranh của quần 

chúng. Các nhà tù chật ních các chiến sỹ cộng sản và những người yêu nước bị bắt trong các 

cuộc đấu tranh. 

Do vị trí lợi hại của Nhà tù Sơn La: Khí hậu khắc nghiệt, rừng núi điệp trùng hiểm trở, 

biệt lập với xã hội, xa trung tâm chính trị, văn hóa, bất đồng ngôn ngữ với dân địa phương, rất 

khó khăn cho hoạt động của các chiến sỹ cách mạng nên đến năm 1930, thực dân Pháp đã cho 

mở rộng nhà tù gấp 3 lần diện tích cũ (từ 500m2 lên 1.500m2). Cuối năm 1930, chúng bắt đầu 

đưa những chiến sỹ cộng sản bị bắt lên giam giữ tại đây và đổi tên Nhà tù Sơn La thành Nhà 

ngục Sơn La (từ Prison đổi thành Pentencier) cho đúng với bản chất và vị trí của nó. Nhà ngục 

Sơn La trở thành trung tâm giam cầm, đầy ải những chiến sỹ cộng sản và những người yêu 

nước ở phía Bắc Việt Nam. 

Từ năm 1930 đến năm 1938, thực dân Pháp đã đầy sáu đoàn tù chính trị lên giam giữ ở 

Nhà ngục Sơn La. Tuy gặp nhiều khó khăn về ăn, ở, sinh hoạt, bệnh tật, ốm đau, chế độ khổ sai 

hà khắc và bị kiểm soát ngặt nghèo, nhưng một số đồng chí đảng viên biết nhau từ trước vẫn 

tìm cách bí mật trao đổi ý kiến về biện pháp tổ chức và đấu tranh với kẻ thù nhằm bảo vệ lực 

lượng cách mạng… 

… Vào thời gian này, ở Nhà ngục Sơn La, thực dân Pháp tăng cường đầy tù chính trị lên. 

Từ năm 1939 đến năm 1942, chúng đưa lên tám đoàn tù, có thời gian tổng số tù ở đây lên tới 

500 người, phần lớn là các đồng chí cán bộ cốt cán của Đảng có án nặng. Xuất phát từ yêu cầu 

cấp bách là phải có Chi bộ Đảng Cộng sản làm hạt nhân lãnh đạo và tổ chức đấu tranh trong nhà 

tù, cuối tháng 12/1939, các đồng chí đảng viên trong nhà tù đã bí mật họp và lập ra chi bộ lâm 

thời gồm 10 đồng chí, cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư. Tháng 2/1940, Chi bộ lâm 

thời được chuyển thành chính thức và cử đồng chí Trần Huy Liệu làm Bí thư. Tháng 5/1940, 

đại hội chi bộ được tổ chức để thảo luận, quyết định các chủ trương công tác và bầu Ban Chi 

ủy. Đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư Chi bộ. Trong 5 công tác lớn mà chi bộ đề ra thì 

công tác xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng cách mạng bên trong và bên ngoài nhà 

tù cùng với công tác tìm cách bắt liên lạc với xứ ủy và Trung ương Đảng để xin ý kiến chỉ đạo 

được Chi bộ chú trọng. Bởi thời gian này cả tỉnh vẫn chưa có cơ sở cách mạng, người dân Sơn 

La vẫn chưa biết đến có cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chính 

vì vậy Chi bộ Nhà ngục Sơn La là chi bộ biệt lập phải tự tổ chức hoạt động, chưa nhận được sự 

chỉ đạo của xứ ủy hay Trung ương. 

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Nhà ngục Sơn La đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong 

cuộc đấu tranh của tù chính trị ở Sơn La, đồng thời đánh dấu giai đoạn phát triển mới của phong 

trào cách mạng Sơn La. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Sơn La, có vai trò quyết định 
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trong việc tổ chức và xây dựng cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương, tạo 

tiền đề quan trọng cho sự ra đời của Đảng bộ Sơn La sau này. 

Do điều kiện hoạt động bí mật và sự kiểm soát gắt gao của nhà tù đế quốc, giao thông 

liên lạc lại gặp nhiều trở ngại, nên mãi tới năm 1942, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương 

vẫn chưa đến được với Chi bộ Nhà ngục Sơn La. Ngay sau khi mới thành lập, các đồng chí 

trong Chi ủy Chi bộ Nhà ngục rất quan tâm đến việc tìm mọi cách bắt liên lạc với Trung ương 

Đảng và cơ sở Đảng bên ngoài nhà tù. Mặc dù đã bố trí một số đồng chí mãn hạn tù như các 

đồng chí Lê Liêm, Văn Tiến Dũng tìm bắt liên lạc nhưng không hiệu quả. 

Đầu năm 1942, một đoàn tù mới bị đày lên Sơn La. trong đó có đồng chí Trần Đăng 

Ninh. Tại Nhà ngục Sơn La, đồng chí Trần Đăng Ninh đã truyền đạt cho chi bộ Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) về tình hình, nhiệm vụ mới và sự chuyển hướng chỉ đạo 

chiến lược của Đảng ta đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. 

Tuy đồng chí Trần Đăng Ninh chỉ truyền đạt bằng miệng tinh thần cơ bản của nghị quyết, 

nhưng đã giúp cho chi bộ có đường lối hoạt động sát với sự chỉ đạo của Trung ương. Kế đó, 

một số đồng chí mãn hạn tù trở về xuôi được chi bộ tiếp tục giao nhiệm vụ, đã tìm bắt liên lạc 

với Trung ương, các đồng chí thu thập tài liệu và bí mật gửi lên cho chi bộ những tài liệu quan 

trọng của Đảng: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, Điều lệ Việt Minh, tài liệu huấn 

luyện quân sự... 

Việc bắt liên lạc với Trung ương là điều kiện quan trọng giúp Chi bộ Nhà ngục hoạt 

động, tổ chức, lãnh đạo đấu tranh và phát huy ảnh hưởng đối với phong trào cách mạng của 

nhân dân các dân tộc Sơn La. 

II. Chi bộ Nhà ngục Sơn La xây dựng tổ chức cách mạng 

Dựa vào đường lối của Trung ương về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng qua 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, 

ban Chi ủy Chi bộ Nhà ngục đã đề ra nhiệm vụ cần kíp trước mắt là: Tăng cường tuyên truyền 

vận động và bằng mọi cách xây dựng được cơ sở cách mạng bên ngoài nhà tù, chuẩn bị tiến tới 

vũ trang khởi nghĩa khi Sơn La có đủ điều kiện. 

Trong tù, mặc dù bị địch kiểm soát ngặt nghèo, chi bộ đã xây dựng một hệ thống tự quản 

chặt chẽ, toàn diện với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng để lãnh đạo các mặt sinh hoạt vật chất, tinh 

thần, đoàn kết nội bộ, đấu tranh bảo vệ lực lượng và chống chế độ lao tù hà khắc. Thành lập các 

tiểu ban: Tù vận, binh vận, dân vận, công chức vận và cử những đồng chí có điều kiện hoạt 

động bên ngoài nhà tù tranh thủ học tiếng Thái để tiếp xúc với dân nhằm tuyên truyền xây dựng 

cơ sở cách mạng trong đồng bào các dân tộc. Phương châm công tác là phải hết sức linh hoạt, 

tranh thủ mọi cơ hội để tiếp xúc với các đối tượng trong quần chúng nhân dân. Chi bộ còn bí 

mật cho ra đời tờ báo Suối Reo chép bằng tay, lưu hành từ giữa năm 1941, đã có tác dụng lớn 

trong việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng cho đảng viên và quần chúng ở 

bên trong cũng như bên ngoài nhà tù. 

Công tác vận động nhân dân được chi bộ chú trọng. Lợi dụng những lúc đi làm lò gạch, 

lò vôi, đào hầm trú ẩn cho trường tiểu học, vào bản ở quanh tỉnh lỵ để xin tro, lấy tre..., các 

đồng chí đã tranh thủ tìm mọi cách để tiếp xúc, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ nguồn gốc 

của sự đói nghèo, bất công là do đế quốc và tay sai áp bức, bóc lột; vạch rõ âm mưu chia rẽ dân 

tộc thâm hiểm của chúng... Qua đó giúp nhân dân hiểu rõ về tù chính trị, về cách mạng, về 

Đảng. Trải qua quá trình tuyên truyền giác ngộ, nhiều quần chúng đã trở thành cơ sở liên lạc 

bên ngoài nhà tù như gia đình bà giáo Bảo, (Lò Thị Dện), gia đình anh Chu Văn Thịnh, bà 

Quàng Thị Khiên... 
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Bên cạnh đó, công tác binh vận cũng được chi bộ quan tâm. Tiểu ban binh vận hoạt động 

rất tích cực. Tranh thủ mọi cơ hội tiếp xúc với binh lính canh gác nhà tù, các đồng chí đã tuyên 

truyền, khêu gợi lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần đoàn kết dân tộc..., kêu gọi mọi người 

cùng đứng lên chống kẻ thù chung. Kết quả là nhiều binh lính, có cả cai, đội đã thức tỉnh và dần 

dần giác ngộ. Họ đã giúp đỡ tù chính trị trong sinh hoạt hàng ngày và trong những đợt đấu tranh 

căng thẳng. 

Lực lượng công nhân ở Sơn La lúc này có rất ít. Đó là công nhân ở Hãng xe ô tô vận tải 

Pherricere, nhà máy đèn, máy nước, sở lục lộ, nhân viên bưu điện... chi bộ đã giác ngộ và xây 

dựng được một số cơ sở quần chúng trong công nhân như anh Hùng, anh Thành (thường gọi là 

Thành đen) ở nhà máy đèn. Anh em công nhân ở hãng ô tô vận tải đã nhận vận chuyển tài liệu, 

sách báo bí mật từ Hà Nội lên Sơn La cho tù chính trị. 

Công chức và tầng lớp học sinh là đối tượng được chi bộ quan tâm tuyên truyền vì đây là 

lực lượng có học thức, khi được giáo dục tuyên truyền, họ nhanh chóng giác ngộ cách mạng. 

Chi bộ đã bắt liên lạc được với đồng chí Bế Nhật Huấn là người dân tộc Tày, sinh trưởng ở Cao 

Bằng, khi còn đi học đã tham gia vào Hội Học sinh phản đế (1936 - 1939) và được kết nạp vào 

Đảng ở Cao Bằng, sau khi tốt nghiệp ngạch thư ký hành chính, chính quyền thực dân điều lên 

làm thư ký Tòa sứ Sơn La (1940 - 1941). Thông qua đồng chí Bình Trung là đảng viên của Chi 

bộ Nhà tù (người cùng quê với Bế Nhật Huấn), chi ủy đã liên lạc với Bế Nhật Huấn và anh đã 

trở thành người đảng viên duy nhất của chi bộ hoạt động bên ngoài nhà tù. Đồng chí Bế Nhật 

Huấn đã khôn khéo bí mật lấy được 12 miếng thẻ căn cước mới và một tấm bản đồ hành chính 

tỉnh Sơn La cung cấp cho chi bộ. Chính nhờ những thẻ căn cước và tấm bản đồ ấy đã tạo điều 

kiện cho các đồng chí trong tù vượt ngục trót lọt. Qua đồng chí Bế Nhật Huấn, ảnh hưởng của 

cách mạng từ Chi bộ Nhà tù đã thâm nhập vào một số viên chức như: Chu Văn Thịnh, Nguyễn 

Tử Du, Cầm Văn Inh, Cầm Văn Minh, Nguyễn Văn Phúc..., trong đó nhiều người đã tham gia 

hoạt động cách mạng và trở thành cán bộ chủ chốt của phong trào cách mạng ở Sơn La sau này. 

Trường tiểu học Sơn La là nơi tập trung một lực lượng thanh niên con em các chức dịch, 

hoặc gia đình khá giả ở các châu, mường trong tỉnh Sơn La và một số huyện: Tuần Giáo, Điện 

Biên, Quỳnh Nhai của tỉnh Lai Châu đến học. Ngoài số đông là con em các quan lại có thân thế 

làm tay sai cho giặc, còn một số là con cái các chức dịch nhỏ và một số là con các gia đình khá 

giả muốn cho con ăn học để trở thành các chức dịch nhỏ hoặc hương sư. Chi bộ đã rất chú ý 

tuyên truyền giáo dục, gây cảm tình với lực lượng này vì khi học xong họ sẽ tỏa về các địa 

phương để làm ăn sinh sống, nếu được giác ngộ cách mạng thì phạm vi ảnh hưởng của cách 

mạng sẽ lan rộng khắp nơi. 

Với sự kiên trì tuyên truyền giáo dục, giác ngộ của Chi bộ Nhà ngục Sơn La, với truyền 

thống yêu nước của đồng bào các dân tộc, nhân dân Sơn La đã hiểu rõ về cách mạng, về Mặt 

trận Việt Minh nên sẵn sàng giúp đỡ tù chính trị những việc có ích. Thanh niên học sinh là 

những người có học thức đã nhanh chóng tiếp thu lý tưởng của Đảng, nhiều người đã không 

quản hy sinh gian khổ, quyết tâm đi theo Đảng làm cách mạng để giải phóng quê hương, bản 

mường. 

Đầu năm 1943, Chi bộ Nhà ngục Sơn La đã bí mật tổ chức cơ sở cách mạng đầu tiên ở 

Sơn La đó là “Mú nóm chất mương” (Thanh niên Cứu quốc) gồm hai tổ: Tổ Thanh niên Cứu 

quốc ở tỉnh lỵ gồm có: Chu Văn Thịnh, Tòng Lanh, Nguyễn Phúc, Quàng Đôn do anh Chu Văn 

Thịnh phụ trách, tổ Thanh niên Cứu quốc Mường La gồm có: Cầm Văn Thinh, Lò Văn Giá, Lù 

Văn Phụi, Lò Văn Pâng (Lô Xuân), do anh Cầm Văn Thinh phụ trách. Điều lệ tóm tắt của “Mú 

nóm chất mương” dựa trên cơ sở bản Điều lệ của Hội Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Nhiệm 
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vụ của Thanh niên Cứu quốc là tuyên truyền, vận động, xây dựng và phát triển lực lượng cách 

mạng ở địa phương. 

Ban Chi ủy Chi bộ Nhà ngục đã phân công các đồng chí Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức 

Hiểu, Mai Đắc Bân và Trần Quốc Hoàn trực tiếp phụ trách việc liên lạc và chỉ đạo hai tổ Thanh 

niên Cứu quốc hoạt động. Chi bộ chủ trương trong điều kiện, hoàn cảnh của một vùng có nhiều 

đồng bào các dân tộc phải lãnh đạo, bồi dưỡng cho được cán bộ địa phương mới thuận lợi cho 

công tác và mới phát triển được cơ sở cách mạng trong toàn tỉnh; phải chọn nhân tố tích cực để 

bồi dưỡng, đào tạo. Trong số đoàn viên Thanh niên Cứu quốc địa phương, Chi bộ Nhà ngục đặc 

biệt chú ý tới anh Chu Văn Thịnh, là y tá của bệnh viện tỉnh. Chu Văn Thịnh là con một gia 

đình nghèo ở bản Họ, xã Chiềng An (Mường La). Bố anh là Chu Văn Đại, người miền xuôi lên 

Sơn La làm ăn sinh sống từ nhỏ, mẹ anh là người Thái quê ở bản Mé, xã Chiềng Cơi (Mường 

La). Tuy nhà nghèo nhưng ông bà Đại đều cho các con đi học. Biết rõ gia đình ông Đại là một 

gia đình có lòng yêu nước căm thù đế quốc phong kiến nên ban chi ủy đặt kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng để Chu Văn Thịnh trở thành người lãnh đạo chủ chốt của phong trào cách mạng Sơn La 

sau này. Anh là người trực tiếp liên hệ với nhà tù, nối liền quan hệ giữa chi bộ với cơ sở cách 

mạng bên ngoài nhà tù. 

Việc xây dựng được tổ chức cách mạng bên ngoài nhà tù đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

chi bộ Đảng nhà tù trực tiếp triển khai, thực hiện chuyển hướng chiến lược cách mạng của 

Trung ương Đảng ở vùng Tây Bắc. Những hoạt động tích cực có hiệu quả của chi bộ Đảng ở 

bên trong cũng như bên ngoài nhà tù đã thực sự biến nhà tù đế quốc thành trường học cách 

mạng, nơi tỏa ánh sáng cách mạng của Đảng tới đồng bào các dân tộc Sơn La nói riêng và nhân 

dân Tây Bắc nói chung. Tuy lúc này Sơn La chưa có đảng viên và tổ chức Đảng ngoài nhà tù, 

nhưng từ đây phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân các dân tộc Sơn La đã có tổ chức 

và có sự chỉ đạo của Đảng, có đường lối chính trị đúng đắn soi đường. Nhờ đó phong trào cách 

mạng Sơn La đã phát triển theo một chiều hướng mới, ngày càng mạnh mẽ, hòa chung vào 

phong trào cách mạng cả nước, chuẩn bị đứng lên đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính 

quyền khi thời cơ đến. 

III. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Sơn La lên cao, 

chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa (1943 - 1944) 

Trong những năm 1942 - 1943, âm mưu của thực dân Pháp là biến Sơn La thành căn cứ 

chống Nhật, chúng ra sức bắt lính, bắt phu đi làm đường, xây dựng sân bay Nà Sản, xây dựng 

kho thóc để chúng dự trữ lương thực chống Nhật. Nhân dân các dân tộc Sơn La từ vùng thấp 

đến vùng cao đều bị chúng vơ vét bóc lột thậm tệ. Nạn đói rét, dịch bệnh hoành hành và xảy ra 

liên miên, đời sống nhân dân điêu đứng, cực nhục, ai nấy đều căm thù, chán ghét quân cướp 

nước và tay sai. Vốn có truyền thống yêu nước, căm thù giặc sâu sắc, khi được các chiến sỹ 

cộng sản tuyên truyền: Việt Minh đánh đuổi Pháp, Nhật; Liên Xô và quân Đồng minh nhất định 

sẽ chiến thắng quân phát xít Đức - Nhật, nhân dân Sơn La ngày càng hiểu rõ về cách mạng, về 

Đảng, về Mặt trận Việt Minh, đã quyết tâm theo Đảng làm cách mạng giải phóng quê hương, 

bản mường. Được sự chỉ đạo của Chi bộ Nhà ngục, Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã tiến hành 

tuyên truyền vận động quần chúng ở xã Chiềng Xôm (Mường La) đấu tranh đòi giảm thuế, bớt 

ruộng chức và giảm mức đóng góp thóc. Ở Chiềng Xôm cũng như các nơi khác trong tỉnh Sơn 

La, bọn phìa, tạo, chức dịch chiếm hết ruộng tốt, còn nhân dân chỉ được chia rất ít ruộng xấu, 

trong khi đó lại phải đóng góp, cống nạp các khoản ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày 

càng cơ cực. Được tuyên truyền, đồng bào đã hiểu rõ nguồn gốc của sự đói nghèo và bất công, 

càng căm thù bọn áp bức bóc lột, sẵn sàng tập hợp nhau lại cùng các tổ Thanh niên Cứu quốc 
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đấu tranh. Một số nông dân hăng hái, nhiệt tình đã hình thành tổ nông dân trung kiên, nòng cốt. 

Dưới sự chỉ đạo của tổ Thanh niên Cứu quốc Mường La, đồng bào đã đưa đơn kiện lên chánh 

sứ tố cáo sự tham nhũng của bọn phìa, tạo đòi giảm lao dịch, bớt thuế khóa và các khoản phụ 

thu, lạm bổ khác, yêu cầu chúng phải chia lại ruộng đất cho dân. Qua cuộc đấu tranh ở bản 

Tông, bản Hụm, bản Phiêng Ngùa... khí thế cách mạng của quần chúng dâng cao và rất kiên 

quyết, bọn chức dịch địa phương buộc phải báo cáo lên Tuần phủ Sơn La để tìm cách đối phó. 

Chúng nghi ngờ những hành động này có liên quan đến tù chính trị nên cho bọn tay sai theo dõi 

và bắt anh Thinh khi anh đang tuyên truyền ở bản Tông. Chính quyền thực dân phong kiến 

huyện Mường La tiến hành khủng bố dọa nạt quần chúng. Tên tuần phủ Cầm Ngọc Phương cho 

gọi Hoàng Khum lên đe dọa, Lò Văn Giá và Lô Xuân bị theo dõi, nhiều quần chúng tích cực bị 

tra xét. Ít lâu sau, nhờ sự khôn khéo của anh Thinh và trước áp lực phản đối mạnh mẽ của quần 

chúng, bọn địch buộc phải thả anh vì không có chứng cớ rõ ràng. 

Đây là lần đầu tiên nhân dân các dân tộc Sơn La đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng 

thông qua tổ chức Thanh niên Cứu quốc. Tuy chưa thắng lợi do thiếu kinh nghiệm tổ chức đấu 

tranh và còn có những sơ hở, chưa giữ được bí mật lực lượng, nhưng nó có một ý nghĩa to lớn: 

Quần chúng nhân dân đã tỏ rõ khả năng cách mạng của mình, cuộc đấu tranh đã cổ vũ, động 

viên tinh thần của đồng bào các dân tộc trên bước đường theo Đảng làm cách mạng. Đây là 

cuộc tập dượt trong quá trình đấu tranh cách mạng của quần chúng cũng như sự lãnh đạo, chỉ 

đạo phong trào cách mạng ở địa phương của một tổ chức cách mạng còn non trẻ. 

Sau cuộc đấu tranh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc chuyển hướng hoạt động theo phương 

thức bí mật, nhằm củng cố phát triển tổ chức: Mở rộng thêm cơ sở quần chúng và vận động 

thanh niên gia nhập Thanh niên Cứu quốc. 

Thời gian này, phong trào cách mạng ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ đòi hỏi nhiều 

cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, có uy tín chỉ đạo phong trào. Trung ương Đảng chủ trương đưa 

cán bộ vượt ngục để trở về tham gia lãnh đạo phong trào. Chủ trương tổ chức vượt ngục của 

Chi bộ Nhà ngục Sơn La phù hợp với chủ trương chung của Trung ương. Song, để thực hiện đạt 

kết quả, tránh tổn thất, công tác chuẩn bị đòi hỏi phải hết sức thận trọng và chu đáo, vì trước đó 

đã có hai đồng chí trong tù tự động vượt ngục bị thất bại đau xót. Bài học kinh nghiệm đó buộc 

các đồng chí trong chi bộ phải cân nhắc và xây dựng kế hoạch vượt ngục một cách an toàn nhất, 

đảm bảo sự thành công. Sau khi dự định tổ chức cho 12 người vượt ngục vào mùa hè không 

thành, tháng 8/1943, chi bộ quyết định cho 4 đồng chí vượt ngục. Để đảm bảo cho cuộc vượt 

ngục thành công, ngoài việc chuẩn bị tinh thần, vật chất, thuốc men và thẻ thân, cần phải có 

người địa phương thông thạo dẫn đường. Chi ủy đã quyết định chọn anh Lò Văn Giá là đoàn 

viên Thanh niên Cứu quốc Mường La. Anh sinh trưởng ở bản Cọ, xã Chiềng An, trong một gia 

đình người Thái, bố mẹ mất sớm phải đi ở với chú thím, được chú thím nuôi ăn học, lúc này anh 

đã có vợ và hai con nhỏ. Anh là một thanh niên tháo vát, dũng cảm, có tinh thần yêu nước và 

nhiệt tình cách mạng. Anh xung phong nhận nhiệm vụ đưa đường mặc dù biết rằng sẽ gặp gian 

khổ, nguy hiểm đến tính mạng bản thân và gia đình. 

Theo kế hoạch, ngày 3/8/1943 cuộc vượt ngục đã được tiến hành. Vượt qua bao khó 

khăn nguy hiểm, gian khổ và xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trên đường đi, đặc biệt là sự 

dẫn đường thông thạo, táo bạo của anh Lò Văn Giá, cuộc vượt ngục thành công tốt đẹp. Cả 4 

đồng chí đã về xuôi an toàn, bắt liên lạc được với Trung ương và được phân công những công 

tác quan trọng của Đảng. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Lò Văn Giá bị sa vào lưới bủa vây của kẻ thù. Mặc 

dù bị tra tấn dã man nhưng anh đã kiên quyết không khai báo và không nhận có mối quan hệ 

với tù chính trị. Run sợ trước hành động yêu nước và quả cảm của người thanh niên dân tộc 
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Thái và lo sợ phong trào cách mạng đã lan đến vùng núi heo hút này, mặc dù không đủ chứng 

cứ để kết tội anh nhưng bọn thực dân và tay sai đã hèn hạ bắn lén anh tại nghĩa địa Tây (bản Cá, 

xã Chiềng An). Tấm gương dũng cảm, bất khuất của Lò Văn Giá tiêu biểu cho tinh thần yêu 

nước của nhân dân các dân tộc Sơn La từ những năm 40 đang hướng về cách mạng, về Đảng. 

Lò Văn Giá trở thành một giao thông viên anh hùng của Đảng, một trong những cán bộ cách 

mạng đầu tiên của tỉnh Sơn La. Thành công của cuộc vượt ngục đã động viên tinh thần tù chính 

trị ở Nhà ngục Sơn La và quần chúng bên ngoài, nhất là binh lính và công chức người Việt, 

đồng thời có tác dụng cổ vũ tù chính trị những nhà tù khác trong cả nước. 

Ngay sau khi bọn thống trị giết hại anh Lò Văn Giá, tổ Thanh niên Cứu quốc Mường La 

đã bí mật tổ chức rải truyền đơn viết tay bằng chữ Thái ở châu lỵ Mường La tố cáo hành động 

dã man của thực dân Pháp và bọn châu phìa đã giết hại anh, ca ngợi hành động hy sinh quên 

mình vì đất nước của anh, kêu gọi mọi người noi gương anh, quyết tâm đứng lên làm cách 

mạng cứu dân, cứu nước. 

Sau cuộc vượt ngục, thực dân Pháp và bọn tay sai tiến hành khủng bố dữ dội các cơ sở 

cách mạng ở tỉnh lỵ và Mường La khiến cho phong trào cách mạng gặp rất nhiều khó khăn. Vì 

nghi ngờ cuộc vượt ngục của tù chính trị nhất định phải có sự giúp đỡ của quần chúng bên 

ngoài, nên chúng lùng sục, bắt bớ, đe dọa tất cả những người mà chúng tình nghi, đồng thời 

kiểm soát gắt gao hoạt động của tù chính trị. Tuần phủ Sơn La còn treo giải thưởng rất lớn cho 

ai bắt được tù vượt ngục. Để tránh sự tổn thất lực lượng, Ban Chi ủy Nhà ngục chủ trương tạm 

ngừng liên lạc với cơ sở cách mạng bên ngoài. Đứng trước khó khăn của phong trào cách mạng 

ở tỉnh lỵ và Mường La, theo sự chỉ đạo của chi bộ, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã quyết 

định chuyển địa bàn hoạt động về Mường Chanh. Công việc này được Chi bộ Nhà ngục giao 

trực tiếp cho đồng chí Chu Văn Thịnh thực hiện. 

Mường Chanh là một xã của Mai Sơn cách thị xã 20km, giao thông thuận lợi, có đường 

ra tỉnh lỵ, đường đi huyện lỵ Mai Sơn, có đường thông lên Thuận Châu và sang Lào. Ở đây, dân 

cư đông đúc, đồng ruộng phì nhiêu. Mường Chanh còn có nhiều thanh niên đang đi học ở tỉnh 

lỵ và có người đang làm việc ở Tòa sứ Sơn La. Trong số đó, nhiều người đã được các chiến sỹ 

cộng sản trong tù tuyên truyền giác ngộ như Cầm Minh, Cầm Vĩnh Tri... Từ Mường Chanh - 

một địa bàn có điều kiện thuận lợi để phát triển thành căn cứ địa cách mạng, “tiến có thể đánh, 

lui có thể giữ”. 

Sau một thời gian tìm hiểu tình hình, đồng chí Chu Văn Thịnh quyết định chọn địa bàn 

Mường Chanh và báo cáo với Chi bộ Nhà ngục, chi bộ nhất trí chỉ đạo xây dựng Mường Chanh 

thành địa bàn hoạt động lâu dài và trở thành căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị điều kiện tiến tới 

khởi nghĩa, giải phóng quê hương. Trước mắt, Mường Chanh là nơi trú chân kín đáo cho tù 

chính trị vượt ngục, là nơi đón các đồng chí của Trung ương đến liên lạc với Chi bộ Nhà ngục. 

Cuối năm 1943, thực hiện chỉ thị của Chi bộ Nhà ngục, Chu Văn Thịnh đã vào Mường 

Chanh gây cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân và thành lập Hội Thanh niên Cứu quốc 

Mường Chanh gồm 12 hội viên do Nông Văn Mệnh làm hội trưởng và nhiều quần chúng cảm 

tình. Hội Thanh niên Cứu quốc Mường Chanh đã hoạt động theo Điều lệ của Đoàn Thanh niên 

Cứu quốc Việt Nam và đã phát huy ảnh hưởng tốt trong quần chúng nhân dân. Hội có nhiều 

hình thức vận động, giác ngộ quần chúng, phát triển hội viên mới, hướng Hội “Kết nghĩa anh 

em” (Hội “Dệt anh”) vào mục tiêu đoàn kết chống lại bộ máy phìa, tạo cai trị, lợi dụng quyền 

thế để tham nhũng, bóc lột nhân dân, chống nộp thuế, đi phu, đi lính… Kết quả phần lớn hội 
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viên Hội “Kết nghĩa anh em” đã tham gia vào Hội Thanh niên Cứu quốc Mường Chanh và hoạt 

động rất tích cực. 

Năm 1943, tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến lớn. Chiến thắng của 

Hồng quân Liên Xô đã đẩy bọn phát xít Đức vào tình thế đại bại, đồng thời cổ vũ và thúc đẩy 

mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Trước tình hình 

biến chuyển nhanh chóng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã kịp thời có những chủ trương 

phát động cao trào chống Nhật cứu nước, mở Hội nghị ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) bàn 

việc mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất và xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị 

nhấn mạnh: “Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng ta và dân ta trong giai đoạn 

hiện tại”, đẩy mạnh công tác xây dựng căn cứ địa cách mạng ở nông thôn, rừng núi, xây dựng 

và phát triển lực lượng vũ trang, công tác vận động các giới và vận động binh lính địch… Nghị 

quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng năm 1943 đã cụ thể hóa, phát triển thêm Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tạo điều kiện đưa cách mạng nước ta sang giai đoạn mới. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, phong trào đấu tranh 

của nhân dân và tổ chức Việt Minh phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong cả nước. Hai căn cứ 

địa lớn ở miền Bắc là Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai đã phát triển rộng và nối liền với nhau, 

tạo thành một hành lang chính trị vững chắc, làm cơ sở cho việc ra đời khu giải phóng sau này. 

Ngay cả ở vùng cao cũng đã xây dựng được khu căn cứ Thiện Thuật và Quang Trung. Trung 

ương Đảng quyết định mở rộng xây dựng khu căn cứ Vần - Hiền Lương (Yên Bái - Phú Thọ) để 

chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, vì từ đây có thể gây cơ sở lên vùng Tây Bắc, phát triển lực lượng 

du kích ở nhiều nơi, đồng thời làm nơi đón tiếp cán bộ của Đảng trong Nhà ngục Sơn La trốn 

ra, nơi trú chân cho những cốt cán ở miền xuôi bị lộ tạm tránh khủng bố. Các đồng chí Bình 

Phương, Nguyễn Văn Tạo, Trần Quang Bình được giao nhiệm vụ xây dựng phong trào ở khu 

vực này. Chỉ sau một thời gian ngắn tuyên truyền vận động, phong trào đã phát triển rất nhanh, 

rất mạnh hình thành một khu căn cứ rộng lớn và vững chắc bao gồm toàn bộ vùng giáp ranh 

giữa hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Thời gian sau còn ảnh hưởng đến cả vùng Phù Yên (Sơn La). 

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức vượt ngục của tù chính trị và xây dựng cơ sở vùng Tây 

Bắc, Trung ương Đảng chủ trương phải tìm bắt liên lạc với các đồng chí đang bị giam cầm tại 

Nhà ngục Sơn La và chỉ thị cho Ban cán sự Phú Thọ thực hiện. Đồng chí Bình Phương trực tiếp 

được giao nhiệm vụ này. Đồng chí đã xây dựng được một số nhân mối ở địa phương thường đi 

lên Sơn La buôn thuốc phiện. Con đường liên lạc với Chi bộ Nhà ngục Sơn La được mở ra từ 

Nang Sa - Hiền Lương đi Nghĩa Lộ - Ngọc Chiến đến Sơn La. 

Tháng 11/1943, đồng chí Bình Phương đã đến tỉnh lỵ và bắt liên lạc được với Chi bộ 

Nhà ngục. Tại cây đa bản Hẹo, đồng chí Trần Quốc Hoàn và đồng chí Lê Thanh Nghị trong ban 

chi ủy đã nhận tài liệu và nghe đồng chí Bình Phương báo cáo tình hình, truyền đạt ý kiến chỉ 

đạo của Trung ương, đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động của đồng chí Bình Phương ở Sơn 

La. Chi bộ đã bố trí cho đồng chí ở nhà chị Chắt là tiểu thương ở bản Giảng và giới thiệu đồng 

chí với Chu Văn Thịnh. Suốt mấy tháng ở Sơn La, đồng chí Bình Phương đã được đồng chí 

Chu Văn Thịnh đưa đi thăm một số cơ sở để tìm hiểu tình hình và phong trào cách mạng ở địa 

phương. Qua đó, đồng chí Bình Phương đã nắm được một số cơ sở quần chúng ở tỉnh lỵ, 

Mường La, Mường Chanh do Chi bộ Nhà ngục tổ chức và xây dựng, phong trào cách mạng Sơn 

La đang phát triển mạnh và lan rộng ra các nơi trong tỉnh. 

Sau bao năm tự động công tác, lần đầu tiên Chi bộ Nhà ngục Sơn La có liên lạc chính 

thức của Trung ương lên và mang theo những chủ trương lớn của Đảng đối với vùng Tây Bắc, 

đã động viên, cổ vũ tinh thần các đồng chí trong Chi bộ Nhà ngục, đồng thời mở ra hướng đi 
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mới cho phong trào cách mạng Sơn La. Từ đây, mọi hoạt động của Chi bộ Đảng Nhà ngục và 

phong trào cách mạng Sơn La đã có sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương. 

Đầu năm 1944, công việc đang tiến hành thuận lợi thì đồng chí Bình Phương bị lộ. Chi 

ủy Chi bộ Nhà ngục quyết định đồng chí Bình Phương về xuôi để tránh khủng bố và giao trách 

nhiệm cho đồng chí Bình Phương đưa đồng chí Chu Văn Thịnh về Trung ương bồi dưỡng, huấn 

luyện. Đồng chí Chu Văn Thịnh đã được gửi tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng ở vùng Tía 

(Hà Đông) và được kết nạp Đảng ngay sau lớp huấn luyện. Sau thời gian bồi dưỡng, huấn 

luyện, đồng chí Chu Văn Thịnh đã được Trung ương cử lên phụ trách phong trào cách mạng ở 

Sơn La và là người trực tiếp nhận chủ trương của Chi bộ Nhà ngục và chỉ đạo phong trào cách 

mạng bên ngoài nhà ngục. 

Thời gian này, phong trào cách mạng Sơn La đã phát triển khá. Chi bộ Nhà ngục Sơn La 

được Trung ương công nhận và giao trách nhiệm chỉ đạo phong trào cách mạng Sơn La. Như 

vậy, tuy không phải là chi bộ Đảng của địa phương, nhưng thực chất Chi bộ Nhà ngục Sơn La 

đã làm nhiệm vụ của một đảng bộ chỉ đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Qua quá trình 

hoạt động giác ngộ tuyên truyền cách mạng của các đảng viên cộng sản đã hình thành một đội 

ngũ quần chúng trung kiên, sau này trở thành cán bộ cốt cán của phong trào cách mạng Sơn La. 

Phong trào cách mạng của Mường La và tỉnh lỵ sau một thời gian ngắn tạm lắng, nay 

được củng cố đã trở lại hoạt động và mở rộng ra các vùng lân cận. Phong trào quần chúng tiếp 

tục phát triển trong thanh niên, học sinh, thông qua nhiều hình thức hoạt động sôi nổi như đá 

bóng, văn nghệ, cắm trại ngày chủ nhật ở các hang động, học võ để tự vệ..., các hội viên cứu 

quốc được kết nạp ngày một đông. Đến cuối năm 1944, tổ Thanh niên Cứu quốc Mường La đã 

phát triển cơ sở sang khu tả ngạn Mường La, Mường Bằng, Mường Chùm và Mường Bú. Tại 

Mường Chanh, Hội Thanh niên Cứu quốc đã có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân 

dân. Hội đã kết nạp được 40 hội viên cứu quốc. Vốn là nơi có phong trào đấu tranh đòi quyền 

lợi dân sinh rầm rộ từ trước nhưng mới chỉ là đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế thuần túy, nay 

được Hội Thanh niên Cứu quốc tuyên truyền giáo dục, nhân dân Mường Chanh hiểu rõ nguồn 

gốc của sự đói nghèo và nhận thức rõ cuộc đấu tranh này không chỉ đòi quyền lợi kinh tế, mà 

còn là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành quyền làm chủ bản mường, mang lại ấm no 

hạnh phúc cho mỗi người dân. Nhiều thanh niên đã tự nguyện xin vào Hội Cứu quốc. Bằng 

nhiều hình thức hoạt động phong phú: Lúc công khai, lúc bí mật, hội đã tập hợp được đông đảo 

quần chúng đấu tranh đòi giảm thuế, bớt phu, bớt ruộng chức. Vụ thuế năm 1944, hội đã tổ 

chức vận động nhân dân đấu tranh với phìa Mường Chanh giành lại 14 con trâu, 50 con lợn, 10 

tấn lúa đem chia một phần cho dân, còn lại làm quỹ cho hội. Thắng lợi của cuộc đấu tranh đã 

động viên cổ vũ quần chúng càng thêm tin tưởng vào Hội Thanh niên Cứu quốc. Hội còn tổ 

chức đội tự vệ bí mật do Cầm Vĩnh Tri chỉ huy để trừng trị bọn tay sai, mật thám chuyên đi dò 

la tin tức cho địch. Đội tự vệ bí mật đã khống chế được cả tên phìa đứng đầu mường, bảo vệ an 

toàn những cuộc đấu tranh của quần chúng. Sự ra đời của lực lượng vũ trang Mường Chanh đã 

khẳng định thêm bước trưởng thành của phong trào cách mạng Mường Chanh cũng như Sơn 

La, đặt nền móng cho sự ra đời của hình thức đấu tranh vũ trang của quần chúng trong thời gian 

tới. Đấu tranh vũ trang đang cùng với cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng dần dần đưa 

phong trào cách mạng Sơn La bước vào thời kỳ nhảy vọt. 

Từ cơ sở Mường Chanh, phong trào cách mạng đã lan rộng tới các xã Mường Sại, 

Chiềng Cang, Nà Nghịu (thuộc Sông Mã ngày nay), bản Lầm, Tranh Đấu (Thuận Châu), tạo ra 

nhiều hình thức tập hợp quần chúng trong các tổ chức cách mạng ở địa phương. 

Tóm lại, hoạt động của Chi bộ Đảng Nhà ngục Sơn La những năm 1943 - 1944 đã quán 

triệt được quan điểm chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Trung ương Đảng vào điều kiện cụ 

thể của Sơn La. Bằng những hình thức thích hợp, chi bộ đã tuyên truyền và xây dựng các cơ sở 
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cách mạng bên ngoài nhà tù. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Mường La, tỉnh lỵ, Hội Thanh niên 

Cứu quốc Mường Chanh chính là những tổ chức quần chúng cách mạng đầu tiên ở Sơn La. Từ 

những tổ chức cách mạng này, Đảng đã lãnh đạo đưa quần chúng ra đấu tranh đòi quyền lợi 

kinh tế, đòi quyền sống... Ánh sáng cách mạng của Đảng đã soi rọi tới mọi tầng lớp trong xã hội 

và đã tập hợp đông đảo quần chúng xung quanh tổ chức tiên phong của mình để làm cuộc cách 

mạng dân tộc dân chủ nhân dân, mang lại quyền lợi cho mỗi người dân. Qua hoạt động thực 

tiễn của các tổ chức cách mạng và phong trào quần chúng, đội ngũ cán bộ trung kiên người Sơn 

La đã được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó đồng chí Chu Văn Thịnh giữ vai trò quan trọng trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng bên ngoài nhà tù. 
 

                     (Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn La.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000) 
 

         ****************************************** 
 

ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG Ở NHÀ TÙ SƠN LA 
 

Các cuộc đấu tranh trong Nhà tù Sơn La: 

Kẻ thù tưởng rằng hễ bắt được tù cộng sản là có thể tiêu diệt được tinh thần và ý chí 

chiến đấu của họ, sẽ tiêu diệt được Đảng ta và dập tắt được phong trào của nhân dân ta. Nhưng 

chúng đã lầm ý chí kiên cường của những người tù cộng sản được rèn đúc mài sáng trên sự tàn 

bạo của chúng. Người đảng viên cộng sản không chịu chết mòn trong gông cùm của kẻ thù, mà 

họ đấu tranh bảo tồn lực lượng, bảo vệ khí tiết cách mạng của Đảng, tổ chức cuộc sống, học tập 

lý luận và tuyên truyền cách mạng, giác ngộ quần chúng, xây dựng cơ sở cách mạng bên ngoài 

nhà tù. 

Trong giai đoạn 1930 - 1932, các đoàn tù chính trị gồm 50 người bị kết án khổ sai 5 năm 

đày lên Sơn La; tháng 2 năm 1933, đoàn tù thứ 4 gồm 210 người, đây là đoàn tù đông nhất bị 

đày lên Sơn La, sau khi thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong 

đoàn tù này có các đồng chí: Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Lan, Đỗ Ngọc Du, Khuất Duy Tiến, 

Trường Chinh, Lê Duẩn mà thực dân Pháp đã xếp vào “những phần tử nguy hiểm”. 

Tháng 10/1933 nhiều cuộc đấu tranh liên tiếp của những người tù cộng sản ở Nhà tù Sơn 

La nhưng tiêu biểu nhất vẫn là cuộc đấu tranh “Chống tên toàn quyền Đông Dương Pátskiê” - 

Cuộc đấu tranh này anh em tù chính trị đã tổ chức đưa ra bản yêu sách gồm các vấn đề như sau: 

- Phải thực hiện chế độ tù chính trị. 

- Phải chuyển tù về đồng bằng. 

- Phải cải thiện chế độ ăn uống. 

- Phải cấp thuốc cho người ốm. 

- Không được đánh đập và bắt tù nhân làm việc nặng nhọc. 

 Anh em tù chính trị còn tố cáo chế độ tù đày dã man làm cho nhiều người chết, những 

người tù còn lại đều bị ốm yếu, bệnh tật. Thái độ cương quyết của tù nhân đã buộc Pátskiê phải 

nhận bản yêu sách và hứa sẽ nghiên cứu và giải quyết. 

Tháng 10/1934 đến tháng 5/1935, thực dân Pháp tiếp tục đày các đoàn tù lên Sơn La, 

trong những đoàn tù này có các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Đặng Việt Châu, Phạm Quang 

Lịch… Có nhiều đồng chí bị đày lên Sơn La lần thứ hai như đồng chí Trường Chinh, Bùi Vũ 

Trụ, Hoàng Đình Dong. 

Để lãnh đạo anh em đoàn kết đấu tranh với chế độ tù đày dã man, các đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng, Trường Chinh đã bí mật lãnh đạo những đảng viên cộng sản từ Nhà tù Hỏa Lò bị 

thực dân Pháp đày lên Nhà tù Sơn La họp lại, nhận định tình hình ở Ngục tù Sơn La và đề ra 

chủ trương thành lập “Hội đồng thống nhất” do đồng chí Trường Chinh phụ trách, dưới sự chỉ 

đạo “Hội đồng thống nhất” được chia thành các ban: Ban trật tự trong - Ban trật tự ngoài - Ban 
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hợp tác xã - Ban nhà bếp - Tổ nhà thuốc. Hội đồng chỉ định người phụ trách, các ban các tổ hoạt 

động theo quyền hạn trách nhiệm do “Hội đồng thống nhất” đã quy định và được tự chủ theo 

hoạt động của mình. Những người tù cộng sản chủ trương hoạt động công khai, không ra sách 

báo như ở Hỏa Lò. Những cán bộ được bố trí trong những vị trí công tác mà bọn thống trị có 

thể chấp nhận được, chúng không để ý theo dõi, mọi người đều tự giác tuân theo những nguyên 

tắc do hội đồng nêu ra mà lấy ý kiến rộng rãi trong anh em. Việc thành lập “Hội đồng thống 

nhất” là thắng lợi to lớn của tù chính trị về mặt tổ chức và chỉ đạo đấu tranh hợp pháp. Lúc này 

những người tù cộng sản ở Ngục Sơn La đều vui vẻ phấn khởi giúp đỡ nhau tổ chức sản xuất, 

tăng gia gây quỹ, cải thiện đời sống, tổ chức học tập lý luận, văn hóa… Tìm cách để giác ngộ 

binh lính trong nhà tù, vận động giáo dục quần chúng, đặc biệt là quần chúng thanh niên, học 

sinh, công chức. 

Thắng lợi của các đồng chí tù chính trị từ những năm 1935 - 1936 đã để lại nhiều bài học 

kinh nghiệm quý báu về mặt tổ chức đấu tranh, tổ chức đời sống. 

Cuộc đấu tranh tuyệt thực chống tên giám ngục Gabôri: 

Khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, đế quốc Pháp lại tăng cường khủng bố tù 

nhân hơn nữa. Đặc biệt là chúng tăng cường khổ sai nặng nhọc đối với tù nhân đi phá đá, đốn 

củi, đốn gỗ ở chốn rừng sâu, đào hầm, xây nhà tù, khẩu phần ăn gạo lẫn trấu, thịt ôi, cá ươn, 

mắm thối, nằm sàn xi măng, gây nhiều bệnh tật hiểm nghèo… gây nên nhiều chết chóc đau 

thương. Trước những tình hình đó Chi bộ Nhà tù Sơn La phát động cuộc đấu tranh chống chế 

độ tù đày hà khắc của nhà tù, đòi bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tù chính trị, mà chính quyền 

thực dân đã thừa nhận. Nguyên nhân bùng nổ cuộc đấu tranh là Gabôri đã đánh đập tù nhân một 

cách dã man, tự ý cấm người tù xuống suối tắm giặt, không cho họ tự quản bếp ăn, bớt xén 

trắng trợn khẩu phần ăn của tù nhân, chúng còn không cho tù nhân nói chuyện với binh lính. 

Cuộc đấu tranh nổ vào tháng 6 năm 1940. Hôm đó trước mặt viên giám ngục, đại diện tù 

chính trị tuyên bố: Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi tuyệt thực để phản đối xếp Gabôri đối xử tàn 

tệ, đánh đập tra tấn, chửi mắng, quát nạt tù chính trị. Tuy nhiên chúng tôi không bỏ công việc, 

mọi người về trại đến chiều vẫn đi làm bình thường. Cuộc đấu tranh kéo dài 4 ngày sau đó 

không thấy lay chuyển, tên Cút-xô quyết định nhân nhượng một bước để chuẩn bị cho cuộc tiến 

công lớn hơn. Trước mặt thượng cấp tên Gabôri xin hứa “sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngài 

Công sứ”. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này rất quan trọng, giải quyết được một số quyền lợi 

mà cũng từ đấy thái độ của binh lính có chuyển biến hơn, biết nể trọng tù nhân. Từ thắng lợi 

của các cuộc đấu tranh vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng trở thành tất yếu các đồng chí cũng bắt 

đầu khẳng định: “Chúng ta không chỉ biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, mà còn 

là trường đời, là nơi rèn luyện đấu tranh giai cấp, là học viện của chủ nghĩa Mác - Lê nin”. 

Cuộc đấu tranh kiên quyết và khôn khéo chống Cút-xô: 

Với âm mưu thâm độc của tên cáo già Cút-xô chúng nhượng bộ tù chính trị trong cuộc 

đấu tranh trước, nhưng trong thâm tâm chúng chuẩn bị một kế hoạch tấn công quyết liệt hơn để 

uy hiếp tinh thần những người tù chính trị. Bề ngoài chúng dùng những lời lẽ ngọt ngào, những 

cử chỉ thân mật, nhưng bên trong chúng ngầm ra lệnh cho bọn tay chân của chúng thẳng tay đàn 

áp, khủng bố tù chính trị mạnh hơn nữa. 

Lúc này tình hình thế giới đang có nhiều biến chuyển, vì vậy bọn thống trị ở các nhà tù 

khác, tăng cường khủng bố, ngược đãi tù chính trị. Riêng ở Nhà ngục Sơn La số tù cộng sản lên 

tới một trăm đồng chí. Để phục vụ cho âm mưu đó, chúng mở rộng và xây dựng nhà tù mới, 

chúng bắt tù chính trị phải làm những công việc khổ sai nặng nhọc, bóc lột nhân công rẻ mạt, 

đày đọa anh em làm mồi cho ốm đau chết chóc. Tên Cút-xô cáo già ra lệnh cho cai và lính bắt 

tù phải “Đổ mồ hôi nhiều hơn nữa”. Các công việc lao động khổ sai trong nhà tù đều phải tăng 
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thêm chuyến. Hắn ra lệnh cho chân tay của chúng theo dõi mọi hoạt động của những người 

“bướng bỉnh” báo cho hắn để hắn bắt giam buồng tối. 

 Đó là nguyên nhân nổ ra cuộc đấu tranh lớn nhất trong Nhà tù Sơn La vào ngày 

13/5/1941. Cuộc đấu tranh này do chi ủy quyết định. Ban lãnh đạo cuộc đấu tranh được thành 

lập gồm các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, khỏe mạnh, can đảm, sẵn sàng hy sinh, đứng ra 

làm hàng rào che chở cho những đồng chí già yếu, cán bộ lãnh đạo như: Đồng chí Trần Huy 

Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Xuân Thủy, Lê Đức Thọ, Tô Hiệu. Vì bệnh tật ho lao nặng, đồng 

chí Tô Hiệu bị giam cách ly ở xà lim tam giác chéo cũng cương quyết xin tham gia đấu tranh, 

ban lãnh đạo thấy sức khỏe của đồng chí yếu, nên phân công làm liên lạc và điều tra tình hình 

địch, thông báo cho anh em, tuyên truyền binh lính tranh thủ sự ủng hộ của họ. Đồng chí Tô 

Hiệu góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh này. 

Hôm đó ngày 13/5/1941, buổi trưa đi làm về cơm đã dọn ra sân, anh em không ăn, một 

đại biểu của ta đứng lên tuyên bố với giám ngục: “Chúng tôi tuyệt thực và không đi làm để 

phản đối ông Công sứ đánh đập, bắt giam hầm Cát-xô mấy người xe nước một cách vô lý”. Sau 

khi tuyên bố, anh em tập trung về trại lớn cũ, ban lãnh đạo sắp xếp chỗ nằm cho từng người: 

Khỏe nằm ngoài, yếu nằm trong. Ban lãnh đạo dặn dò các đồng chí giữ vững tinh thần sẵn sàng 

đối phó nếu chúng dở trò khủng bố. Nhưng tên cáo già Cút-xô nham hiểm và quỷ quyệt ra lệnh 

bắt giam mấy người xe nước xuống hầm, hắn biết thế nào cũng có sự phản ứng nên hắn đã 

chuẩn bị khủng bố dã man mà ta không lường hết được. Được tin tù chính trị đấu tranh tuyệt 

thực, Cút-xô tỏ ra bình tĩnh, hắn không hò la, đánh đập, chửi bới mà lập tức ra lệnh cho bọn lính 

ống sẵn sàng, lưỡi lê tuốt trần. Mở cửa xông thẳng vào trại, chúng dồn mọi người xuống hầm 

tối. Lúc đầu anh em cứ tưởng chúng làm như vậy để tiện cho việc kiểm tra lục soát, không ngờ 

Cút-xô định chôn sống hàng trăm con người. Sau đó Cút-xô ra lệnh “Không để lọt một hạt cơm, 

giọt nước vào hầm ngầm. Nếu ai trái lệnh sẽ bị bắn ngay!”. Hắn còn hăm dọa sẽ lấy gạch xây 

lấp cửa hầm. 

Sự việc xảy ra hoàn toàn khác với dự kiến của ta, ta chỉ tuyên bố nhịn ăn, nhưng kẻ địch 

bắt nhịn uống và giam chặt dưới hầm sâu thiếu không khí với số lượng tù nhân là 156 người. 

Căn hầm chật hẹp, ẩm thấp, chỉ có 6 lỗ cửa nhỏ trông lên mặt đất, không khí vốn đã thiếu lại 

thêm hơi người càng ngột ngạt, khó thở. Hầm ẩm ướt lạnh lẽo, nay biến thành một lò nung nóng 

bức, nhiều đồng chí phải cởi hết quần áo, muốn đứng áp vào tường đá cố hút lấy một chút hơi 

mát. Do không được ăn uống, trong hầm tối thiếu ánh sáng và không khí nên sức khỏe anh em 

giảm sút rất nhiều. Ở ngoài nhân dân phố Chiềng Lề rất căm phẫn khi biết được tin Cút-xô giam 

hàng trăm tù chính trị dưới hầm tối. Với tình cảm đó, bà con người gửi phên đường, ống nước 

vào ủng hộ cho anh em tù chính trị. Đối với anh em trong tù vì có sự cổ vũ lớn lao, tiếp thêm 

sức mạnh để anh em tiếp tục đấu tranh. 

Cuộc đấu tranh kéo dài 13 ngày đêm của những người tù chính trị phạm ở Sơn La đã kết 

thúc. Qua nhiều ngày bị giam cầm trong hầm tối, khi bước chân lên mặt đất, hầu hết các đồng 

chí bị ù tai, hoa mắt bước đi lảo đảo, chập choạng, có đồng chí ngã gục không đi tiếp được nữa. 

Sự ác độc tàn bạo của kẻ càng nung nấu thêm lòng căm thù quân cướp nước, càng quyết tâm 

đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân đến cùng của những người cộng sản… 

Sự ra đời của Chi bộ Nhà tù Sơn La: 
Từ năm 1930 - 1939 đã có nhiều đoàn tù bị thực dân Pháp đày lên Nhà tù Sơn La, nhưng 

chưa thành lập được tổ chức Đảng bởi vì chưa có kinh nghiệm lãnh đạo, chưa gây được cảm 

tình với binh lính, gây dựng một cơ sở cách mạng bên ngoài. Vì vậy đến năm 1939 đã có nhiều 

đoàn tù bị đày lên Sơn La trong đó có các đồng chí nhiều kinh nghiệm hoạt động cách mạng, có 

các đồng chí đã bị bắt và bị giam cầm ở các nhà tù khác như Côn Đảo, Hỏa Lò. Xuất phát từ 

những yêu cầu cấp bách lúc này trong Nhà tù Sơn La phải có một chi bộ Đảng làm hạt nhân 
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lãnh đạo và tổ chức đấu tranh. Cuối tháng 12/1939, các đồng chí đảng viên trong nhà tù bí mật 

họp và lập ra chi bộ lâm thời gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm Bí 

thư. 

- Tháng 2/1940, chi bộ lâm thời được chuyển thành chính thức đồng chí Trần Huy Liệu 

được bầu làm Bí thư. 

- Tháng 5/1940 đại hội chi bộ được tổ chức đã thảo luận, nội dung các chủ trương công 

tác và bầu ra ban chi ủy, đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư, chi bộ đề ra những chủ trương 

đường lối hoạt động cụ thể: 

1- Lãnh đạo mọi hoạt động trong tù đề ra phương hướng đấu tranh. 

2- Giáo dục đảng viên nâng cao lập trường quan điểm, ý chí chiến đấu, nhân sinh quan 

cộng sản, đạo đức phẩm chất cách mạng. 

3- Rèn luyện và đào tạo cán bộ. 

4- Xây dựng cơ sở cách mạng bên ngoài nhà tù. 

5- Bắt liên lạc với tổ chức Đảng bên ngoài nhà tù. 

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đại hội đại biểu tù nhân được tổ chức. Các tù nhân thảo 

luận sôi nổi, thông qua quy chế chung về tổ chức nhà tù. Đại hội quyết định thành lập ủy ban 

nhà tù (còn gọi là ủy ban hàng trại) đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù. Đó là cơ quan cao 

nhất điều hành hoạt động của tù nhân giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ quyền hạn để tổ chức và 

thực hiện các nghị quyết của đại hội, chỉ đạo các ban cơ sở, đồng thời làm chức năng đối ngoại. 

Các ban cơ sở gồm có: 

Ban Trật tự trong, Ban Trật tự ngoài, Ban Kinh tế, Ban Cứu tế, Ban Tuyên truyền, Ban 

Huấn luyện, Phòng Y tế, Ban Khánh tiết, Ban Văn hóa, Ban Dân vận. Riêng Ban Binh vận hoạt 

động bí mật trực thuộc chi ủy. Từ năm 1942 tập thể tù chính trị ở Nhà tù Sơn La đã hoàn thành 

về cơ cấu tổ chức của mình. Chức năng của mỗi ban hoạt động khác nhau nhưng cùng chung 

một mục đích đó là: Chống lại chế độ tù đày hà khắc của thực dân Pháp đối với tù chính trị, mặt 

khác anh em tù chính trị tổ chức học tập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, gây cơ sở cách 

mạng từ binh lính, công chức trong và ngoài nhà tù, bắt liên lạc với Trung ương Đảng. 

Chi bộ Nhà tù Sơn La với phong trào cách mạng ở Sơn La 

Tình hình ở bên ngoài nhà tù ngày càng thuận lợi cho việc Chi bộ Nhà tù tích cực tuyên 

truyền, gây dựng phong trào cách mạng bởi lúc này nhân dân ta ngày càng căm ghét bọn cướp 

nước và bọn quan lại, cường hào. Trước tình hình đó càng thôi thúc anh em tích cực mọi hoạt 

động trong nhà tù. Vì vậy trong thời gian này các đồng chí tù chính trị ở Nhà tù Sơn La cần phải 

tìm cách bắt liên lạc với tổ chức Đảng ở Trung ương. 

Giữa lúc nóng lòng chờ đợi liên lạc của Trung ương thì một số các đồng chí mới bị bắt, 

bị đày tiếp lên Nhà tù Sơn La. Trong các đoàn tù đó có đồng chí Trần Đăng Ninh, đã mang theo 

chủ trương mới của Trung ương (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương tháng 5/1941). 

Từ đó đã giúp chi bộ có đường lối hoạt động. Đến tháng 11/1943 Trung ương cử đồng chí Bình 

Phương lên Sơn La bắt liên lạc với Chi bộ Nhà tù Sơn La. 

Sau khi nhận được chỉ thị của Trung ương Đảng, chi bộ đã cử đồng chí Lê Thanh Nghị, 

Trần Quốc Hoàn thay mặt chi bộ tiếp nhận chỉ thị của Trung ương Đảng đó là động lực thúc 

đẩy các hoạt động của chi bộ trong nhà tù như việc tổ chức học tập, rèn luyện quân sự, xây 

dựng cơ sở cách mạng ở bên trong nhà tù và bên ngoài nhà tù, tuyên truyền giác ngộ binh lính. 

Sẵn sàng chờ đợi mọi thời cơ thuận lợi tiến tới giải phóng tù nhân, đồng thời mở ra hướng đi 

mới cho phong trào cách mạng ở Sơn La. 

Đầu năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La đã chính thức thành lập được 2 cơ sở cách mạng 

bên ngoài nhà tù đầu tiên ở Sơn La. Tổ chức thứ nhất ở Mường La gồm các đồng chí Lò Văn 
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Giá, Cầm Văn Thinh, Lù Văn Phụi, Lô Xuân, tổ này do anh Cầm Văn Thinh trực tiếp làm Bí 

thư. 

Tổ thứ hai ở thị xã gồm: Chu Văn Thịnh, Tòng Văn Lanh, tổ này do anh Chu Văn Thịnh 

trực tiếp làm Bí thư. 

Hai tổ này được mang tên “Đoàn Thanh niên Thái Cứu quốc”, dưới sự lãnh đạo trực tiếp 

của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Có nhiệm vụ tiếp nhận chủ trương đường lối của Đảng, giác ngộ 

quần chúng, tập hợp các đoàn viên thanh niên có ý thức tham gia cách mạng, lôi kéo những 

người có cảm tình với ta. 

Tháng 8/1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La tổ chức cuộc vượt ngục đầu tiên ở Sơn La. Cuộc 

vượt ngục này đòi hỏi chi bộ phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và phải bí mật, rút kinh nghiệm 

cuộc vượt ngục của hai đồng chí Sàng và đồng chí Lý không có tổ chức nên đã xảy ra thảm họa 

vô cùng to lớn cho Chi bộ Nhà tù Sơn La, ảnh hưởng tới tư tưởng của anh em tù chính trị. 

Sau khi nghiên cứu chi bộ nhận định nhân tố thắng lợi trong cuộc vượt ngục này là phải 

có người dẫn đường. Chi bộ chọn anh Lò Văn Giá một đoàn viên Thanh niên Thái Cứu quốc 

thông minh, dũng cảm, nhanh nhẹn, có tinh thần yêu nước và nhiệt tình cách mạng. Thành phần 

vượt ngục gồm có 4 đồng chí do Chi bộ Nhà tù chọn đó là đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Trần 

Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên cuộc vượt ngục 

của 4 đồng chí đã thành công tốt đẹp. Anh Lò Văn Giá sau khi trở lại Sơn La đã bị thực dân 

Pháp bắt và thủ tiêu. 

Đây là cuộc vượt ngục thành công duy nhất từ trước đến giờ ở Nhà ngục Sơn La, nó 

đánh dấu một bước ngoặt lịch sử kịp thời cổ vũ anh em, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Chi bộ Nhà tù Sơn La với Cách mạng tháng 8/1945 ở Sơn La 

Để gấp rút chuẩn bị lực lượng giành chính quyền ở các địa phương Xứ ủy Bắc Kỳ đã cử 

đồng chí Lê Trung Toản trở lại Sơn La để cùng các đồng chí ở địa phương tổ chức lại các 

phong trào. 

Hội người Thái Cứu quốc ở Sơn La là một hình thức tổ chức quần chúng, là một hình 

thức tổ chức Mặt trận Việt Minh, người lãnh đạo trực tiếp là đảng viên Chu Văn Thịnh. Tổ chức 

này có nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng, vạch trần tội ác của Nhật, kêu gọi đồng bào đoàn kết. 

Ngày 26/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Tỉnh bộ Việt Minh do đồng chí Chu 

Văn Thịnh làm Chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. 

Có thể nói Chi bộ Nhà tù Sơn La là vườn ươm hạt giống cách mạng, nơi tỏa sáng của 

Đảng tới nhân dân các dân tộc Sơn La, từ cơ sở cách mạng và từ những cốt cán trung kiên được 

Chi bộ Nhà tù Sơn La lớn mạnh sau này. 
 

           (dsvh.sonla.gov.vn) 
 

 

 

CHI BỘ NHÀ TÙ SƠN LA VÀ TỔ CHỨC THANH NIÊN CỨU QUỐC ĐẦU TIÊN Ở SƠN LA (*)
 

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) trực tiếp lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu 

tranh chống lại chế độ tàn bạo của thực dân, phong kiến, làm cách mạng giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp. 

Nhận rõ vai trò và vị trí của thanh niên trong cách mạng, Đảng ta ngay từ đầu đã chăm 
lo xây dựng và rèn luyện tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi. Khi tổ chức ra Việt Nam 

Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của những người 
cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ ngay đến tổ chức độc lập của thanh niên. 
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Cùng với việc đưa một số thiếu nhi sang Quảng Châu (Trung Quốc) để huấn luyện, ngay 
trong nhóm bí mật do Người lập ra để làm nòng cốt trong Hội Việt Nam thanh niên cách mạng 

đồng chí cũng có 2 đoàn viên thanh niên dự bị. Trong báo cáo gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế 
cộng sản đề ngày 19/2/1925 đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) 
viết rõ: “Chúng tôi đã lập một nhóm bí mật gồm 2 hội viên, trong đó có: ...5 người đã là đảng 

viên dự bị của Đảng Cộng sản. Chúng tôi còn có 2 đoàn viên dự bị của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Lênin”. 

Sau khi ra đời, trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, họp tháng 
10/1930, Đảng ta đã ra “Án nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động”, chỉ rõ “Cộng sản 

thanh niên Đoàn là đại biểu độc nhất của đám thanh niên công nông, của tất cả đám thanh 
niên thành phố và nhà quê... Cộng sản thanh niên Đoàn là cái khí cụ rất tốt để ảnh hưởng 
mạnh đến quảng đại quần chúng thanh niên công nông và lãnh đạo cho họ, trong cuộc giai 

cấp đấu tranh”. 

… 

Mùa xuân năm 1931, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng lần thứ 2 họp 
tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 dưới sự chủ trì 
của đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư của Đảng, thực hiện án nghị quyết về thanh niên vận 
động của Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, tháng 10/1930, đã đề ra nhiệm vụ “cần kíp tổ 
chức ra thanh niên cộng sản Đoàn”… 

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương (tên gọi của Đoàn lúc mới 
thành lập) đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta, góp phần 
đoàn kết, tập hợp tuổi trẻ cả nước tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 

Hòng dập tắt phong trào cách mạng của nhân dân ta và tiêu diệt Đảng ta, đế quốc 
Pháp, một mặt tăng cường lực lượng quân sự, cảnh sát, mật thám, đàn áp dã man những 
cuộc nổi dậy của quần chúng. Mặt khác chúng gấp rút xây thêm hoặc mở rộng các nhà tù, trại 
giam để giam cầm những chiến sỹ cộng sản và những thanh niên yêu nước bị chúng bắt để 
uy hiếp tinh thần cách mạng của nhân dân. Trong đó có việc mở rộng và nâng cấp Nhà tù 
Sơn La thành nơi giam cầm tù chính trị. 

Nhà tù Sơn La được xây dựng trên đồi Khau Cả, nằm ở thị xã Sơn La (nay là thành 
phố Sơn La), là một vùng núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, là 
nơi “đêm hiu hắt lạnh ngày mù mịt sương”, nơi “nước độc rừng thiêng”. Thực dân Pháp đã 
đưa hàng loạt tù chính trị lên giam cầm ở Nhà tù Sơn La. Từ năm 1930 đến năm 1942, chúng 
đã đưa lên Nhà tù Sơn La 7 đoàn tù chính trị với tổng số 466 người, phần lớn là những đảng 
viên, cán bộ và quần chúng trung kiên của Đảng... có mức án cao, với mục đích: Tách rời mối 
liên hệ giữa các chiến sỹ cộng sản với phong trào cách mạng của quần chúng, làm giảm sút ý 
chí chiến đấu và nhiệt tình cách mạng, giết dần giết mòn các chiến sỹ cộng sản và những 
người yêu nước bằng khí hậu khắc nghiệt, muỗi rừng, bệnh tật và lao động khổ sai. Trong 
báo cáo năm 1931 gửi Thống sứ Bắc Kỳ, tên Công sứ Sơn La viết: “Chỉ cần một thời gian 
không lâu, sốt rét, bệnh tật và công việc khổ sai sẽ tiêu hao chúng một cách êm thấm”. Thâm 
hiểm hơn, chúng dùng thủ đoạn chia rẽ dân tộc để ngăn cản việc tuyên truyền cách mạng của 
tù chính trị. Tên Công sứ Sơn La thường dọa tù nhân: “Đừng tìm cách trốn. Thổ dân sẽ đem 
đầu của các anh về đổi lấy muối”. Chúng treo giải thưởng 20 đồng bạc trắng (tương đương 
với 5 tạ muối lúc bấy giờ) cho ai bắt được tù nhân vượt ngục. 

 Sự có mặt của các đoàn tù chính trị đã làm cho Nhà tù Sơn La trở thành một trung tâm 
giam cầm, đày ải những chiến sỹ cộng sản và những người yêu nước ở khu vực phía Bắc 
Việt Nam. Nhiều người trong số đó từng bị đế quốc Pháp bắt giam nhiều lần ở Nhà tù Hỏa Lò, 
Côn Đảo. Có đồng chí sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà 
nước như các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng. Trải qua đấu tranh 
sinh tử với kẻ thù, các đồng chí đều dày dạn kinh nghiệm. Trong điều kiện chế độ giam cầm 
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hà khắc của Nhà tù Sơn La, các đồng chí đều nhận thức rõ rằng: Cần có một tổ chức thống 
nhất để chỉ đạo cuộc đấu tranh, nên dù khó khăn mấy cũng phải xây dựng được chi bộ Đảng 
và các tổ chức trong nhà tù để đoàn kết anh em trong tù. 

Vào cuối tháng 12/1939 các đảng viên cộng sản trong nhà tù bí mật triệu tập hội nghị 
để thảo luận việc thành lập Chi bộ lâm thời của Nhà tù Sơn La, gồm 10 đồng chí và cử đồng 

chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư. 

Đây là chi bộ Đảng đầu tiên được tổ chức ở vùng rừng núi phía Tây Bắc của Tổ quốc. 

Tuy là chi bộ lâm thời hoạt động bí mật trong nhà tù đế quốc nhưng có một ý nghĩa to lớn đối 
với phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La cũng như trong khu 

Tây Bắc. Từ đây đồng bào và thanh niên các dân tộc tiếp thu được ánh sáng của Đảng và 
cách mạng để tiến tới giải phóng quê nhà.  

Tháng 2/1940, hội nghị chi bộ lâm thời quyết định chuyển thành chi bộ chính thức và 
nhất trí cử đồng chí Trần Huy Liệu làm Bí thư. Tháng 5/1940, chi bộ triệu tập hội nghị thảo 

luận phương hướng, nhiệm vụ hoạt động và bầu ban chi ủy mới do đồng chí Tô Hiệu làm Bí 

thư. Hội nghị đã vạch ra 5 công tác lớn: 

1. Chi bộ lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà tù. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho 

đoàn viên và quần chúng. 

3. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện và bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và phương 

pháp đấu tranh cách mạng trong nhà tù. 

4. Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng cách mạng ở trong nhà tù. 

5. Tìm mọi cách bắt liên lạc với xứ ủy và Trung ương Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của 

cấp trên đối với cán bộ nhà tù. 

Việc bắt liên lạc với Trung ương, với các cơ sở Đảng và công tác tổ chức, gây dựng 

cơ sở cách mạng ở địa phương Sơn La là một trong những nhiệm vụ quan trọng được chi bộ 
giao cho đồng chí Tô Hiệu và các đồng chí bí thư chi bộ các thời kỳ sau đó đảm nhiệm. 

Chi bộ hoạt động tuyệt đối bí mật, vừa triển khai công tác lãnh đạo, vừa bảo toàn lực 
lượng, tránh sự khủng bố của địch. Các đảng viên hoạt động ở các địa phương bị đày lên 

Nhà tù Sơn La nhiều nhưng đều phải trải qua thời kỳ thử thách, kiểm tra rồi mới được kết nạp 
vào chi bộ và giao nhiệm vụ cụ thể. Vì vậy, số đảng viên sinh hoạt trong Chi bộ Nhà tù Sơn 
La lúc cao nhất cũng chỉ trên 50 đồng chí.  

Mặc dù kẻ địch kiểm soát hết sức gắt gao nhưng việc liên lạc giữa các đảng viên trong 
các nhà giam vẫn được đảm bảo. Các đảng viên đều quán triệt những nghị quyết của chi bộ, 

chủ trương của chi ủy. Nhiều đảng viên trẻ, có bản lĩnh, trung thành được chi bộ quan tâm bồi 
dưỡng, giao nhiệm vụ, sẵn sàng thay thế các đồng chí chủ chốt, phòng khi bất trắc. 

Mùa thu năm 1941, Chi bộ Nhà tù cho ra đời tờ báo “Suối Reo” để tuyên truyền cách 

mạng và hướng dẫn các cuộc đấu tranh trong tù. Tờ báo được bí mật truyền bá rộng rãi trong 

thanh niên học sinh, công chức, binh lính và quần chúng ở thị xã Sơn La, thức tỉnh lòng yêu 
nước của mọi người và kêu gọi đồng bào các dân tộc đoàn kết, tranh đấu để cứu nước, cứu 

nhà. 

Do tình hình giao thông khó khăn, từ giữa năm 1941 đầu năm 1942, việc bắt liên lạc 

giữa chi bộ với Trung ương Đảng vẫn chưa kết quả. Cho tới đầu năm 1942, chi bộ mới tiếp 
nhận được một số văn kiện của Đảng như Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 
8 họp từ ngày 10 đến 19/5/1941 tại Pắc Bó (Cao Bằng) và Điều lệ Việt Minh. Nhờ đó Chi bộ 

Nhà tù nắm bắt được chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 
trước mắt là tập trung lực lượng vào việc đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập, tự do cho Tổ 

quốc. 

Dựa vào đường lối của Trung ương và tình hình thực tế, Chi bộ Nhà tù đề ra những 

chủ trương cụ thể như: 
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- Tăng cường tuyên truyền, vận động, xây dựng cơ sở cách mạng bên ngoài nhà tù, 
chuẩn bị tiến tới vũ trang khởi nghĩa ở Sơn La khi có điều kiện. 

- Thành lập các tiểu ban binh vận, dân vận. 

- Cử những đảng viên có điều kiện hoạt động bên ngoài nhà tù học tiếng Thái và chữ 
Thái tạo thuận lợi cho việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc. 

Nghị quyết Trung ương 8 đã truyền đến Chi bộ Nhà tù Sơn La sức mạnh mới. Đảng 
viên, quần chúng tin tưởng, phấn khởi học tập tình hình, nhiệm vụ mới, chuẩn bị sẵn sàng 
đón thời cơ. 

Thực hiện chủ trương của Chi bộ Nhà tù, công tác vận động nhân dân các dân tộc 
tham gia cách mạng được đặc biệt chú trọng. Chi bộ xác định đối tượng chủ yếu là thanh niên 
học sinh, công chức và nông dân và đã thành lập các tổ công tác: Tổ vận động thanh niên 
học sinh, tổ vận động công nhân viên chức, tổ vận động nhân dân phố Chiềng Lề, tổ vận 
động nhân dân các bản... 

Vào đầu những năm 40, tỉnh lỵ Sơn La tập trung nhiều học sinh Chiềng Lề. Ngoài số 
thanh niên phố Chiềng Lề và các bản, còn có thanh niên các châu mường về học. Ngoài ra 
còn có cả học sinh Lào. Lợi dụng những lúc đi lao động khổ sai, đào hầm phòng thủ chống 
Nhật ở khu trường tiểu học, các đảng viên trong Chi bộ Nhà tù đã bí mật tiếp xúc với anh em 
học sinh. Từ chỗ giảng giải những bài toán khó, dịch những câu tiếng Pháp, các đồng chí đã 
tuyên truyền cho thanh niên học sinh về Cách mạng tháng Mười, về việc nhân dân và thanh 
niên ta phải sống trong cảnh “nước mất nhà tan”, “một cổ hai tròng” bị đế quốc Pháp, Nhật áp 
bức, bóc lột, đời sống hết sức khổ cực, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của thanh 
niên đối với dân tộc, Tổ quốc. 

Việc vận động, tổ chức các cơ sở quần chúng cách mạng trong công nhân, viên chức 
được Chi bộ Nhà tù tiến hành khẩn trương. Vì đường dây này là nguồn cung cấp thông tin, 
sách báo và tài liệu cho chi bộ. Lợi dụng những lúc đi làm lò vôi, lò gạch, làm nề ở trại khố đỏ, 
đào hầm ở các công sở, vào các bản xin tro, lấy tre... Các đảng viên tìm mọi cách tiếp xúc với 
binh lính đi coi tù, với công chức, học sinh và dân bản để tuyên truyền cách mạng, vạch trần 
bản chất của đế quốc, phong kiến. 

Cũng thời gian này, Chi ủy Chi bộ Nhà tù đã bí mật bắt liên lạc với đồng chí Bế Nhật 
Huấn làm thư ký ở Tòa sứ Sơn La. Anh quê ở Hòa An, Cao Bằng, trong thời kỳ Mặt trận Dân 
chủ, anh tham gia tổ chức thanh niên học sinh phản đế và được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Anh là đảng viên duy nhất hoạt động bên ngoài Nhà tù Sơn La. Được chi bộ 
giao nhiệm vụ, Bế Nhật Huấn đã tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ nhiều công chức, nhà giáo, 
nhân viên y tế trở thành quần chúng cảm tình cách mạng. 

Cùng với thanh niên học sinh, công nhân, viên chức, đồng bào ở phố Chiềng Lề và các 
bản ngoại vi thị xã (bản Tông, bản Hụm, Là Mường, Có Thé, Phiêng Ngùa, Bó Cá, Cọ Hài, 
bản Giảng, bản Hẹo...) cũng dần dần được giác ngộ. Về sau, nhiều người trở thành cán bộ 
cốt cán và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng ở Sơn La như: Chu Văn Thịnh, Cầm Văn 
Thinh, Nguyễn Phúc, Quàng Văn Đức, Lò Văn Giá, Tòng Văn Lanh, Nguyễn Tử Du... 

Anh em công nhân ở Sở Lục lộ, nhà máy điện, Hãng ôtô Phê-ri-e đều có cơ sở của Chi 
bộ Nhà tù. Nhiều thanh niên công nhân ở đây đã không sợ nguy hiểm, thường xuyên nhận 
thư từ, sách báo, tài liệu từ miền xuôi lên qua địa chỉ của mình rồi bí mật chuyển cho Chi bộ 
Nhà tù. 

Âm mưu biến Sơn La thành căn cứ chống Nhật, thực dân Pháp ráo riết bắt thanh niên 
đi lính, đi phu xây dựng sân bay Nà Sản, xây dựng kho thóc ở thị xã. Phìa, tạo các châu 
mường ra sức thu thóc tạ nộp kho làm lương thực dự trữ. Bị vơ vét, bóc lột dã man, đời sống 
của nhân dân và thanh niên Sơn La vô cùng cực khổ, nên rất căm thù và chán ghét bọn cướp 
nước. Được Chi bộ Nhà tù tuyên truyền giác ngộ, nhân dân và thanh niên Sơn La hiểu rõ, chỉ 
có đi theo Đảng, gia nhập Việt Minh đánh Pháp, đuổi Nhật giành độc lập, tự do cho đất nước 
thì mọi nhà mới được ấm no. 
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Từ những cơ sở liên lạc của chi bộ, số thanh niên được giác ngộ ngày một đông. Chi 
bộ Nhà tù thấy đã đến lúc cần đưa số thanh niên đã được thử thách vào tổ chức cách mạng 
để từ đó làm nòng cốt và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng trong toàn tỉnh. 

Mùa xuân năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La đã quyết định thành lập Đoàn Thanh niên 
Cứu quốc vùng thị xã Sơn La và Mường La, lấy tên là “Mú nóm chất mương” (tức Đoàn 
Thanh niên Cứu quốc). Điều lệ Đoàn Thanh niên Cứu quốc dựa trên cơ sở Điều lệ Đoàn 
Thanh niên Cứu quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. 

Đoàn Thanh niên Cứu quốc ở Mường La có các anh: Lò Văn Giá, Cầm Văn Thinh, Lô 
Xuân, Lù Văn Phụi... do anh Cầm Văn Thinh làm Bí thư. Đoàn Thanh niên Cứu quốc ở thị xã 
Sơn La gồm có: Chu Văn Thịnh, Tòng Lanh, Nguyễn Phúc và Quàng Đôn do anh Chu Văn 
Thịnh làm Bí thư. 

Đoàn Thanh niên Cứu quốc có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động xây dựng cơ sở Đoàn, 
phát triển đoàn viên, phát triển tổ chức cách mạng ở địa phương và lãnh đạo quần chúng 
tranh đấu. 

Việc Đoàn Thanh niên Cứu quốc ra đời ở thị xã Sơn La và Mường La có ý nghĩa to lớn 
đối với phong trào cách mạng ở Sơn La. Đây là tổ chức cách mạng đầu tiên của tỉnh và mở 

đầu những trang sử vẻ vang của Đoàn và phong trào thanh niên Sơn La dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. 

Ra sức phát triển tổ chức, Đoàn Thanh niên Cứu quốc đi đầu làm nòng cốt trong 
các cuộc đấu tranh đòi giảm thuế và bớt ruộng chức dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Giữa năm 1943, vừa mới ra đời, Đoàn Thanh niên Cứu quốc đã tổ chức và lãnh đạo 
cuộc đấu tranh của nông dân đòi giảm thuế và bớt ruộng chức ở xã Chiềng Xôm (Mường La). 

Để làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh, các đoàn viên đã lập tổ trung kiên do các anh, Bí 
thư Cầm Văn Thinh và Lô Xuân, trực tiếp chỉ đạo. Tổ trung kiên gồm những nông dân nghèo, 

bần nông, trung nông lớp dưới, một số chức dịch nhỏ bị thiệt thòi quyền lợi, có mâu thuẫn với 
bọn phong kiến phìa, tạo... Các đoàn viên đi sâu, tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức lực 

lượng, phân tích để quần chúng hiểu nguồn gốc của sự nghèo khổ, lầm than và hướng dẫn 
quần chúng đưa đơn kiện lên Chánh sứ Sơn La, tố cáo sự hà lạm ruộng công của phìa, tạo, 
yêu cầu chúng phải chia lại ruộng cho dân, giảm bớt thuế khóa và các khoản phụ thu lạm bổ 

khác. 

Trước khí thế đấu tranh kiên quyết của quần chúng, bọn phong kiến phìa, tạo hoảng 

sợ, tìm mọi cách đối phó, đe dọa và khủng bố. Chúng bắt anh Cầm Văn Thinh, nhưng vì 
không có bằng chứng và trước sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân, buộc chúng phải thả 

anh. 

Cuộc đấu tranh đòi giảm thuế, bớt ruộng chức, chia lại ruộng công do Đoàn Thanh 

niên Cứu quốc lãnh đạo kết thúc, đã khẳng định vai trò của Đoàn và sự phát triển của phong 

trào quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau cuộc đấu tranh, Đoàn Thanh niên Cứu 

quốc chuyển hướng hoạt động, nhằm củng cố cơ sở và phát triển tổ chức. 

Trong điều kiện có nhiều khó khăn phức tạp của một tổ chức mới được thành lập, các 

đoàn viên, Thanh niên Cứu quốc vẫn luôn tỏ ra là những quần chúng kiên trung, sẵn sàng 
đón nhận mọi nhiệm vụ của cách mạng. Bước sang năm 1943, trước yêu cầu phát triển của 
phong trào cách mạng trong cả nước, Đảng ta cần rất nhiều cán bộ có kinh nghiệm, có uy tín 

để tăng cường cho phong trào và chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Chi bộ Nhà tù chủ trương tổ chức 
cho một số đồng chí vượt ngục trở về chỉ đạo phong trào cách mạng. Công việc chuẩn bị 

được cân nhắc kỹ, tiến hành bí mật và khẩn trương. 

Bốn đồng chí được chọn vượt ngục là: Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn 
Văn Trân và Lưu Đức Hiểu. Chi ủy quyết định chọn anh Lò Văn Giá làm người dẫn đường. 
Anh Lò Văn Giá là người Thái, đoàn viên Thanh niên Cứu quốc sớm giác ngộ cách mạng, 
được Chi bộ Nhà tù nhiều lần thử thách. Anh lại tháo vát, khỏe mạnh và thông thạo đường sá, 
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có thể đảm nhận nhiệm vụ Chi bộ Đảng Nhà tù giao một cách thắng lợi, tránh được sự khủng 
bố của địch, bảo toàn được lực lượng. 

Theo kế hoạch, tối ngày 3/8/1943, anh Giá cùng 4 đồng chí có mặt tại phố Tạ Chan 
bên bờ sông Đà để vượt sông sang Yên Bái, nơi có cơ sở của phong trào Việt Minh, nhưng 
do lũ lớn không thể sang sông được, phải chia làm hai tìm nơi trú tạm. Sáng hôm sau, nước 
sông Đà vẫn tiếp tục dâng to. Các đồng chí quyết định đi xuôi theo dọc sông Đà về phía Tà 
Hộc để tìm đò vượt sông. Trong đoàn quy định ngoài anh Lò Văn Giá, không ai được tiếp xúc 
với dân. Suốt một ngày vượt rừng, lội suối, áo quần ướt đẫm sương đêm, anh Giá đã đưa 
được 4 đồng chí vượt ngục đến Tà Hộc, nhưng vẫn không thể sang được sông. Vì vậy, đoàn 
vượt ngục phải đổi kế hoạch, không vượt sông Đà nữa mà đi về hướng đường 41 (tức Quốc 
lộ 6 ngày nay). Vượt qua Yên Châu, Mộc Châu đến ngày thứ 5 của cuộc hành trình đoàn tù 
vượt ngục đến đèo Pu Luông, một vị trí tiền tiêu của Sơn La rất hiểm trở. Ngay hôm đó, lệnh 
truy nã 4 người tù vượt ngục cũng vừa tới Pu Luông. Chính quyền Pháp ở Sơn La trao giải 
thưởng rất lớn cho những ai bắt được 4 tù nhân cộng sản và “nếu ai trái lệnh, chứa chấp 
những kẻ phạm pháp sẽ bị trừng trị theo pháp luật”. 

Khi đoàn vừa đến đỉnh đèo thì gặp tên quản người Mèo canh giữ đèo. Hắn đưa lệnh 

truy nã 4 tên tù cộng sản cho anh Giá xem. Anh Giá đã nhanh ý đánh lạc hướng hắn và nói: 
“Thưa ông, chúng tôi đây cũng được lệnh truy nã về “4 tên tù” đó, nhưng có lẽ chúng đã 
nhanh chân chuồn sang Ai Lao rồi, chứ chúng không dám bén mảng vào con đường cái lớn 

này đâu!”. Nghe có lý, tên quản Mèo cho phép 5 người được về xuôi.  

Trên đường về Suối Rút đến bản Bông, tên phìa Mộc Hạ, đang đi tìm 4 người tù vượt 
ngục, chặn đường hỏi, anh Giá bình tĩnh trả lời những câu hỏi của y và xuất trình thẻ căn 
cước, y để cho các anh đi. 

Sau 8 ngày đêm đầy gian nan, nguy hiểm, nhờ sự thông minh, nhanh trí và dũng cảm 
của anh Lò Văn Giá dẫn đường, cuộc vượt ngục của 4 chiến sỹ cộng sản ở Nhà tù Sơn La 

hoàn toàn thắng lợi. Giờ phút chia tay thật cảm động. Anh Lò Văn Giá nói: “Các anh cứ yên 
tâm, không phải lo cho tôi, tôi đã có cách xử lý, chỉ mong sao các anh trót lọt là tôi mừng!”.  

Sự kiện “4 người tù cộng sản” vượt ngục tác động đến giới cầm quyền địa phương rất 
lớn. Chúng nghi cuộc vượt ngục này của tù cộng sản có liên quan đến tổ chức bên ngoài nhà 

tù và anh Lò Văn Giá là một trong những người bị chúng nghi vấn, tìm bắt. 

Sau khi chia tay với 4 đồng chí ở Suối Rút, về tới Sơn La, anh Giá sa vào tay giặc. Bị 
bắt và bị tra tấn dã man, nhưng anh Lò Văn Giá vẫn một mực không nhận có mối quan hệ với 
tù chính trị. Anh còn nhắn anh Mai Đắc Bân (là đồng chí trong tù trực tiếp liên lạc với anh Giá) 
là “nhất thiết không khai gì hết”. Sau một thời gian giam cầm và tra tấn nhục hình, chúng 
không khai thác được gì ở anh Giá. Thấy không có bằng cứ gì để kết án, mặc dầu chúng 
khẳng định anh là người đưa đường cho tù cộng sản vượt ngục và rất sợ nhân dân các dân 
tộc Sơn La biết sự kiện có thanh niên dân tộc Thái Sơn La tình nguyện đi theo cộng sản và đã 
dẫn đường cho tù cộng sản vượt ngục thắng lợi, chúng đã cùng tuần phủ Cầm Ngọc Phương 
âm mưu thủ tiêu anh một cách hèn hạ. Chúng giao cho tên cai dõng tin cẩn là Lò Văn Bánh 
bắt anh đi lao động khổ sai ở nghĩa địa Tây (Rua cá) rồi bắn lén giết hại anh. Sau đó chúng 
tung tin “Lò Văn Giá chạy trốn nên bị lính bắn chết”. Hành động hèn hạ này đã phơi bày sự 
bất lực, run sợ của kẻ thù trước ý chí kiên cường của người thanh niên Thái, tiêu biểu cho 
tấm lòng của nhân dân các dân tộc Sơn La đang hướng về cách mạng. 

Anh Lò Văn Giá đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử rất vẻ vang. Năm 1995, đánh giá cao 
công lao của anh, Đảng và Nhà nước ta đã truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 
cho người đoàn viên Thanh niên Thái Cứu quốc - liệt sỹ Lò Văn Giá. Nhân dân các dân tộc 
Sơn La và tổ chức Đoàn cũng như đoàn viên thanh niên trong tỉnh vô cùng tự hào với những 
chiến công anh hùng của anh - người con ưu tú của bản làng.  

Cuộc vượt ngục của 4 đồng chí là cuộc vượt ngục tập thể, có tổ chức, lần đầu tiên 
thành công của tù chính trị Sơn La, có tác dụng cổ vũ lớn đối với tù chính trị đang bị địch giam 
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giữ và đặc biệt các đồng chí vượt ngục về là nguồn bổ sung cán bộ rất quan trọng cho Trung 
ương và Xứ ủy Bắc Kỳ, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc. 

Lúc này địch khủng bố gắt gao. Trước khó khăn của phong trào, Chi bộ Nhà tù và lãnh 

đạo địa phương chủ trương chuyển địa bàn hoạt động về Mường Chanh (châu Mai Sơn). 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc thị xã và Mường La cũng chuyển hướng hoạt động, đi vào củng 
cố cơ sở, xây dựng tổ chức, chuẩn bị cho cuộc đấu tranh mới. 

Tháng 10/1943, Chi bộ Nhà tù chỉ thị cho đồng chí Chu Văn Thịnh, là cán bộ cách 
mạng thoát ly đầu tiên ở Sơn La - Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc Mường La - vào Mường 

Chanh cùng với các đồng chí ở đó tổ chức “Hội người Thái Cứu quốc” (Côn tày chất mương). 
Sau một thời gian vận động, hội phát triển được 12 hội viên và nhiều quần chúng cảm tình, 

trong đó phần lớn là thanh niên. Hội người Thái Cứu quốc là một tổ chức của Mặt trận Việt 
Minh, hoạt động theo cương lĩnh của mặt trận, có mục đích đoàn kết, tập hợp đông đảo quần 
chúng để đánh đế quốc Pháp - Nhật và phong kiến phìa, tạo phản động.  

Tháng 10/1943, Trung ương Đảng cử đồng chí Bình Phương (tức Thọ) lên liên lạc với 
nhà tù và nắm tình hình ở Sơn La. Từ đó, Chi bộ Nhà tù nối được liên lạc với Trung ương và 

được sự chỉ đạo của Trung ương. Để đào tạo cán bộ lãnh đạo phong trào cách mạng cho địa 
phương, Chi bộ Nhà tù quyết định để đồng chí Bình Phương đưa anh Chu Văn Thịnh về cơ 

quan Trung ương Đảng để bồi dưỡng chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng. 

Sau lớp huấn luyện ngắn ngày, đồng chí Chu Văn Thịnh trở về địa phương hoạt động. 
Anh là người trực tiếp nhận các chủ trương của Chi bộ Nhà tù và lãnh đạo phong trào cách 
mạng ở Sơn La. 

Lúc này, sau một thời gian tạm lắng, các cơ sở Đoàn Thanh niên Cứu quốc ở Mường 
La, thị xã đã được củng cố, hoạt động rộng khắp. Nhiều thanh niên học sinh vùng thị xã tình 
nguyện tham gia hoạt động của Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Tổ Thanh niên Cứu quốc phố 
Chiềng Lề do Nguyễn Phúc, Tòng Lanh phụ trách đã tuyên truyền, vận động các đội viên 
trong các đội bóng đá, đội văn nghệ nhà trường tích cực tham gia phong trào và đưa họ vào 
tổ chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc. Ở Mường La, một nhóm thanh niên gồm: Cầm Dịn, 
Quàng Huyên, Tòng Lòn, Hoàng Mai, Quàng Văn Đức... đã chích máu ở ngón tay, hòa rượu 
cùng uống, tuyên thệ quyết tâm đi theo cách mạng. Họ thề rằng: Vào Đoàn Thanh niên Cứu 
quốc, trung thành tuyệt đối với Việt Minh! 

Bằng nhiều hình thức vận động và giác ngộ quần chúng. Hội người Thái Cứu quốc ở 
Mường Chanh ngày càng phát huy ảnh hưởng trong nhân dân và thanh niên. Hội phát triển 
đến bản Xanh, bản Pài (xã Tranh Đấu) và bản Lầm (Thuận Châu). Hội còn tổ chức ra đội tự 
vệ bí mật, đặt nền móng cho hình thức đấu tranh vũ trang. Đội có nhiệm vụ trừng trị bọn phản 
động, tay sai mật thám và bảo vệ cơ sở cách mạng. 

Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Hội người Thái Cứu quốc là những tổ chức cách mạng 
đầu tiên đã ra đời ở Sơn La những năm 1943 - 1944, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù 
Sơn La. 

Lớp người đầu tiên của Sơn La được Đảng giáo dục, giác ngộ, đi theo cách mạng, 
gánh vác trọng trách lịch sử mà quê hương giao phó là những thanh niên nghèo và học sinh 
con em các dân tộc. Họ đã đoàn kết, tập hợp thanh niên và nhân dân các dân tộc Sơn La 
trong tổ chức cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc 
tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương. 

 

                                                      (Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

                                            và phong trào thanh niên tỉnh Sơn La.- H.: Thanh niên, 2001) 

                                                                     (*) Tên bài do Ban biên soạn đặt. 
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TƯỞNG NHỚ ĐỒNG CHÍ TÔ HIỆU, MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN 

MẪU MỰC HY SINH HẾT THẢY CHO GIAI CẤP, CHO DÂN TỘC 
 

Một trong những nét đẹp truyền thống 

của người Việt Nam là “uống nước nhớ 

nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. 

Tiêu biểu cho tinh thần đó, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đinh ninh dạy chúng ta, có 

được ngày hôm nay một phần là nhờ sự dũng 

cảm hy sinh của các tiên liệt cách mạng. 

“Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt 

sỹ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh 

thần dũng cảm của các liệt sỹ để vượt tất cả 

mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành sự nghiệp 

cách mạng mà các liệt sỹ đã chuyển lại cho 

chúng ta”. 

Trong số trăm ngàn liệt sỹ nói trên, 

đồng chí Tô Hiệu nổi lên như một người mà 

chính sách khủng bố cực kỳ dã man của kẻ 

thù thực dân đế quốc chẳng những không đè 

bẹp được ý chí cách mạng mà trái lại trở nên 

một thứ lửa thử vàng, hun đúc trở thành gang 

thép. 

Ở đây, tôi xin phép không nhắc lại 

tiểu sử và sự nghiệp của anh mà tất cả các 

đồng chí đều đã biết. Qua đó chúng ta có thể 

thấy một nhân cách cộng sản cao thượng, đặt 

lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai 

cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. 

Tôi chỉ muốn nhân dịp này ôn lại một 

vài kỷ niệm sâu sắc về những năm 1940 - 

1941 được sống chung với anh ở Nhà tù Sơn 

La. 

Sơn La, một địa ngục trần gian, là nơi 

bọn thực dân Pháp giam cầm đầy ải những 

người yêu nước và cách mạng nhằm hủy diệt 

dần mòn lực lượng lãnh đạo và nòng cốt của 

phong trào đấu tranh của nhân dân ta. 

Nhưng cũng chính ở nơi đây, thực dân 

đã thua, cách mạng đã thắng. Cách mạng đã 

biến Nhà tù Sơn La thành trường học đấu 

tranh cách mạng, thành nơi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ cách mạng, nơi gieo những hạt 

giống đỏ sau này sẽ phát triển thành cây cách 

mạng ra hoa, kết trái trên núi rừng Sơn La, 

nơi mà những phẩm chất tinh thần, bản lĩnh 

chính trị của người cộng sản được thể hiện 

sáng tỏ. 

Đó là nhờ sự lãnh đạo của chi bộ 

Đảng lâm thời đầu tiên được bí mật thành lập 

cuối tháng 12/1939 đến chi bộ chính thức 

tháng 2/1940. Đồng chí Trần Huy Liệu được 

cử làm Bí thư, Tô Hiệu Chi ủy viên trong nhà 

tù. Qua năm 1942, Xứ ủy Bắc Kỳ và Trung 

ương Đảng đã lãnh đạo trực tiếp chi bộ đặc 

biệt này và cũng là chi bộ Đảng đầu tiên của 

tỉnh Sơn La. 

Kể từ khi chiến tranh thế giới lần thứ 

hai nổ ra, đã có nhiều đoàn tù lần lượt bị đày 

lên Sơn La. Tôi ở đoàn đầu tiên. Phần lớn 

anh em là quần chúng trung kiên của Đảng, 

đồng chí Tô Hiệu đi đoàn sau vào mùa xuân 

năm 1940. 

Tới Nhà tù Sơn La, trong số 5 anh em 

tù chính trị vẫn bị giam ở đây chỉ có đồng chí 

Sao Đỏ tức Nguyễn Lương Bằng là đảng 

viên cộng sản, còn lại là anh em tù Quốc dân 

đảng. 

Trước hoàn cảnh khắc nghiệt và phức 

tạp của nhà tù mà đồng chí Sao Đỏ đã cho 

biết, nên việc gấp rút là phải có chi bộ Đảng 

để lãnh đạo anh em bảo đảm đời sống, đi làm 

khổ sai, đấu tranh, học tập... Chi bộ bí mật 

lâm thời được thành lập và đồng chí Sao Đỏ 

làm Bí thư. 

Tháng 5/1940, đại hội chi bộ bí mật 

được triệu tập xem xét tình hình nhà tù, quyết 

định các chủ trương công tác và cử đồng chí 

Tô Hiệu làm Bí thư. 

Đồng chí Tô Hiệu mắc bệnh lao nặng 

bị giam ở một phòng nhỏ riêng biệt, cửa 

phòng mở ra ngay đường của lính đi tuần 

xung quanh trong nhà tù. Quan hệ thường 

xuyên với đồng chí, chi bộ cử liên lạc đặc 

biệt. Có những dịp gặp anh đứng đón lúc 

đoàn tù đi làm khổ sai về. Anh là hiện thân 

của sự lạc quan cách mạng, ánh mắt và mỉm 

cười chứa chan tình thủy chung cộng sản. 



Di tích Nhà tù Sơn La - Chứng nhân của lịch sử   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 03 (số 11/2015) 32 

Từ khi đồng chí Tô Hiệu được bầu 

làm Bí thư, hoạt động cách mạng trong nhà 

tù đã có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất 

hơn, có phương hướng rõ ràng, có tổ chức và 

phương pháp được xác định. Dưới sự lãnh 

đạo của chi bộ, đời sống anh em tù được tổ 

chức quy củ và khoa học, được cải thiện rõ 

rệt, qua đấu tranh bảo đảm sức khỏe, nuôi 

dưỡng tinh thần anh em, tổ chức nhiều cuộc 

đấu tranh thắng lợi, tuyên truyền cách mạng 

cho binh lính và đồng bào địa phương, nhen 

nhóm phong trào cách mạng ở tỉnh Sơn La. 

Điều đáng quý nhất, quan trọng nhất là đã 

đào tạo, bồi dưỡng được nhiều đảng viên và 

cảm tình Đảng sau này trở thành những cán 

bộ ưu tú của Đảng. Công đầu là thuộc về 

đồng chí Tô Hiệu, người mà chúng tôi coi là 

linh hồn của nhà tù, của chi bộ. 

Tuy thể xác bị bệnh lao phổi tàn phá 

từ khi bị giam ở Côn Đảo, nhưng anh vẫn 

vượt lên tật bệnh, tổ chức công tác giáo dục 

trong tù, viết nhiều tài liệu quan trọng cho 

chi bộ mở các lớp học chính trị, quân sự, văn 

hóa, bồi dưỡng đảng viên, hướng dẫn các 

cuộc đấu tranh. Tinh thần hy sinh, tận tụy vì 

Đảng, vì dân của anh có sức cuốn hút, thuyết 

phục, cảm hóa rất lớn. Đồng chí là người 

thầy, người anh được mọi người tin yêu, cảm 

phục. 

Trước khi vĩnh biệt chúng tôi, anh để 

lại mấy lời di chúc khuyên anh em giữ vững 

khí tiết cách mạng, chuẩn bị đương đầu với 

mọi khó khăn để đón một tương lai sáng sủa 

đã ló rạng ở chân trời. Và hơn cả mọi lời dặn 

dò, cây đào anh trồng là biểu tượng của sức 

sống cách mạng vươn lên từ đất chết, là lời 

nhắn nhủ hậu thế rằng mùa xuân nhân loại, 

chủ nghĩa cộng sản nhất định sẽ khai hoa kết 

quả trên đất nước Việt Nam thân yêu. 
 

Đại tướng Văn Tiến Dũng 

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Tinh thần Tô Hiệu. Hội Khoa học 

Lịch sử Việt Nam, 1998) 

 

 

    
 

TÔ HIỆU VÀ NHỮNG NGÀY Ở NHÀ TÙ SƠN LA 
 

Trong lễ kỷ niệm nhân ngày hy sinh của nhà cách mạng, liệt sỹ Tô Hiệu do Tỉnh ủy 

Hưng Yên tổ chức, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí 

thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc Nhà tù Sơn La. Mặc dù đã gần bước sang tuổi 

100 nhưng ký ức về người bạn tù gần 7 thập kỷ trước vẫn còn nguyên vẹn và dạt dào cảm 

xúc trong ông... 

Cuối tháng 12/1939, anh Tô Hiệu bị thực dân Pháp xử mức án 5 năm và đày đi Nhà tù 

Sơn La. Gần 10 năm trước, anh đã có 4 năm trong Nhà tù Côn Đảo. Chế độ hà khắc trong nhà 

tù của Pháp, cộng với những hoạt động quên mình trong phong trào cách mạng đã tàn phá sức 

khỏe của anh. Vượt lên bệnh tật, với cương vị là chi ủy viên, sau đó là Bí thư Chi bộ Nhà tù, 

anh đã có những đóng góp rất lớn trong công tác xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ và cải thiện 

đời sống của tù nhân. 

Trước khi anh Tô Hiệu vào Nhà tù Sơn La, tình hình ở đây rất phức tạp. Gần 300 tù nhân 

nhưng nhiều thành phần khác nhau: Có cộng sản, có cả Quốc dân đảng, một bộ phận lại thuộc 

nhóm phục quốc thân Nhật, lại có một số anh em giác ngộ từ nhà tù khác chuyển đến... Vì trong 

nội bộ không thống nhất nên tình hình đời sống và phong trào đấu tranh chống lại chế độ của 

nhà cầm quyền những năm đó không thành công. Do không cải thiện được đời sống và tổ chức 

bảo vệ được mình mà chỉ có mấy năm, gần 1/3 tù nhân đã bỏ mạng trong tù. Trước tình hình 
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đó, anh Tô Hiệu bàn trong chi ủy và chủ trương đoàn kết các lực lượng tù nhân dưới sự lãnh 

đạo của chi bộ Đảng. Trong hoàn cảnh lao tù, chi bộ đã mở đại hội đại biểu toàn nhà tù bao gồm 

đại biểu các trại. Đại hội đã thành lập cơ quan điều hành thực hiện nghị quyết của đại hội là Ủy 

ban nhà tù, thảo luận chủ trương đấu tranh với chánh sứ, giám binh, xếp ngục, binh lính... Thực 

hiện các chủ trương này, anh Tô Hiệu đã tập trung chỉ đạo việc đấu tranh để cải thiện đời sống 

và bảo vệ quyền lợi cho tù nhân, đòi bọn cai ngục phải bỏ chế độ nhà thầu cung cấp ăn, để tù 

nhân tự tổ chức, đấu tranh buộc chúng phải cho tù nhân được trồng rau, nuôi lợn để cải thiện 

đời sống. Trước sức ép có tổ chức của tù nhân, tên công sứ buộc phải nhân nhượng và chấp 

nhận các yêu sách đó. Phong trào tăng gia, cải thiện bữa ăn phát triển rất sôi nổi. Có thời điểm, 

rau của tù nhân ăn không hết còn bán cả cho viên chức và nhân dân quanh vùng. Chúng tôi tập 

hợp các anh em khéo tay, làm cả thủ công, bán để lấy tiền gây quỹ. Đời sống được cải thiện, sức 

khỏe tù nhân được phục hồi, bệnh tật vì thế cũng bị đẩy lùi. Từ năm 1940 đến 1945, chỉ có 7 

anh em mất trong tù, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước đó. 

Song song với phong trào đấu tranh cải thiện đời sống, anh Tô Hiệu đã chủ trương mở 

các lớp học trong nhà tù. Ngoài các tài liệu của Việt Minh từ ngoài bí mật cung cấp vào trong 

tù, anh Tô Hiệu còn trực tiếp viết nhiều tài liệu quan trọng cho chi bộ, mở các lớp chính trị, 

quân sự, văn hóa, bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn các cuộc đấu tranh. Đặc biệt, trong tù còn 

có cả lớp huấn luyện quân sự, một điều có lẽ chưa nhà tù nào làm được. Có lần, khi đi lao động 

khổ sai trong rừng, anh em còn thuyết phục cả lính áp tải cho mượn súng để... tập quân sự. Học 

văn hóa, ngoài tiếng Việt, còn có các lớp tiếng Pháp và tiếng Trung Hoa. Nhân dịp Tết Nguyên 

đán, anh em tù nhân còn tổ chức diễn kịch và mời cả công sứ, viên chức, binh lính vào xem. Từ 

môi trường đào tạo đặc biệt này, sau này nhiều chiến sỹ cộng sản là đảng viên Chi bộ Nhà tù 

Sơn La trở thành những cán bộ của Đảng, Nhà nước, quân đội như: Văn Tiến Dũng, Trần Quốc 

Hoàn, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Thanh Bình, Mai Chí Thọ... 

Anh Tô Hiệu còn đặt ra cho chúng tôi nhiệm vụ là tuyên truyền cách mạng trong quần 

chúng nhân dân. Anh cử một số người, trong đó có tôi, tranh thủ những lần lao động bên ngoài 

để học tiếng Thái, sau đó về dạy lại cho nhau. Chúng tôi còn đặt lời cho bài hát bằng tiếng Thái 

để vận động đồng bào dân tộc ở đây. Bài hát đó, có một đoạn mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ: 

“Ngày nay chúng ta khổ lắm/ Cơm không có mà ăn phải vào rừng đào củ/ Vậy mà chúng ta còn 

phải đi phu, đi lính cho bọn quan lại địa phương/ Lợn bò, lương thực phải đem nộp hết cả/... 

Anh em ơi! Cùng nhau hãy đứng lên, theo người Kinh để bắn giặc Tây/ Đuổi chúng đi rồi thì 

đời chúng ta sẽ sung sướng”... Khi công tác tuyên truyền cho lính Thái và người Thái đã hiệu 

quả, dưới sự chỉ đạo của anh Hiệu, chúng tôi còn tổ chức xây dựng chi bộ người Thái, sau này 

là nòng cốt lãnh đạo phong trào đấu tranh giành chính quyền ở các tỉnh Tây Bắc vào tháng 

8/1945. 

Phong trào cách mạng trong Nhà tù Sơn La và trong quần chúng nhân dân đang lên cao 

thì anh Tô Hiệu, linh hồn của phong trào đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7/3/1944. Trước 

khi đi xa, anh còn dặn lại các đồng chí của mình: “Ánh sáng ngày mai đã ló ở phía chân trời, 

hãy chuẩn bị đương đầu với những thử thách lớn nhất”... 
 

 Thiên Hoàng 
                                                      (Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Văn Trân,  

                              nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc Nhà tù Sơn La) 

     (Sự kiện và nhân chứng - Tháng 02/2014 - Số 242) 
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ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH Ở NHÀ TÙ SƠN LA 

 

Đồng chí Trường Chinh tên thật là 

Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 tại làng 

Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định một vùng quê giàu 

truyền thống lịch sử và văn hóa, trong một 

gia đình trí thức yêu nước. Truyền thống của 

quê hương và gia đình đã giáo dục, rèn luyện 

và hun đúc nên lý tưởng cách mạng của đồng 

chí. 

Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi 

và phong phú của đồng chí gắn liền với 

những chặng đường đấu tranh vô cùng quyết 

liệt nhưng rất tự hào của nhân dân ta. Tên 

tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi mãi được 

ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân 

tộc cùng với những sự kiện trọng đại của 

cách mạng Việt Nam. 

Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, được rèn luyện và trưởng thành 

trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian 

khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo có 

uy tín lớn được nhân dân ta và bạn bè thế 

giới yêu thương, kính trọng. 

Năm 18 tuổi (năm 1925), đồng chí 

tham gia phong trào yêu nước rồi gia nhập 

Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí 

Hội, là một trong những người cộng sản đầu 

tiên tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông 

Dương đưa phong trào cách mạng nước ta 

bước vào giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp 

công nhân và nhân dân lao động nước ta phát 

huy vai trò quyết định xu thế phát triển của 

đất nước theo con đường của chủ nghĩa Mác 

- Lênin. 

Trong những năm đầu hoạt động cách 

mạng, lúc bí mật, lúc công khai cũng như khi 

bị bắt, đồng chí đã đem hết nghị lực, trí tuệ 

và nhiệt tình cách mạng tham gia truyền bá 

chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần 

bồi dưỡng lý luận và tinh thần cách mạng 

cho đông đảo cán bộ và nhân dân, trong đó 

có nhiều người đã trở thành nhân vật cốt cán 

của cách mạng. 

Năm 1930, đồng chí được chỉ định 

vào Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương 

của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cuối năm 

đó, đồng chí bị đế quốc Pháp bắt giam và kết 

án 12 năm tù cấm cố và năm 1932 đồng chí 

bị đày lên Nhà tù Sơn La. 

Những năm 30 của thế kỷ XX, Nhà tù 

Sơn La nổi tiếng là nơi “rừng thiêng nước 

độc”, từ năm 1930 đến năm 1933, thực dân 

Pháp đày lên đây 210 tù nhân, chỉ trong 8 

tháng đầu năm 1933 đã có hơn 80 người bị 

chết vì chế độ lao tù hà khắc, vì bệnh sốt rét 

ác tính hoành hành. Do sự đấu tranh của anh 

em tù nhân và của nhân dân tiến bộ Pháp nên 

đến cuối năm 1933, thực dân Pháp phải đưa 

số tù còn lại về Hà Nội. 

Đến tháng 5/1935, thực dân Pháp lại 

đày tù nhân lên Nhà ngục Sơn La. Đồng chí 

Trường Chinh bị chúng đánh giá là “tù cộng 

sản đặc biệt nguy hiểm” nên đày lên Sơn La 

lần thứ hai, trong đoàn tù này có cả đồng chí 

Nguyễn Lương Bằng. Trên đường đi đày, 

đồng chí được anh em tù nhân cử làm đại 

biểu ngoại giao của đoàn. Đoàn tù nhân đã 

đấu tranh với thái độ hách dịch, đánh đập, 

đày ải anh em trên đường đi. Vừa đi đoàn tù 

vừa tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho 

những binh lính áp tải và bà con ở dọc đường 

khi được nghỉ chân. Sau 11 ngày đi bộ vượt 

qua nhiều đèo dốc, chân tay bị cùm, đoàn tù 

tới Nhà ngục Sơn La. 

Tù nhân ở Sơn La lúc này chủ yếu là 

tù thường phạm. Đồng chí Trường Chinh bàn 

với đồng chí Nguyễn Lương Bằng phải tổ 

chức cuộc sống như thế nào để bảo vệ tính 

mệnh và sức khỏe cho anh em. Vừa đặt chân 

đến nhà tù, anh em thành lập ngay ban cứu 

tế. Tổ chức này có tác dụng lớn trong việc 

bảo vệ sức khỏe và đời sống cho tù nhân nên 

số lượng tù nhân bị chết giảm hẳn. 

Để lãnh đạo mọi hoạt động trong tù, 

Ủy ban hàng trại (Ủy ban nhà tù) được lập ra 

do đồng chí Trường Chinh phụ trách, ủy ban 

này vừa có tính chất mặt trận đoàn kết rộng 
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rãi anh em tù nhân, vừa là hình thức chính trị 

tự quản, không để cho bọn cai ngục muốn 

làm gì thì làm. Ủy ban nhà tù có quyền tối 

cao lãnh đạo mọi hoạt động công khai với 

danh nghĩa như chính quyền. Dưới ủy ban có 

các ban: Trật tự trong, Trật tự ngoài, Kinh tế, 

Cứu tế, Ngoại giao... mỗi ban có một trách 

nhiệm và quyền hạn riêng. Nhờ có tổ chức 

chặt chẽ nên Ủy ban nhà tù đã giữ được khối 

đoàn kết, thống nhất trong anh em tù nhân, 

giữ được nội quy trật tự trong và ngoài nhà 

tù. Thấy rõ sự tự quản của anh em tù nhân 

mang lại hiệu quả trong việc cải thiện mức 

sống và ảnh hưởng lớn của tù chính trị đối 

với tù nhân nói chung và binh lính coi tù 

cũng như bà con xung quanh tỉnh lỵ Sơn La, 

tên Chánh sứ Sanhpulop ra lệnh bắt tù chính 

trị có án nặng phải xiềng lại. Ủy ban nhà tù 

đã vận động anh em đấu tranh chống đánh 

xiềng. Tên Chánh sứ tức tối ra lệnh nhốt anh 

em xuống hầm tối (hầm cátxô). Đồng chí 

Trường Chinh cùng đồng chí Nguyễn Lương 

Bằng lại vận động anh em ở bên trên cũng 

như bên dưới hầm đấu tranh tuyệt thực đòi 

được lên giam ở phía trên, không chịu ở dưới 

hầm tối bẩn thỉu, ẩm mốc, rất có hại cho sức 

khỏe. Cuộc đấu tranh thắng lợi, từ đó anh em 

không bị xiềng và cũng không bị nhốt dưới 

hầm tối nữa. 

Để tiếp tục cải thiện đời sống và giữ 

gìn sức khỏe cho tù nhân, ban cứu tế tổ chức 

đào tạo y tá chữa bệnh cho anh em. Lúc đầu 

là đồng chí Mạnh Hồng, sau đó đến đồng chí 

Trường Chinh và đồng chí Nguyễn Lương 

Bằng, Ủy ban nhà tù còn xây dựng được một 

tủ thuốc riêng để phòng bệnh và chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe cho anh em, do vậy mà số 

người ốm và người chết giảm đi rất nhiều. 

Một thành tích về cải thiện đời sống cho anh 

em là ban kinh tế phát huy những anh em có 

tay nghề khéo léo về kim hoàn như làm 

vòng, nhẫn, xà tích, cúc bướm... và đan lát 

các đồ gia dụng mang xuống chợ Chiềng Lề 

trao đổi để có thu nhập, tăng thêm khẩu phần 

cho tù nhân và có đường, sữa bồi dưỡng cho 

anh em đau yếu... 

Trong hoàn cảnh tù đày hết sức hà 

khắc và cực nhọc, nhưng lòng kiên trung, ý 

chí phấn đấu vượt lên mọi hoàn cảnh của các 

chiến sỹ cách mạng mà tấm gương tiêu biểu 

của đồng chí Trường Chinh làm cho anh em 

kính nể, noi theo. Ủy ban nhà tù mà đồng chí 

xây dựng và là người đứng đầu đã phát huy 

tác dụng tích cực không chỉ trong nhà tù mà 

còn rút ra được những kinh nghiệm thiết thực 

khi tổ chức các Ủy ban nhân dân sau khi 

Cách mạng tháng 8/1945 thành công. 

Tháng 10/1936, Chính phủ bình dân 

Pháp lên nắm chính quyền, ra lệnh ân xá cho 

tù chính trị ở Đông Dương, đồng chí Trường 

Chinh và một số đồng chí bị tù ở Nhà ngục 

Sơn La được tha trong đợt này. 

Nhớ đến đồng chí Trường Chinh, ai 

cũng nhớ đến một nhân cách lớn, nhà lãnh 

đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Đồng 

chí là nhà tuyên truyền, nhà báo chính luận 

sắc sảo, nhà thơ, nhà lý luận bậc thầy về 

chiến lược chính trị, chiến lược quân sự, văn 

hóa, nhà hoạt động của Đảng và Nhà nước. 

Là người học trò xuất sắc của Bác Hồ, với 

cương vị 2 lần là Tổng bí thư trong 17 năm 

và hơn 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà 

nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng 

Nhà nước, đồng chí đã góp công sức to lớn 

trong việc đề xuất con đường cách mạng giải 

phóng dân tộc, cương lĩnh cách mạng dân tộc 

dân chủ nhân dân và đề xuất công cuộc đổi 

mới, nhiều lần chủ trì soạn thảo hiến pháp 

của nước nhà, đề xuất cương lĩnh văn hóa. 

Vai trò của đồng chí nổi bật trong cuộc tổng 

khởi nghĩa Cách mạng tháng 8/1945 và công 

cuộc đổi mới năm 1986, góp phần chèo lái 

con thuyền cách mạng Việt Nam qua những 

ghềnh thác hiểm nguy, khó khăn nhất, đưa 

đất nước ta tới bến bờ ngày càng phát triển. 
 

Vương Ngọc Oanh 

Phó chủ tịch thường trực  

Hội Khoa học Lịch sử Sơn La 

(Bản tin Sơn La Xưa & Nay - số 04/2012)
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NGUYỄN LƯƠNG BẰNG VỚI CHI BỘ NHÀ TÙ SƠN LA 
  

Cuối tháng 12/1939, các đồng chí đảng viên trong nhà tù bí mật họp và lập ra chi bộ 
lâm thời gồm 10 đồng chí, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm Bí thư. Nhà tù Sơn La 
được xây dựng năm 1908, với diện tích 500m2, lúc đầu mang tính chất nhà tù hàng tỉnh. Đến 
năm 1930 để đàn áp tinh thần và phong trào cách mạng Việt Nam, thực dân Pháp đã xây 
dựng Nhà tù Sơn La thành nhà tù tầm cỡ miền Bắc để giam tù chính trị và đổi tên thành Ngục 
Sơn La. Tại đây nhiều đoàn tù chính trị đã bị thực dân Pháp đày lên, trong đó có đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng. Giữa năm 1933 đồng chí Nguyễn Lương Bằng lại bị thực dân Pháp bắt, 
chúng kết án tù chung thân và đày đồng chí lên Sơn La, khi lên đây, đồng chí chính là nhân tố 
hạt nhân đỏ góp phần ra đời chi bộ Đảng trong Nhà tù Sơn La. Cuối tháng 12/1939, các đồng 
chí đảng viên trong nhà tù bí mật họp và lập ra chi bộ lâm thời gồm 10 đồng chí, đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng được cử làm Bí thư (là đồng chí Bí thư đầu tiên của Chi bộ Nhà tù Sơn 
La). 

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, đại hội đại biểu tù nhân được tổ chức. Các tù nhân thảo 

luận sôi nổi, thông qua quy chế chung về tổ chức nhà tù. Đại hội quyết định thành lập Ủy ban 

nhà tù (còn gọi là Ủy ban hàng trại) đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù. Đó là cơ quan 

cao nhất điều hành hoạt động của tù nhân giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ quyền hạn để tổ 

chức và thực hiện các nghị quyết của đại hội, chỉ đạo các ban cơ sở, đồng thời làm chức 

năng đối ngoại. Các ban cơ sở gồm có: 

Ban Trật tự trong, Ban Trật tự ngoài, Ban Kinh tế, Ban Cứu tế, Ban Tuyên truyền, Ban 

Huấn luyện, Phòng Y tế, Ban Khánh tiết, Ban Văn hóa, Ban Dân vận. Riêng Ban Binh vận 

hoạt động bí mật trực thuộc chi ủy. Từ năm 1942 tập thể tù chính trị ở Nhà tù Sơn La đã hoàn 

thành về cơ cấu tổ chức của mình. Chức năng của mỗi ban hoạt động khác nhau nhưng cùng 

chung một mục đích đó là: Chống lại chế độ tù đày hà khắc của thực dân Pháp đối với tù 

chính trị, mặt khác anh em tù chính trị tổ chức học tập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, 

gây cơ sở cách mạng từ binh lính, công chức trong và ngoài nhà tù, bắt liên lạc với Trung 

ương Đảng. 

Tháng 8 năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La tổ chức cuộc vượt ngục đầu tiên ở Sơn La. 

Cuộc vượt ngục này đòi hỏi chi bộ phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và phải bí mật, rút kinh 

nghiệm cuộc vượt ngục của hai đồng chí Tường và đồng chí Lý không có tổ chức nên đã xảy 

ra thảm họa vô cùng to lớn cho Chi bộ Nhà tù Sơn La, ảnh hưởng tới tư tưởng của anh em tù 

chính trị. 

Sau khi nghiên cứu chi bộ nhận định nhân tố thắng lợi trong cuộc vượt ngục này là 

phải có người dẫn đường. Chi bộ chọn anh Lò Văn Giá một đoàn viên Thanh niên Thái cứu 

quốc thông minh, dũng cảm, nhanh nhẹn, có tinh thần yêu nước và nhiệt tình cách mạng. 

Thành phần vượt ngục gồm có 4 đồng chí do Chi bộ Nhà tù chọn đó là đồng chí: Nguyễn 

Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân. Do có sự chuẩn bị chu đáo 

nên cuộc vượt ngục của 4 đồng chí đã thành công tốt đẹp. 

Đây là cuộc vượt ngục thành công duy nhất từ trước đến giờ ở Nhà ngục Sơn La, nó 

đánh dấu một bước ngoặt lịch sử kịp thời cổ vũ anh em, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Sau khi vượt ngục đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã bắt liên lạc với Trung ương Đảng và tiếp 

tục hoạt động cách mạng, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng tháng Tám 

năm 1945 và cách mạng sau này. 
 

                   (tuyengiao.haiduong.org.vn) 
 

 
 

http://tuyengiao.haiduong.org.vn/
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XUÂN THỦY - NHÀ BÁO, NHÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU 
 

Đồng chí Xuân Thủy sinh ngày 2/9/1912 tại thôn Hòe Thị, tổng Phương Canh, huyện 

Hoài Đức, thuộc tỉnh Hà Đông cũ (nay là xã Xuân Phương thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành 

Hà Nội). Ông tên thật là Nguyễn Trọng Nhâm, làm ký giả từ thập niên 1930, tham gia hoạt 

động cách mạng từ năm 1932, làm Chủ nhiệm tờ Cứu Quốc một thời gian dài (1944 - 1955). 

Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1963 - 1965) và là Trưởng đoàn đàm phán của Chính 

phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1968 - 1973) tại Hội nghị Paris, ông mất ngày 18/6/1985. 

Xuân Thủy làm báo và viết thơ từ những năm 30 của thế kỷ XX và dùng báo chí như là 

một thứ vũ khí để hoạt động cách mạng. Từ năm 1938 đến năm 1943, ông bị Pháp bắt giam 

nhiều lần. Ngay trong thời kỳ bị thực dân Pháp bắt giam tại Nhà tù Sơn La, dưới sự lãnh đạo 

của Chi bộ Nhà tù, năm 1941, ông cùng Trần Huy Liệu và một số đồng chí khác biên tập tờ báo 

bí mật có tên là Suối Reo, viết bằng tay, nhằm kêu gọi, tập hợp anh em tù nhân đoàn kết và 

nâng cao sự hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, về tình hình cách mạng trong và ngoài nước, 

về giữ vững khí tiết người cộng sản, lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng... Mặc dù ở 

trong nhà tù bị địch kiểm soát gắt gao, giấy, bút, mực kiếm rất khó, phải viết vào ban đêm dưới 

ngọn đèn lờ mờ nhưng báo vẫn ra 2 tháng 1 kỳ, tin bài phong phú. Chào mừng ngày báo Suối 

Reo ra đời, Xuân Thủy đề tựa: 

“Thu sang hoa cỏ già rồi 

Suối reo lên để cho đời trẻ trung  

Thu sang non nước lạnh lùng 

Suối reo lên để cho lòng ta reo”. 

Có số chào mừng ngày thành lập Đảng lên đến 60 trang, đăng tải những bài thơ mang 

đầy tính chiến đấu và niềm tin vào ngày mai tươi sáng: 

“Đảng ta từ thuở ra đời 

Bao phen máu đổ vẫn ngời lòng son 

Sơn La những núi cùng non  

Dù cho đá lở vẫn còn Suối Reo 

Hôm nay rừng nặng sương chiều 

Ngày mai nắng sớm lưng đèo nở hoa”. 

Xuân Thủy gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1941. Đầu năm 1944, sau khi ra 

tù, ông phụ trách báo Cứu Quốc - tờ báo của Tổng bộ Việt Minh thời kỳ bí mật, dưới sự lãnh 

đạo của Tổng bí thư Trường Chinh. Khi Cách mạng tháng Tám thành công, tờ báo phát hành 

hàng ngày, ông lại tiếp tục tích cực tham gia hoạt động cho tờ báo lúc này có trụ sở ở Bờ Hồ 

(trụ sở báo Hà Nội mới ngày nay). Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông lại theo tờ báo ra 

chiến khu Việt Bắc. 

Xuân Thủy còn có công trong việc đào tạo lớp nhà báo đầu tiên cho kháng chiến. Chính 

ông đã tổ chức lớp đào tạo cán bộ làm báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng vào năm 1949. Ông 

cũng là nhà báo Việt Nam tham gia vào Ban Chấp hành của Tổ chức Nhà báo Quốc tế OIJ. Bản 

thân ông đã nhận được phần thưởng từ tổ chức này. 

Xuân Thủy còn là một nhà thơ và ông cũng dịch nhiều thơ. Ông là người đã dịch bài thơ 

“Nguyên tiêu” của Hồ Chí Minh ra tiếng Việt với tên gọi là “Rằm tháng giêng”. Các bài thơ của 

ông được trích giảng trong các nhà trường phổ thông và đại học trong nước và có trong Tuyển 

tập Xuân Thủy. 

Tác phẩm cuối cùng của ông là tập hồi ký Những chặng đường báo Cứu Quốc. 
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Sau khi rời báo Cứu Quốc, ông tiếp tục tham gia nhiều hoạt động của Đảng, là Ủy viên 

Thường trực Thường vụ Tổng bộ Việt Minh (1948 - 1950) và từng là trưởng ban của nhiều ban 

của Trung ương Đảng. Ông chuyển sang công tác ngoại giao từ năm 1963 và giữ chức Bộ 

trưởng Bộ Ngoại giao từ năm tháng 4/1963 đến tháng 4/1965. Ông là người góp phần tích cực 

vào thành công của Hiệp định Paris với vai trò là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt 

Nam Dân chủ Cộng hòa (ông giữ vai trò này từ năm 1968 cho đến khi Hiệp định được ký kết 

năm 1973 với hàm Bộ trưởng) tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại 

Việt Nam. 

Ông liên tục là Đại biểu Quốc hội từ Khóa I (1946) đến Khóa VIII (ông mất năm 1985) 

và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ Khóa II đến Khóa VI (1960 - 1981). 

Ông là Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Tổng thư ký năm 1981 - 1982. Năm 1981, ông là 

Phó chủ tịch Quốc hội Khóa VII. 

Ông là cán bộ chủ chốt của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam từ năm 1945 đến khi 

mất: Trưởng ban Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Liên Việt, sau đổi thành Tổng thư ký Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1951 - 1963); Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, liên tục là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam. 

Năm 1955, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam và là Ủy viên chính thức từ năm 1960 đến năm 1982. Năm 1968, được bầu 

vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ cương vị này đến năm 1982. 

Ngoài chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (1963 - 1965) và là Trưởng đoàn đàm phán của 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1968 - 1973) tại Hội nghị Paris ông còn giữ các chức 

vụ: 

Phụ trách Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam (1952); Phụ trách Ủy ban đoàn 

kết Á - Phi của Việt Nam (1957); Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới (1954). 

Chủ tịch Hội những người viết báo Việt Nam Khóa I (1950), Khóa II (1959) và là Ủy 

viên Ban Chấp hành Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ); Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Xô 

(1980); Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung (1960). 

Phó trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Genève về Lào 

(1961), Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris về 

Việt Nam (1968 - 1973). 

Ngoài ra, trong thời gian từ 1968 đến 1982 ông còn đảm nhiệm những chức vụ: 

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng. 

Trưởng ban Cán sự Đảng ngoài nước. 

Trưởng ban hoạt động quốc tế của Trung ương Đảng; Trưởng ban công tác miền Tây; 

Trưởng ban Dân vận và Mặt trận Trung ương. 

Ông được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập 

hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. 
 

         (Bản tin Sơn La Xưa & Nay - số 03/2012) 
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MỘT TẤM GƯƠNG CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG 
 

Trải qua hơn 7 thập 

kỷ đánh dấu sự ra đời của tổ 

chức Đảng đầu tiên tại Sơn 

La trong nhà tù đế quốc (năm 

1939), Đảng bộ tỉnh Sơn La 

đã kiên cường đấu tranh, 

lãnh đạo nhân dân các dân 

tộc giành những thắng lợi to 

lớn trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng 

rỡ lịch sử phát triển của tỉnh. 

Trong quá trình ấy, được sự 

giác ngộ, dìu dắt, rèn luyện 

của Chi bộ Nhà tù Sơn La, 

lớp lớp những người con ưu 

tú của các dân tộc Tây Bắc 

đã anh dũng chiến đấu, hy 

sinh cho sự nghiệp cách 

mạng. Trong lớp người đầu 

tiên tiêu biểu đó có đồng chí 

Chu Văn Thịnh - Chủ nhiệm 

Ban Cán sự Việt Minh đầu 

tiên của tỉnh Sơn La. 

Đồng chí Chu Văn 

Thịnh sinh năm 1922, tại bản 

Họ, xã Chiềng An, huyện 

Mường La (nay là thành phố 

Sơn La). Xuất thân trong một 

gia đình nông dân nghèo có 

tinh thần yêu nước. Cha của 

Chu Văn Thịnh là dân tộc 

Kinh lên Sơn La sinh sống, 

mẹ là dân tộc Thái. Gia đình 

có 5 người con thì 3 anh em 

trai đều sớm tham gia hoạt 

động cách mạng. Chu Văn 

Vinh là bộ đội hy sinh ở mặt 

trận Buôn Ma Thuật vào cuối 

năm 1945, Chu Văn An hy 

sinh tại mặt trận phía Tây 

Bắc trong những ngày đầu 

năm 1946 chống thực dân 

Pháp quay lại xâm lược nước 

ta. 

Ngay từ lúc còn đang 

ngồi trên ghế nhà trường, 

Chu Văn Thịnh đã có những 

tư tưởng và hành động cách 

mạng như niên học 1938 - 

1939, anh nói thẳng với viên 

đốc học là “Tổ quốc tôi 

không phải là nước Đại Pháp 

như ông nói, chúng tôi chỉ có 

một Tổ quốc là nước Việt 

Nam”. Việc làm này của anh 

đã kích thích đại đa số học 

sinh lớn tuổi về tinh thần yêu 

nước, hiểu thực dân Pháp là 

cướp nước. 

Năm 1939, anh học 

lớp y tá, tốt nghiệp trở thành 

thầy thuốc, đi nhiều nơi chữa 

bệnh cho dân bản, tìm hiểu 

và cảm thông với nỗi thống 

khổ, bị áp bức của các dân 

tộc dưới ách thống trị của 

thực dân và phong kiến tay 

sai. Sẵn có tư tưởng yêu 

nước, căm ghét bọn cướp 

nước và bán nước, lại thường 

được nghe các đồng chí tù 

chính trị phạm nói chuyện, 

tuyên truyền về cách mạng, 

lòng yêu nước... nên từ kính 

phục anh chuyển sang có 

cảm tình, giúp đỡ các đồng 

chí tù chính trị như mua bán 

các đồ dùng thiết yếu và đi 

đến giác ngộ cách mạng. Chỉ 

trong một thời gian rất ngắn 

được tuyên truyền, giác ngộ, 

Chu Văn Thịnh đã có một 

tinh thần cách mạng sâu sắc 

và kiên định. Giữa năm 

1941, anh thôi làm y tá tập 

sự để thoát ly làm cách 

mạng. Anh đã tích cực tuyên 

truyền, vạch trần mọi âm 

mưu, thủ đoạn áp bức bóc lột 

của đế quốc Pháp và bè lũ 

tay sai đối với các dân tộc 

Việt Nam nói chung và các 

dân tộc Tây Bắc nói riêng. 

Nhiệt tình hoạt động theo sự 

chỉ đạo của các đồng chí tù 

chính trị như: Nhận hàng 

trong nhà tù ra; mua giấy, 

mực, thuốc men từ ngoài đưa 

vào trong nhà tù…  

Cuối năm 1942, anh 

đã trở thành một trong những 

quần chúng trung kiên của 

Chi bộ Nhà tù và là đầu mối 

liên hệ trực tiếp giữa Chi bộ 

Nhà tù với bên ngoài, giúp 

cho việc liên lạc từ bên ngoài 

vào trong nhà tù ngày càng 

chặt chẽ. Thực hiện chủ 

trương của Chi bộ Nhà tù về 

công tác chuẩn bị gây dựng 

cơ sở cách mạng trong đồng 

bào các dân tộc, với nghề 

thầy thuốc, anh đi nhiều nơi, 

tích cực tìm hiểu, vận động 

tầng lớp thanh niên giác ngộ 

và tham gia cách mạng. Đầu 

năm 1943, anh cùng với một 

số các đồng chí trong chi bộ 

vận động thành lập được hai 

tổ “Thanh niên Cứu quốc” 

(Mú nóm chất mương) ở tỉnh 

lỵ và Mường La. Đây là tổ 

chức cách mạng đầu tiên ở 

vùng Tây Bắc. Cũng từ đó, 

phong trào đấu tranh chống 

áp bức bóc lột, đòi giảm 

thuế, bớt ruộng chức, đấu 

tranh chống bắt lính, phu 

phen, tạp dịch... ở Sơn La 

ngày càng tăng. Chu Văn 

Thịnh được chi bộ tin tưởng 

giao cho thực hiện nhiều 

nhiệm vụ quan trọng, đặc 
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biệt chi bộ trực tiếp phân 

công anh cùng với một số 

thành viên tổ chức Thanh 

niên Cứu quốc chuẩn bị chu 

đáo cho cuộc vượt ngục lịch 

sử tháng 8/1943 của các 

đồng chí tù chính trị: Nguyễn 

Lương Bằng, Trần Đăng 

Ninh, Lưu Đức Hiểu, 

Nguyễn Văn Trân, kịp thời 

bổ sung cán bộ cho Đảng để 

lãnh đạo phong trào đang 

ngày một dâng cao ở nhiều 

nơi. Chuyến vượt ngục thành 

công là có sự đóng góp to 

lớn của anh Lò Văn Giá, một 

thành viên tổ chức Thanh 

niên Cứu quốc dẫn đường; 

vượt qua muôn vàn thử 

thách, gian nan đã đưa các 

đồng chí đến nơi an toàn và 

khi quay về anh bị địch bắt, 

tra tấn và sát hại. Tấm gương 

yêu nước, không quản hy 

sinh của anh Giá đã trở thành 

ngọn đuốc sáng ngời cho mọi 

thế hệ trẻ các dân tộc học tập 

noi theo. Sau khi địch ám hại 

anh Lò Văn Giá, anh đã tổ 

chức viết khẩu hiệu phản đối 

việc bắn chết anh Lò Văn 

Giá. Sau đó, địch tăng cường 

truy lùng, khủng bố gắt gao, 

dưới sự lãnh đạo của chi bộ, 

Chu Văn Thịnh đã chỉ đạo, 

hướng dẫn anh em cơ sở đối 

phó kịp thời với âm mưu của 

địch, rút vào hoạt động bí 

mật, bảo toàn lực lượng; phát 

triển cơ sở vào Mường 

Chanh, huyện Mai Sơn và 

xây dựng căn cứ cách mạng 

tại đây. 

Cuối năm 1943, anh 

được Chi bộ Nhà tù giới 

thiệu bắt liên lạc với đồng 

chí Bình Phương là cán bộ 

của Trung ương cử lên liên 

lạc với Chi bộ Nhà tù và phụ 

trách gây cơ sở ở địa 

phương. Anh đã đề xuất 

nhiều ý kiến về xây dựng và 

phát triển cơ sở, xây dựng 

căn cứ địa và đề xuất chủ 

trương rất đúng đắn về tranh 

thủ tầng lớp trên, phù hợp 

với hoàn cảnh của một vùng 

nhiều dân tộc. Chính những 

ý kiến nhìn xa trông rộng của 

anh đã góp phần rất lớn trong 

cuộc khởi nghĩa giành thắng 

lợi ở tỉnh Sơn La tháng 

8/1945. 

Tháng 4/1944, anh 

được Chi bộ Nhà tù cử về 

Trung ương bồi dưỡng để trở 

về địa phương lãnh đạo 

phong trào cách mạng. Trong 

thời gian huấn luyện, Chu 

Văn Thịnh được tổ chức lớp 

học kết nạp vào Đảng Cộng 

sản Việt Nam, anh trở thành 

đảng viên đảng cộng sản đầu 

tiên của tỉnh Sơn La. Sau khi 

hoàn thành lớp tập huấn, anh 

trở về địa phương tiếp tục 

vận động xây dựng và mở 

rộng các cơ sở cách mạng, 

phát triển các hình thức 

tuyên truyền vận động nhân 

dân, tranh thủ tầng lớp trên, 

tăng cường công tác binh 

vận... 

Đầu năm 1945, phong 

trào cách mạng ở Sơn La đã 

có những chuyển biến mạnh 

mẽ. Căn cứ cách mạng 

Mường Chanh do anh chỉ 

đạo gây dựng ngày càng mở 

rộng. Tổ chức Thanh niên 

Cứu quốc đã trở thành lực 

lượng rộng rãi có hàng trăm 

hội viên. 

Sau khi Nhật đảo 

chính Pháp (9/3/1945), 

Thường vụ Trung ương 

Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ cử 

đồng chí Lê Trung Toản lên 

cùng với anh lãnh đạo phong 

trào cách mạng, chuẩn bị cho 

cuộc tổng khởi nghĩa giành 

chính quyền. Anh đã cùng 

với đồng chí Lê Trung Toản 

lập ra Hội “Người Thái Cứu 

quốc” (Côn tay chất mương). 

Hội đã ra tờ báo “Lắc 

Mương” (Trụ cột đất nước) 

bằng hai thứ chữ Thái và chữ 

quốc ngữ nhằm tuyên truyền, 

vận động quần chúng các 

dân tộc đoàn kết đấu tranh 

đánh đuổi phát xít Nhật, 

giành độc lập tự do, giải 

phóng Sơn La khỏi ách xâm 

lược. Đó cũng là tờ báo cách 

mạng đầu tiên của vùng Tây 

Bắc được xuất bản có sức lan 

tỏa sâu rộng, thôi thúc mọi 

tầng lớp nhân dân theo Việt 

Minh đứng lên đấu tranh 

giành chính quyền. Hội đã 

phát triển mạnh mẽ ra các 

huyện trong tỉnh Sơn La. 

Nhiều vùng cơ sở cách mạng 

được hình thành như Mường 

La, Thuận Châu, Mường 

Chanh... và phát triển tương 

đối vững mạnh, có đội du 

kích bí mật hoạt động. 

Tháng 7/1945, khi 

đang tham dự lớp huấn luyện 

cán bộ quân sự của huyện và 

tỉnh ở chiến khu Hòa Ninh 

Thanh, Nhật đầu hàng quân 

Đồng minh, Chu Văn Thịnh 

được cử tham gia giành 

chính quyền ở huyện Vụ Bản 

thắng lợi, sau đó được cử về 

địa phương lãnh đạo phong 

trào khởi nghĩa giành chính 
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quyền. Ngày 21/8/1945 tại 

thị xã Sơn La (nay là thành 

phố Sơn La), Chu Văn Thịnh 

đã triệu tập và chủ trì hội 

nghị cán bộ phụ trách các cơ 

sở cách mạng trong tỉnh bàn 

kế hoạch tổng khởi nghĩa. 

Sau đó các cán bộ được phân 

công tỏa đi các nơi, tập hợp 

lực lượng quần chúng vũ 

trang giành chính quyền ở 

các huyện Mường La, Thuận 

Châu, Mai Sơn, Yên Châu... 

Khởi nghĩa ở tỉnh lỵ Sơn La 

do Chu Văn Thịnh trực tiếp 

lãnh đạo đã thắng lợi vào 

ngày 26/8/1945. Chu Văn 

Thịnh được cử làm Chủ 

nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh 

kiêm Phó chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cách mạng lâm thời 

tỉnh Sơn La. 

Cùng với Ban Cán sự 

Việt Minh, Chu Văn Thịnh 

đã đưa ra nhiều chủ trương, 

biện pháp thích hợp, sáng 

tạo, tập trung củng cố chính 

quyền cách mạng non trẻ ở 

các cơ sở, chủ động chỉ đạo 

việc đối phó với quân đội 

Tưởng Giới Thạch núp dưới 

danh nghĩa quân Đồng minh 

từ Lai Châu tràn xuống Sơn 

La. Cuối năm 1945, tình thế 

cách mạng đang đứng trước 

nguy cơ thực dân Pháp quay 

trở lại xâm lược từ hướng 

Tây Bắc, Trung ương đã tăng 

cường đoàn cán bộ gồm 11 

người của Tổng bộ Việt 

Minh lên Sơn La góp phần 

cùng cán bộ địa phương củng 

cố chính quyền cách mạng. 

Mặc dù có những hiểu nhầm 

về phương thức và chính 

sách sử dụng lực lượng tầng 

lớp trên theo cách mạng, 

nhưng Chu Văn Thịnh vẫn 

bình tĩnh, kiên định, chấp 

hành nghiêm túc nguyên tắc 

và ý thức tổ chức kỷ luật của 

Đảng. Đồng chí luôn tin 

tưởng ở sự lãnh đạo sáng 

suốt của tổ chức Đảng, vượt 

qua mọi thử thách, trung 

thành với lý tưởng cách 

mạng. 

Cuối năm 1946, sau 

khi đánh chiếm Lai Châu, 

thực dân Pháp uy hiếp Thuận 

Châu. Trước tình hình cấp 

bách, Chu Văn Thịnh đã đề 

xuất việc gấp rút đào tạo đội 

ngũ cán bộ tại chỗ, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ mới ở các 

cơ sở; tổ chức vận động nhân 

dân quyên góp trâu bò để đổi 

lấy vũ khí trang bị cho lực 

lượng du kích, tự vệ địa 

phương sẵn sàng chiến đấu. 

Trước sức tấn công dồn dập 

của quân Pháp, Chu Văn 

Thịnh đã cùng đảng bộ lãnh 

đạo cuộc kháng chiến, vừa 

đánh vừa bảo toàn lực lượng 

cách mạng, vừa rút lui về 

Mộc Châu lập căn cứ; đồng 

thời trực tiếp tham gia chiến 

đấu, xung phong phụ trách tổ 

hậu địch, thực hiện chủ 

trương bám dân, bám đất, 

gây dựng cơ sở ở các vùng 

địch vừa tạm chiếm. 

Tinh thần xung phong 

gương mẫu của Chu Văn 

Thịnh rất cao, luôn đi đầu 

trong mọi công việc, vượt 

qua khó khăn, gian khổ, 

không quản hy sinh. Tháng 

2/1947, thế địch đang mạnh, 

thực hiện chủ trương của tỉnh 

ủy phải bảo toàn lực lượng, 

bám dân, bám bản gây cơ sở 

hậu địch để tuyên truyền, 

giác ngộ quần chúng kháng 

chiến, Chu Văn Thịnh là 

người xung phong trước tiên 

và được cử phụ trách tổ hoạt 

động hậu địch đầu tiên của 

tỉnh để bám sát địch tại vùng 

Mường Chanh, Mai Sơn, 

Thuận Châu. Nhưng hoàn 

cảnh không có lợi, tỉnh ủy 

cho rút và cử anh phụ trách 

Yên Châu. 

Tháng 5/1947, anh lại 

được cử phụ trách tổ cán bộ 

trở lại Mường Chanh, Mai 

Sơn và Thuận Châu hoạt 

động, nhưng khi đi đến vùng 

Chiềng Đông (Yên Châu), tổ 

cán bộ bị địch phát hiện và 

bao vây, anh đã chiến đấu 

kiên cường và hy sinh anh 

dũng. 

Chu Văn Thịnh - 

người cộng sản kiên cường, 

người con ưu tú tiêu biểu 

nhất của lớp thế hệ thanh 

niên đầu tiên tỉnh Sơn La đi 

theo Đảng làm cách mạng, vì 

lý tưởng cộng sản và cũng là 

người lãnh đạo đầu tiên và 

có công đối với nhân dân các 

dân tộc Tây Bắc. Anh đã 

hiến dâng tuổi 25 của mình 

cho sự nghiệp giải phóng dân 

tộc, xứng đáng là người con 

anh hùng của miền đất hoa 

ban tươi đẹp. 
 

Minh Hiến 

(Bản tin Sơn La Xưa & Nay 

số 02/2012) 

 

                                                                            



Di tích Nhà tù Sơn La - Chứng nhân của lịch sử   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 03 (số 11/2015) 42 

ĐỒNG CHÍ TRẦN HUY LIỆU Ở NHÀ NGỤC SƠN LA 
 

Nhà tù Sơn La được xây dựng từ năm 1908 trên đồi Khau Cả, tại trung tâm tỉnh lỵ Sơn 

La. Lúc đầu nơi đây chỉ dùng để giam giữ tù thường phạm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời (1930) đã lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng phát triển mạnh mẽ trong cả nước mà 

đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, làm cho thực dân Pháp phải bị động đối phó và ra 

sức đàn áp. Chúng mở rộng các nhà tù trong cả nước để giam cầm, đày ải các chiến sỹ cách 

mạng. Thấy rõ vị trí lợi hại của Nhà tù Sơn La, nằm biệt lập giữa núi rừng âm u, khí hậu khắc 

nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, đa số người dân không biết tiếng phổ thông... thực dân Pháp 

biến nơi đây thành nhà ngục (từ Prison thành Pentencier), hòng thủ tiêu ý chí đấu tranh cách 

mạng của những người cộng sản. 

Từ năm 1930 đến năm 1935, thực dân Pháp đã đưa 6 đoàn tù với tổng số 436 người lên 

giam giữ ở Nhà tù Sơn La, chỉ có một số ít là tù thường phạm, còn đa số là đảng viên cộng sản. 

Để lãnh đạo mọi hoạt động trong tù, các đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng đã bí 

mật gặp gỡ một số đảng viên giam ở Nhà tù Hỏa Lò đã bị đày lên Sơn La bàn biện pháp lãnh 

đạo anh em đoàn kết đấu tranh chống lại chế độ tù đày hà khắc, bảo vệ lực lượng cách mạng. 

Dưới hình thức chính trị tự quản, Ủy ban thống nhất (Ủy ban hàng trại) nhà ngục được lập ra có 

quyền tối cao lãnh đạo mọi hoạt động công khai của tù nhân. Dưới Ủy ban thống nhất có các 

ban như: Trật tự trong, Trật tự ngoài, Ban Kinh tế, Ban Cứu tế, Ban Ngoại giao... Mỗi một ban 

có quyền hạn và trách nhiệm riêng, ai vi phạm tùy theo lỗi nặng nhẹ mà phê bình, cảnh cáo 

hoặc bị phạt như quét nhà, giặt giũ cho anh em... Nhờ có tổ chức chặt chẽ nên trật tự trong nhà 

tù được bảo đảm, đời sống anh em tù nhân được cải thiện, không bị mắc bệnh và chết nhanh, 

nhiều như trước. 

Sau thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, thực dân Pháp thả và chuyển một số tù chính 

trị đi nơi khác, chúng chỉ giữ lại một số người chúng cho là đặc biệt nguy hiểm, trong số đó có 

đồng chí Nguyễn Lương Bằng. 

Do điều kiện phải giam chung với tù Quốc dân đảng và tù thường phạm nên chi bộ Đảng 

chưa được thành lập. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, cùng với việc đánh phá dữ 

dội phong trào cách mạng ở nhiều nơi, thực dân Pháp đã bắt bớ và đày một số lượng lớn tù 

chính trị lên Nhà ngục Sơn La, trong đó phần đông là cán bộ và quần chúng trung kiên của 

Đảng. 

Lúc này, anh em tù nhân lên đông, tổ chức trong nhà tù có sự thay đổi cho phù hợp với 

tình hình. Một vấn đề đặt ra: Có nên giữ lại tổ chức Ủy ban thống nhất nhà ngục (Ủy ban hàng 

trại) hay không? Bởi tù Quốc dân đảng và tù thường phạm đã tự tách ra sinh hoạt riêng. Sau khi 

trao đổi, bàn bạc, đa số tù nhân vẫn nhất trí để tổ chức Ủy ban thống nhất nhà ngục nhưng đặt 

dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Chi bộ là tổ chức quyền lực cao nhất, quyết định mọi đời 

sống sinh hoạt trong tù. Với tính tổ chức cao của những người cộng sản, cuối tháng 12/1939, 

các đảng viên trong tù đã thành lập chi bộ lâm thời gồm 10 đồng chí, do đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng làm Bí thư. 

Năm 1940, thực dân Pháp đưa 2 đoàn tù đày lên Nhà ngục Sơn La, đồng chí Trần Huy 

Liệu ở trong đoàn thứ nhất. Trong đoạn đường gần 300km đi bộ, hai người phải chung xích tay, 

xích chân, mệt nhọc, đói khát, ăn uống, đi vệ sinh cũng không được dời nhau nhưng đồng chí 

vẫn làm thơ với tinh thần lạc quan cách mạng: 

“Một xích hai thằng khắp đó đây  

Ngủ, ăn, đái, ỉa chẳng dời tay  

Anh em ta thắt dây liên lạc  
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Trên bước đường xa cát bụi đầy...”. 

Và cả thơ lãng mạn khi bắt gặp hình ảnh cô gái Yên Châu “Hoa rừng một đóa càng nhìn 

càng tươi”. 

Ngay sau khi lên đến Sơn La, đồng chí Trần Huy Liệu hỏi đồng chí Nguyễn Lương Bằng 

về tổ chức chi bộ và cùng các đồng chí trong chi bộ ra sức củng cố và phát triển đảng viên. 

Tháng 2/1940, chi bộ lâm thời chuyển thành chi bộ chính thức và cử đồng chí Trần Huy Liệu 

làm Bí thư. Đồng chí Trần Huy Liệu đã cùng với các đồng chí Tô Hiệu, Lê Đức Thọ, Xuân 

Thủy, Lê Thanh Nghị... mở những lớp huấn luyện về chính trị học tập về chủ nghĩa Mác - 

Lênin, về duy vật lịch sử và chủ nghĩa cộng sản... nhằm nâng cao trình độ lý luận cho anh em. 

Chi bộ còn tổ chức học văn hóa và ngoại ngữ cho tù nhân. Đời sống vật chất và tinh thần của tù 

nhân được cải thiện rõ rệt, hàng tháng có “tiểu yến”, những ngày lễ tết có “đại yến”, tổ chức vui 

chơi, văn nghệ. 

Tháng 5/1940, chi bộ tổ chức đại hội bầu đồng chí Tô Hiệu làm Bí thư. Lúc này đồng chí 

Trần Huy Liệu là chi ủy viên, giữ trọng trách là Trưởng Ủy ban thống nhất nhà ngục. Chi bộ đã 

đề ra chủ trương hoạt động, trong đó có công tác xây dựng các tổ chức cách mạng bên trong và 

bên ngoài nhà tù. Cùng với các đồng chí Tô Hiệu, Nguyễn Lương Bằng... đồng chí Trần Huy 

Liệu là một trong những người tổ chức và lãnh đạo chi bộ rất sâu sát nên đã động viên được tư 

tưởng của anh em tù nhân, góp phần làm quên đi nỗi nhớ nhà của tù nhân, quên đi những ngày 

tháng lao tù cực nhọc, điều quan trọng nhất là anh em đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, 

tranh thủ học tập để cùng tiến bộ, chờ thời cơ giành chính quyền về tay nhân dân, phục vụ cho 

Tổ quốc được nhiều hơn. 

Sự ra đời của Chi bộ Nhà ngục Sơn La không những đánh dấu một bước ngoặt mới trong 

cuộc đấu tranh của tù chính trị ở Sơn La mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của 

phong trào cách mạng Sơn La. Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên trên địa bàn Sơn La, vì thời kỳ 

này toàn tỉnh Sơn La chưa có đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Chi bộ Nhà ngục Sơn La ra đời 

đã thực sự trở thành tổ chức lãnh đạo và xây dựng cơ sở, xây dựng phong trào cách mạng ở địa 

phương, tạo tiền đề quan trọng cho sự ra đời của Đảng bộ Sơn La sau này. 

Tháng 5/1941, một cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại tên chúa ngục Cútxô xảy ra bởi 

hắn bắt anh em tù nhân phải kéo xe nước từ suối Nậm La ngược lên dốc để phục vụ cho sinh 

hoạt hàng ngày của các quan chức, binh lính và tù nhân, tăng chuyến từ buổi sáng 3 xe, buổi 

chiều 2 xe lên sáng 4 chuyến, chiều 3 chuyến. Do sức khỏe anh em còn yếu đau nhiều nên làm 

như vậy là quá sức, anh em lãn công và bị chúa ngục hạ lệnh giam vào ngục tối. Đồng chí Trần 

Huy Liệu đã bàn bạc với Ủy ban thống nhất nhà tù tổ chức tuyệt thực để phản đối Cútxô vô cớ 

bắt giam 4 đồng chí vào ngục tối. Tên cáo già Cútxô đã hạ lệnh bắt tất cả 160 tù nhân giam vào 

ngục tối sâu dưới lòng đất giữa nhà ngục. Sức chứa của ngục tối thường ngày chỉ giam được 20 

người. Do chật quá anh em không đủ không khí để thở, nhiều người bị ngạt phải làm hô hấp 

nhân tạo. Tên chúa ngục còn hạ lệnh không cho uống nước. Ban lãnh đạo nhà ngục dự kiến 

tuyệt thực 7 ngày, nhưng chúa ngục hạ lệnh tăng lên 5 ngày nữa. Ban lãnh đạo đấu tranh có 7 

người, đứng đầu là đồng chí Trần Huy Liệu đã tích cực động viên anh em giữ vững khí tiết của 

người cộng sản, quyết không chịu lùi bước trước âm mưu nham hiểm, thâm độc của kẻ thù. 

Trong tình thế nguy nan và kiệt sức đồng chí Trần Huy Liệu vẫn lạc quan kể chuyện “Hán Sở 

tranh hùng” lấy hình ảnh Hàn Tín trong “Bối thủy trận” để động viên anh em giữ vững ý chí 

chiến đấu. Để bảo toàn lực lượng và giữ gìn sức khỏe cho anh em tù nhân, ban lãnh đạo tuyên 

bố giải tán cuộc đấu tranh. Cuộc đấu tranh tuy chưa giành được thắng lợi như mong muốn 

nhưng để lại bài học về chọn thời cơ đấu tranh thích hợp, về tinh thần kiên quyết giữ vững khí 

tiết người cộng sản, về đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong tình thế nguy nan nhất. 
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Nó khẳng định vai trò của những người đứng đầu tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh mà đồng chí 

Trần Huy Liệu là tấm gương tiêu biểu. 

Để củng cố, cổ vũ tinh thần đấu tranh của anh em tù nhân và tuyên truyền về cuộc đấu 

tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, tháng 7/1941, tờ báo 

“Suối Reo” của Chi bộ Nhà ngục Sơn La ra đời, do đồng chí Trần Huy Liệu làm chủ bút, sau đó 

là đồng chí Xuân Thủy. Báo ra mỗi tháng 1 kỳ, 2 bản chép tay chữ đẹp. Sự ra đời của tờ báo có 

ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của anh em tù nhân, anh em chuyền tay nhau đọc, tinh 

thần phấn chấn, tích cực tiếp tục đấu tranh đòi tự quản trong việc nấu bếp và sắp xếp lao động. 

Địch thấy để tù chính trị tự quản thì hợp lý hơn và giữ được trật tự trong nhà tù bèn nhượng bộ. 

Ủy ban thống nhất nhà ngục mà đồng chí Trần Huy Liệu là một trong những người lãnh đạo 

chủ chốt tiếp tục lãnh đạo các ban trong nhà ngục tích cực hoạt động: Ban Kinh tế tích cực tăng 

gia trồng rau, nuôi bò, nuôi lợn và làm các hàng thủ công mỹ nghệ như: Vòng, nhẫn, cúc bướm, 

đan hàng mây tre, khảm xà cừ... mang ra chợ Chiềng Lề bán để có kinh phí hoạt động và chủ 

yếu cải thiện đời sống cho anh em tù nhân. Ban Học tập chú ý nâng cao trình độ chính trị và văn 

hóa cho anh em, học thêm tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ban Cứu tế lo giữ gìn sức khỏe, 

chăm sóc thuốc men, bồi dưỡng để anh em ốm đau nhanh khỏe mạnh. Ban Trật tự trong, Trật tự 

ngoài và Ban Văn nghệ chăm lo về đời sống tinh thần cho anh em. 

Từ khi tù nhân làm chủ được nhà bếp, đời sống vật chất và tinh thần của anh em tù nhân 

được cải thiện rõ rệt. Vào dịp Tết Trung thu năm 1941, anh em tổ chức một cái Tết thật là vui, 

có múa sư tử, đèn kéo quân, làm bánh dẻo, bánh nướng, bày cỗ trang trọng; các trại, các góc 

tường màu đen hắc ín được trang trí bằng màu sắc xanh đỏ rất vui mắt. 

Tết âm lịch năm 1942, Ủy ban thống nhất nhà ngục chỉ thị cho anh em chuẩn bị ăn Tết to 

chào mừng cuộc đấu tranh bước đầu thắng lợi. Anh em tù nhân vui vẻ, phấn khởi chuẩn bị chu 

đáo nơi tiếp khách, mượn quần áo của bà con dưới phố Chiềng Lề để hóa trang thành những cô 

đào rượu tiếp khách. Đồng chí Trần Huy Liệu được cử làm trưởng ban khánh tiết, đồng chí đã 

phân công cho anh em đi lấy củi chặt cành hoa đào về trang trí trong nhà ngục làm cho không 

khí đón xuân thêm tưng bừng, hồ hởi. Đồng chí đã viết hai câu đối được anh em bình chọn là 

câu đối hay nhất Tết năm 1942:  

“Hẹn với non sông đem mới lại 

Mở toang cửa ngục đón xuân vào” 

Đầu năm 1942, chi bộ nhận được Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

họp tháng 5/1941 và xúc tiến xây dựng các đoàn thể cứu quốc ở bên ngoài nhà tù. Cùng với Ban 

Chi ủy nhà ngục, đồng chí Trần Huy Liệu đã chỉ đạo, phân công các đảng viên của chi bộ tiến 

hành tiếp xúc, giác ngộ nhân dân, vận động binh lính, công nhân, viên chức, thanh niên, học 

sinh... để xây dựng cơ sở cách mạng trong và ngoài Nhà ngục Sơn La. 

Sự hoạt động tích cực của Chi bộ Nhà ngục Sơn La mà đồng chí Trần Huy Liệu là một 

trong những con chim đầu đàn đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ của phong trào cách 

mạng của tỉnh Sơn La. Đầu năm 1943, hai tổ Thanh niên Cứu quốc ra đời ở tỉnh lỵ và Mường 

La. Chi bộ phân công cán bộ chỉ đạo hoạt động của hai tổ Thanh niên Cứu quốc. Cuối năm 

1943, tổ Thanh niên Cứu quốc Mường Chanh (Mai Sơn) ra đời. Cùng với sự ra đời của các tổ 

chức cứu quốc, phong trào đấu tranh, xây dựng lực lượng của nhân dân Sơn La cũng từng bước 

phát triển: Đấu tranh đòi giảm thuế, giảm ruộng chức, đòi bớt đóng góp thóc, tố cáo phìa, tạo, 

chức dịch tham nhũng... ở Chiềng Xôm (1943); xây dựng đội tự vệ bí mật, tổ chức quần chúng 

đấu tranh đòi giảm thuế, bớt phu, bãi bỏ chức dịch hà hiếp nhân dân. Đặc biệt, chi bộ đã tổ chức 

thành công cuộc vượt ngục cho 4 tù nhân có án nặng và là những cán bộ chủ chốt của Đảng 

thoát ngục ra tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng đang dâng cao trong cả nước. Trong chiến 
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công đó có phần đóng góp quan trọng của tổ Thanh niên Cứu quốc Mường La, mà tiêu biểu là 

Lò Văn Giá, đã ủng hộ, dẫn đường cho các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, 

Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu vượt ngục, ra ngoài hoạt động. 

Trong thời gian bị giam cầm tại Nhà ngục Sơn La, đồng chí Trần Huy Liệu luôn lạc 

quan, tính tình điềm đạm, cởi mở, chân thành. Đồng chí chịu khó học thêm tiếng Pháp, viết bài 

giảng về lý luận cách mạng, về chủ nghĩa Mác - Lênin huấn luyện cho anh em. Đồng chí Trần 

Huy Liệu và đồng chí Tô Hiệu được coi là linh hồn của Chi bộ Nhà ngục Sơn La. Chính trong 

lao tù hà khắc, tàn khốc, chốn rừng thiêng nước độc, đồng chí đã tranh thủ tự trau dồi phẩm 

chất, rèn luyện khí tiết người cộng sản, truyền tinh thần kiên trung, bất khuất tới anh em tù 

nhân; tuyên truyền, giác ngộ quần chúng các dân tộc vùng lên đấu tranh, không chịu khuất phục 

dưới ách thống trị tàn bạo của kẻ thù. 

Năm 1944, đồng chí được thoát ngục trở về lãnh đạo phong trào cách mạng đang dâng 

cao trong cả nước. Tấm gương mẫu mực của đồng chí và những vần thơ làm trong tù ngục cho 

chúng ta yêu mến một tâm hồn thơ, khâm phục một khí phách của người cộng sản - Nhà thơ 

Trần Huy Liệu. 

Đến nay, mỗi khi trở lại thăm di tích lịch sử Nhà ngục Sơn La, mọi người vẫn nhớ bài 

thơ “Qua thăm gốc ổi” đầy bi thiết viếng các đồng chí của ông: 

“Thịt xương đã gửi cho rừng núi  

Hận vẫn còn mang với tháng ngày”. 
 

                                                                       TS. Thào Xuân Sùng 

                                                                     Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận 

                                                                        Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La 

                                                                    (Bản tin Sơn La Xưa & Nay - số 02/2012) 
 

     
 

CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐĂNG NINH 
 

Đồng chí Trần Đăng Ninh tên khai sinh là Nguyễn Tuấn Đáng, sinh năm 1910 tại thôn 

Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). Sinh 

trưởng trong một gia đình nông dân, tuy nhà nghèo nhưng đồng chí cũng được cha mẹ cố 

gắng cho học chữ Nho của một cụ đồ và học tiểu học ở trường làng. Lớn lên đồng chí ra Hà 

Nội kiếm việc làm mong có được cuộc sống khá hơn ở nông thôn. Đồng chí học nghề ở nhà 

in và trở thành thợ sách ở Nhà in Lê Văn Tân… 

... Ở Hà Nội, tổ chức Đảng liên tục bị phá vỡ, thành ủy cũng như nhiều chi bộ bị bắt 

gần hết. Phong trào tạm thời lắng xuống, nhưng ảnh hưởng của Đảng vẫn được duy trì trong 

nhân dân lao động và những người yêu nước. Hà Nội là nơi tập trung công nghiệp, có nhiều 

xí nghiệp, nhà máy, có giai cấp công nhân đông đảo, nên được Trung ương và xứ ủy tập 

trung lãnh đạo, trong đó ngành in được chú ý nhiều. Nguyễn Tuấn Đáng được bạn bè dìu dắt 

vào hoạt động trong phong trào thợ in. Anh tham gia tích cực và hoàn thành tốt những nhiệm 

vụ được giao. Năm 1935, anh được đồng chí Nghiêm Kình, một đồng nghiệp là đảng viên 

tuyên truyền, giác ngộ chủ nghĩa cộng sản. 

Năm 1936, Chính phủ Bình dân Pháp lên cầm quyền, anh đã tích cực tham gia phong 

trào Đông Dương Đại hội và chuẩn bị đón Justin Godart - đại biểu Chính phủ Pháp sang thăm 

Đông Dương. Anh cũng tham gia phong trào ái hữu thợ thuyền và được cử vào Ban Chấp 

hành nghiệp đoàn bí mật của thợ thuyền. 
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Tháng 7/1936, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sinh hoạt trong chi 

bộ ngành in. Anh lấy tên là Trần Đăng Ninh từ đó. Ít lâu sau anh được cử vào ban chi ủy. 

Từ năm 1937 đến năm 1939, đồng chí Trần Đăng Ninh được phân công hoạt động bí 
mật, lãnh đạo những cuộc bãi công của công nhân các xí nghiệp, bãi thị của tiểu thương, đấu 

tranh chống thuế cư trú ở Hà Nội và chống Hiệp ước Giáp Thân 1884. Đồng chí bị bọn mật 
thám tình nghi và bị bắt, nhưng không có chứng cứ gì, chúng phải cho về. 

... Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 họp tại Đình Bảng tháng 11/1940, đồng chí 
Trần Đăng Ninh báo cáo về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và chủ trương xây dựng căn cứ địa, 

duy trì đội du kích và tiếp tục chiến tranh du kích. Hội nghị nhất trí với đề nghị của đồng chí. 
Trong hội nghị này, đồng chí Trần Đăng Ninh được cử vào Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thời. 

… Trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) ở Pác Bó (Cao Bằng) do lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - đại biểu Quốc tế Cộng sản chủ trì, đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp 

hành Trung ương. 

Tháng 6/1941, trong Hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ, khi các đồng chí Trung ương đi dự hội 
nghị chưa về, đồng chí đã kiên quyết đấu tranh chống một số khuynh hướng sai lầm trong xứ 
ủy, bảo vệ tổ chức của Đảng. Tháng 7/1941, trong Xứ ủy Bắc Kỳ mới, đồng chí được cử làm 

bí thư xứ ủy. 

Ngày 21/11/1941, khi vào cơ quan giao thông của xứ ủy ở bãi Phúc Xá thì bị mật thám 
phục kích vây bắt, đồng chí đã kháng cự quyết liệt với địch để các đồng chí cùng đi chạy 
thoát. Bị bắt về sở mật thám, mặc dù bị địch tra tấn dã man, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, 
kiên cường đấu tranh. Các đồng chí cùng bị bắt khi đó đều khâm phục tinh thần gan góc và 
kiên cường bất khuất của đồng chí “Đáng to đầu”. 

Ngày 22/2/1942, đồng chí bị tòa án của đế quốc Pháp ở Hà Nội kết án “20 năm khổ sai 
và 20 năm biệt xứ, tịch thu gia sản đã có và sẽ có”. Bị giam ở Hỏa Lò, Hà Nội, đồng chí hoạt 
động trong Ban tranh đấu của nhà tù, chống chế độ hà khắc đối với tù nhân của bọn đế quốc. 
Đồng chí rất có uy tín và được nhiều anh em tù chính trị quý mến. 

Tháng 10/1942, đồng chí bị phát vãng lên Nhà tù Sơn La. Vừa lên tới nơi đồng chí nghĩ 
ngay đến việc vượt ngục và được đồng chí Nguyễn Lương Bằng cho biết vấn đề này cũng 
đang được chuẩn bị. Đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Chi bộ đặc biệt của Đảng và Nhà 
tù Sơn La. Đồng chí đã phổ biến và huấn luyện anh em trong chi bộ về nội dung Nghị quyết 
của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 cũng như các nghị quyết mới của Thường vụ Trung ương 
và của xứ ủy mà đồng chí đã tiếp thu được. Đồng chí đã nhiệt tình tham gia chủ trương của 
chi bộ về tổ chức luyện tập quân sự cho anh em và tự chế lấy vũ khí để chờ cơ hội thuận tiện 
biến Sơn La, Lai Châu ở vùng Tây Bắc thành căn cứ du kích, đồng thời tích cực chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết cho việc vượt ngục. 

Giữa năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La quyết định chọn đồng chí Trần Đăng Ninh cùng 
các đồng chí Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu và Nguyễn Lương Bằng vượt ngục. Ngày 
5/8/1943, các đồng chí trốn khỏi nhà lao. Sau gần 1 tháng đi đường rất vất vả, vừa phải luồn 
rừng, vừa phải tránh sự truy lùng của địch, các anh đã về đến Hà Đông và Hà Nội, bắt liên lạc 
với đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Đăng 
Ninh được chỉ định hoạt động cùng đồng chí Hoàng Quốc Việt trong Ban Thường vụ Xứ ủy 
Bắc Kỳ ở Hưng Yên, Hà Nam, Hà Đông. 

… Đồng chí Trần Đăng Ninh mất khi mới 45 tuổi. Trong hơn 20 năm hoạt động cách 
mạng, đồng chí đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam từ thời kỳ hoạt 
động bí mật đến thời kỳ khởi nghĩa và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Đồng chí Trần Đăng Ninh mất đi đã tròn 40 năm. Song những đồng chí cách mạng lão 
thành cùng hoạt động và cùng bị tù đày với đồng chí vẫn nhớ người đồng chí kiên cường đấu 
tranh với địch. Những cán bộ đã tiếp xúc với đồng chí trong kháng chiến chống thực dân 
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Pháp, nhất là anh em cán bộ hậu cần vẫn nhớ hình ảnh của đồng chí, một cán bộ lãnh đạo 
đầy tài năng sáng suốt, nghiêm khắc nhưng độ lượng, thương yêu đồng chí, đồng đội. Anh 

em đều coi đồng chí là người anh cả của ngành hậu cần Việt Nam. 
 

                                                                                     GS. Ngô Vi Thiện 

                                                                            Thiếu tướng Nguyễn Hữu Lê 

                                                          (Đồng chí Trần Đăng Ninh với cách mạng Việt Nam 

                                                                      H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014) 
 

 
 

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC HOÀN VÀ NHỮNG CUỘC VƯỢT NGỤC LỊCH SỬ 
 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, vị bộ 

trưởng đầu tiên của lực lượng công an 

từng nhiều năm bị chính quyền thực dân 

giam cầm ở Ngục Sơn La. Tại đây, đồng 

chí liên tục tham gia cấp ủy Đảng Chi bộ 

tù nhân ngục và đã tổ chức thành công 

nhiều cuộc vượt ngục lịch sử… 

Từ một câu chuyện tết trong tù 

Tối mồng 2 Tết Quý Mùi (1943), anh 

em Nhà tù Sơn La tổ chức văn nghệ mừng 

xuân. Từ những năm trước, nhiều tù nhân 

chính trị mà giặc Pháp cho là nguy hiểm đã 

bị chuyển từ Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội lên. Đó 

là các đồng chí Trường Chinh, Trần Huy 

Liệu, Xuân Thủy, Lê Liêm, Văn Tiến Dũng, 

Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân...  

Các đồng chí đã hướng dẫn anh em 

trong tù ca hát, đóng những vở kịch nhỏ dựa 

vào một số tiểu thuyết hay của các nước: 

Pháp, Anh, Trung Quốc... biểu diễn nhân các 

ngày tết. Những buổi văn nghệ của anh em tù 

thường cuốn hút được cả vợ chồng tên giám 

ngục Pháp Lơbông lẫn vợ con binh lính trong 

ngục đến xem. 

Trong đêm văn nghệ ấy, các đồng chí 

Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị 

và Nguyễn Văn Trân, những Chi ủy viên Chi 

bộ Ngục Sơn La đã tranh thủ họp. 

Không thấy một tên lính coi ngục nào 

ở gần, đồng chí Tô Hiệu nói nhanh: 

- Trên cần bố trí cho một số tù nhân 

chính trị có kinh nghiệm đấu tranh, có trình 

độ, vượt ngục ra ngoài tham gia hoạt động 

cho phong trào cách mạng hiện đang rất cần 

cán bộ lãnh đạo. Nhiều vốn quý này hiện còn 

bị giam trong các nhà tù đế quốc. Cần có kế 

hoạch tìm thời cơ, tổ chức cho một số đồng 

chí vượt ngục ra vùng tự do khi có điều kiện. 

Việc này cần tuyệt đối bí mật, trước hết chỉ 

cấp ủy biết để chuẩn bị. 

Cấp ủy đã nghiên cứu kỹ tình hình 

ngục, tìm biện pháp tổ chức “bảo đảm cho 

cuộc vượt ngục thành công, an toàn nhất”. 

Ngục Sơn La rộng gần 4.000m2 gồm 5 

nhà giam chính, 1 dãy 8 xà lim ngầm nằm 

sâu 3,5m dưới lòng đất, có tường kiên cố bao 

quanh. Bốn góc có 4 lô cốt cao án ngữ, luôn 

có lính gác quan sát, đi tuần kiểm tra khắp 

vùng.  

Lúc đầu chi bộ chọn 12 đồng chí, dự 

định cho vượt ngục vào mùa hè 1943, nhờ 

một số thương gia Hoa kiều giúp đỡ nhưng 

rồi cuộc vượt ngục đó không thực hiện được. 

Chi ủy họp rút kinh nghiệm, tổ chức một 

cuộc vượt ngục khác. 

Bốn người được chọn cho chuyến 

vượt ngục lần này là các đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng (sau là Phó chủ tịch nước), Trần 

Đăng Ninh (sau là Chủ nhiệm Tổng cục Hậu 

cần Quân đội nhân dân Việt Nam), Nguyễn 

Văn Trân (sau là Bí thư Thành ủy Hà Nội) và 

Lưu Đức Hiểu (sau là Trưởng ban Văn hóa - 

Tạp chí Cộng sản). Người dẫn đường vượt 

ngục được chọn là đồng chí Lò Văn Giá, một 

đoàn viên Thanh niên Cứu quốc người Thái 

yêu nước tháo vát, dũng cảm. 

… Đến cuộc vượt ngục lịch sử năm 

1943 

Theo phân công của cấp ủy, đồng chí 

Trần Quốc Hoàn đã tìm cách bắt liên lạc 
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được với đồng chí Bế Nhật Huấn là một cơ 

sở bí mật của ta nằm ngay trong Tòa Công sứ 

tỉnh Sơn La. Đồng chí Huấn đã cung cấp cho 

anh em vượt ngục nhiều thứ cần thiết như thẻ 

tùy thân, bản đồ hành chính Sơn La và các 

vùng lân cận. 

Thời gian này, cấp ủy Đảng đã tổ 

chức vận động quần chúng tại các bản Cọ, 

bản Hẹo, bản Là, bản Phiêng Ngùa, bản 

Tông, bản Hụm... đấu tranh với bọn phìa, tạo 

(như chánh tổng, lý trưởng vùng xuôi) đòi 

giảm thuế, bớt đóng góp thóc kho, hạn chế 

những tô, dịch bất hợp lý... Những cuộc đấu 

tranh đó đã làm nhân dân quanh ngục Sơn La 

càng có cảm tình với anh em tù nhân trong 

ngục. Đây là một thuận lợi lớn cho cuộc vượt 

ngục của tù nhân Ngục Sơn La. 

Từ cuối tháng 7 năm 1943, trời mưa 

như trút nước. Khi đã chuẩn bị chu đáo mọi 

mặt, cấp ủy quyết định lấy thời gian “vượt 

ngục” là sáng sớm ngày 3/8/1943. 

Đã thành quy luật, sáng nào bọn cai 

ngục cũng dẫn tù nhân ra ngoài trại giam làm 

các việc công sai mà chúng gọi là làm “cỏ 

vê”: Người thì bổ củi, người thì đập đá, 

người thì làm vườn... Sau khi bọn lính điểm 

danh tù nhân, các đồng chí Lưu Đức Hiểu và 

Nguyễn Văn Trân được phân công bổ củi. 

Các đồng chí Nguyễn Lương Bằng và Trần 

Đăng Ninh đi làm vườn. Lợi dụng lúc bọn 

lính coi tù sơ hở, khi có tù nhân khác đến 

thay phiên, các đồng chí trà trộn vào đám 

đông đi nhanh ra ngoài. Nhóm các đồng chí 

Trân và Hiểu theo anh Lò Văn Giá dẫn 

đường đến một khu nhà mồ người Thái bên 

kia suối Chiềng Lề. Đúng kế hoạch, các đồng 

chí Nguyễn Lương Bằng và Trần Đăng Ninh 

cũng đến tập kết ở đây. Theo phong tục địa 

phương, khi có người chết, gia đình đều đưa 

quần áo của họ ra để tại các khu nhà mồ. Các 

đồng chí đã lấy những bộ quần áo dân 

thường này mặc vào người, còn quần áo tù 

nhân thì gói lại, vứt xuống suối. Các đồng chí 

Nguyễn Văn Trân và Lưu Đức Hiểu cùng 

anh Lò Văn Giá giả là người Thái đi buôn. 

Cả ba người đều nói thạo tiếng Thái, mang 

theo thẻ tùy thân người Thái nên đã đi trót 

lọt. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng với đồng 

chí Trần Đăng Ninh đi sau, mặc quần áo nâu, 

giả làm phu làm đường. Hai đồng chí đang đi 

thì bị một toán 5 tên do viên tri châu Yên 

Châu chỉ huy, phóng ngựa đuổi theo. 

Tên tri châu hỏi anh Nguyễn Lương 

Bằng: 

- Các anh đi đâu? 

- Chúng tôi đi buôn muối, buôn diêm. 

Muối bán hết rồi, còn ế mấy chục bao diêm. 

Anh Bằng mở túi lấy mấy chục bao 

diêm đưa viên tri châu: 

- Bây giờ chúng tôi về Hà Nội cất 

hàng, còn ít bao diêm, xin biếu quan lớn. 

Nhiều câu hỏi khác, các đồng chí 

Bằng, Ninh đều mưu trí trả lời gẫy gọn nên 

bọn chúng đã buộc lòng cho đi. Toán vượt 

ngục đã an toàn về gặp nhau ở Suối Rút. 

Từ đây anh Lò Văn Giá quay lại Sơn 

La. Các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, 

Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, Lưu 

Đức Hiểu về tiếp Hòa Bình rồi về Hà Đông, 

bắt được liên lạc với Trung ương Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng được chỉ định 

làm Trưởng ban Tài chính Trung ương Đảng; 

Đồng chí Trần Đăng Ninh nhận nhiệm vụ Xứ 

ủy Bắc Kỳ; Đồng chí Lưu Đức Hiểu phụ 

trách công tác binh vận Xứ ủy Bắc Kỳ; Đồng 

chí Nguyễn Văn Trân phụ trách  Ban Công 

vận Xứ ủy Bắc Kỳ. 

Và cuộc thoát ngục lịch sử tháng 3 

năm 1945 

Các đồng chí Lê Thanh Nghị, Tô 

Hiệu, Khuất Duy Tiến, Trần Quốc Hoàn... ở 

lại bị bọn cai ngục Sơn La xếp vào loại 

những tù nhân chính trị đặc biệt, cần theo 

dõi. Đầu năm 1945, sau khi đồng chí Lê 

Thanh Nghị thoát ngục, đồng chí Trần Quốc 

Hoàn được bầu làm Bí thư Chi bộ thay đồng 

chí Lê Thanh Nghị. 

Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật tổ chức 

cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Pháp ở 

Đông Dương. Ban lãnh đạo tù Sơn La quyết 

định tổ chức Ban Binh vận do Bí thư Chi bộ 

Trần Quốc Hoàn trực tiếp phụ trách. Ban 

Binh vận tập hợp 18 tù nhân biết tiếng Pháp 

chia thành từng nhóm, nhiều lần đến gặp 
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giám ngục Lơbông và các sỹ quan Pháp coi 

ngục đấu tranh hợp pháp đòi Pháp đối xử tốt 

với tù nhân. Nếu được như vậy, tù nhân sẽ 

hợp tác với người Pháp chiến đấu chống phát 

xít Nhật khi chúng đánh lên Sơn La. 

Qua tiếp xúc, ban lãnh đạo nhà tù 

được biết Công sứ Pháp và đại diện của 

tướng Pháp  Alếchxăngđ cũng muốn hợp tác 

với tù nhân để chống Nhật, vận động tù nhân 

cùng tham gia đánh Nhật và sẽ chuyển tù 

nhân ở ngục Sơn La đến các trại giam ở 

Nghĩa Lộ vào sáng 18/3/1945. 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn triệu tập 

ngay một cuộc họp đảng viên, quần chúng 

trung kiên trong ngục để phổ biến kế hoạch 

chuẩn bị mọi mặt cho cuộc thoát ngục của 

khoảng 170 đồng chí trên đường chuyển tù 

nhân từ Sơn La lên Nghĩa Lộ sắp tới. 

Sáng 18/3/1945, tên giám ngục 

Lơbông cùng một số sỹ quan Pháp dẫn đoàn 

tù nhân chính trị Sơn La theo đường Chiềng 

Lề, Tạ Bú, Tú Lệ lên Nghĩa Lộ.  

Chiều hôm đó, đến đèo Khâu Phạ, khi 

được tin Nhật đánh tới rồi, các tù nhân ở 

Nghĩa Lộ phá ngục tự giải thoát. Đồng chí 

Trần Quốc Hoàn đã lãnh đạo anh em Nhà tù  

Sơn La đấu tranh vận động bọn cai ngục trả 

tự do cho đoàn tù. Bọn cai ngục bỏ trốn. 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tập trung anh em 

tù, tuyên bố: 

- Đến đây, từ nay chúng ta đã thoát 

khởi tù ngục, hoàn toàn tự do. 

Sau đó, đồng chí phổ biến kế hoạch 

của ban lãnh đạo, tổ chức thành nhiều nhóm 

đi tiếp về xuôi, liên lạc với trên nhận nhiệm 

vụ mới. Nhóm đầu đồng chí Lê Trung Toản 

phụ trách. Đồng chí Hoàng Tùng dẫn đầu 

nhóm sau rồi lần lượt đến các nhóm khác, 

mỗi nhóm từ 15 đến 20 người. Liên lạc được 

với Trung ương, đồng chí Trần Quốc Hoàn 

được cử làm Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, được phân 

công tham gia lãnh đạo trong cuộc Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội và một 

số tỉnh Bắc Bộ.  

Sau Cách mạng tháng Tám, đồng chí 

Trần Quốc Hoàn được Xứ ủy Bắc Kỳ phân 

công thay mặt Xứ ủy đặc trách các lĩnh vực 

công tác ở Hà Nội. Từ đó là những năm 

tháng đồng chí liên tiếp được Đảng và Chính 

phủ giao giữ những vị trí trọng trách và đồng 

chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự 

nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 
 

Đỗ Sâm 

(Văn nghệ Công an 

               Ngày 19/7/2010 - Số 132) 
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Đồng chí: Trần Huy Liệu 

Bí thư Chi bộ Nhà tù Sơn La 

(2/1940 - 5/1940) 
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Đồng chí: Tô Hiệu 

Bí thư Chi bộ 

Nhà tù Sơn La 

(5/1940 - 10/1940) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đồng chí: Lê Thanh Nghị 

Bí thư Chi bộ 

Nhà tù Sơn La 

(10/1941 - 6/1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đồng chí: Trần Quốc Hoàn 

Bí thư Chi bộ 

Nhà tù Sơn La 

(7/1943 - 3/1945) 
 

(baosonla.org.vn) 

********************----------------------------------------------------------------- 

NGÔ ĐÌNH MẪN - MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 
 

Vào những ngày cuối đông giá rét vừa qua, chúng tôi có dịp lên Sơn La, thăm di tích lịch 

sử cách mạng - Nhà tù Sơn La, cùng các địa danh nổi tiếng một thời như nghĩa địa Gốc ổi, Cây 

đa bản Hẹo... Một thành phố Sơn La tươi mới, đầy sức sống với những phố núi uốn lượn, hiền 

hòa hôm nay, vẫn ôm ấp, nâng niu trong lòng di tích lịch sử oai hùng, với những tấm gương 

kiên trung, bất khuất của các nhà cách mạng thời kỳ dựng Ðảng, dựng nước nửa đầu thế kỷ 

trước. 

Nhà tù Sơn La là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng, nằm trên đồi Khau Cả thuộc tổ 

9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Nhà tù này do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1908, 

nhưng đến năm 1930, khi Ðảng Cộng sản Việt Nam thành lập (3/2), trước phong trào cách 

mạng đang lên cao, chúng bắt đầu đưa tù chính trị, những nhà cách mạng cộng sản lên đây. 

Thực dân Pháp đã biến nơi đây thành một địa ngục trần gian để giam cầm, đày ải và thủ tiêu ý 

chí đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam. Từ năm 1930 đến 1945, chúng đã đày lên 

Nhà tù Sơn La 14 đoàn tù chính trị với tổng số 1.013 lượt tù nhân, trong đó có nhiều đồng chí 

tiền bối cách mạng, là Trung ương ủy viên, xứ ủy, thành ủy, nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú của 

Ðảng. Bởi vậy, Nhà tù Sơn La đã trở thành trung tâm giam cầm, đày ải những chiến sỹ cộng sản 

và người Việt Nam yêu nước. Chính tại nơi đầy sự chết chóc này, hơn bao giờ hết khí tiết của 

những người chiến sỹ cộng sản đã tỏa sáng, biến nơi đây thành trường học cách mạng vĩ đại, 

rèn luyện và bổ sung cho Ðảng, cho cách mạng Việt Nam những chiến sỹ xuất sắc sau này như 

các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Trần Ðăng Ninh, 

Văn Tiến Dũng, Lê Ðức Thọ, Nguyễn Văn Trân... Chi bộ Ðảng đầu tiên ở Nhà tù Sơn La (thành 

lập tháng 2/1940) do đồng chí Trần Huy Liệu làm Bí thư, đến tháng 5/1940, đồng chí Tô Hiệu 

làm Bí thư. 

Tuy nhiên, khí hậu, chế độ tù đày cực kỳ khắc nghiệt và bệnh tật hiểm nghèo đã cướp đi 

sinh mạng của nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú của Ðảng. Trong giai đoạn khốc liệt nhất ở đây, từ 

năm 1930 - 1936, hàng trăm chiến sỹ cộng sản đã bị giết hại và gửi xác tại nghĩa địa Gốc ổi. 

Ðây là sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng anh dũng, bất khuất của các vị tiền bối khi 
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cách mạng còn trong thời kỳ trứng nước. Người đứng đầu danh sách các liệt sỹ còn được biết 

đến, còn được ghi danh trên bia mộ ở đây là chiến sỹ cách mạng tiền bối Ngô Ðình Mẫn, hy 

sinh năm 1933 tại Nhà tù Sơn La. Ông là một tấm gương sáng về tinh thần anh dũng, bất khuất, 

một chiến sỹ cộng sản tuyệt đối trung thành với Ðảng, với cách mạng, nhưng cuộc đời hoạt 

động cách mạng của ông còn được ít người biết đến. 

Ngô Ðình Mẫn sinh năm 1905, quê ở La Khê Tây, xã La Khê, huyện Hoài Ðức, tỉnh Hà 

Ðông (theo tài liệu Sở Mật thám Pháp - 1930), nay là xã Văn Khê, Hà Ðông, Hà Nội. Vốn là 

một thanh niên thông minh, có chí tiến thủ, sau khi tốt nghiệp sơ học yếu lược, Ngô Ðình Mẫn 

vào học Trường Kỹ nghệ thực hành, nơi đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Trong thời 

gian này, Ngô Ðình Mẫn sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các hoạt động yêu nước như để 

tang nhà chí sỹ Phan Chu Trinh, bãi khóa đấu tranh đòi thả nhà cách mạng yêu nước Phan Bội 

Châu. Tốt nghiệp Trường Kỹ nghệ thực hành, Ngô Ðình Mẫn vào làm tại phòng can in kỹ thuật 

Hãng sửa chữa ô tô A-vi-át ở phố Ngô Quyền, Hà Nội (sau này là Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự). 

Tại đây, với phong trào công nhân đang phát triển, với nhiệt tình cách mạng, lại được giác ngộ 

qua báo chí tiến bộ, qua các đồng chí Nguyễn Tạo, Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) dìu dắt, 

năm 1926, Ngô Ðình Mẫn gia nhập Ðảng Tân Việt - tức Việt Nam Cách mạng đồng chí Hội, 

sinh hoạt liên tỉnh bộ Hà Nội - Hà Ðông với Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Quang Trọng... Ngô 

Ðình Mẫn là một thanh niên tích cực, xông xáo, có nhiều đóng góp nên năm 1929 được tín 

nhiệm bầu vào ban lãnh đạo kỳ bộ Bắc Kỳ của Ðảng Tân Việt. Phong trào cách mạng lúc ấy lên 

cao, đòi hỏi phải sớm thống nhất lực lượng toàn quốc, theo lời hiệu triệu của Nguyễn Ái Quốc, 

tháng 12/1929, 8 đại biểu của 3 kỳ đã tiến hành họp để thành lập Ðông Dương Cộng sản Liên 

đoàn. 

Ông Ngô Ðình Mẫn là đại biểu duy nhất của Xứ bộ Tân Việt Bắc Kỳ đi dự hội nghị tại 

nhà ông Nguyễn Xuân Thanh ở Ðức Thọ, Hà Tĩnh. Do địa điểm họp bị lộ, phải di chuyển đến 

địa điểm khác, không may, tại bến đò Trai các đại biểu bị địch bắt. Sau gần 2 tháng giam giữ, 

tra hỏi, do không có chứng cứ gì nên tên Công sứ La-ca-rét buộc phải thả 7 người. Chính thời 

gian này, Sở Mật thám đã lập hồ sơ riêng theo dõi Ngô Ðình Mẫn. Trong đó có ghi rõ: “Ðảng 

viên quan trọng của Ðảng Cộng sản An Nam”; “Cá nhân cực kỳ nguy hiểm” và ảnh chụp Ngô 

Ðình Mẫn trong hồ sơ đề ngày 05/01/1930 (tài liệu lưu giữ tại Viện Bảo tàng cách mạng Việt 

Nam). 

Sau ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), ông Ngô Ðình Mẫn tiếp tục là 

Xứ ủy viên Bắc Kỳ. Khi ấy, phong trào Bình dân ở Pháp thắng lợi, Trung ương Ðảng bố trí ông 

Mẫn làm thủy thủ trên một tàu biển đi Pháp để mở đường liên lạc với Ðảng Cộng sản Pháp, 

nhưng sau tàu này chuyển hướng chạy Hải Phòng - Mỹ, nên Ngô Ðình Mẫn lại rời tàu về hoạt 

động công tác tài chính và chỉ đạo phong trào ở Hải Phòng. Cuối năm 1930, xứ ủy chuyển 

xuống Hải Phòng, chủ trương tổ chức ngày Quốc tế Lao động (1/5/1931) rầm rộ để đẩy mạnh 

phong trào của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thành phố Cảng, ông Ngô Ðình Mẫn là 

người hăng hái hoạt động và trực tiếp chỉ đạo công tác này. 

Do có sự phản bội nên địch bố trí một lực lượng lớn từ Hà Nội xuống cùng với mật thám 

Hải Phòng tổ chức vây ráp, bắt bớ và đã bắt được Ngô Ðình Mẫn cùng nhiều đồng chí khác đưa 

về Hà Nội. Liên tục tra tấn, xét hỏi trong mấy tháng trời, nhưng địch không khai thác được gì ở 

Ngô Ðình Mẫn. Chúng phải thú nhận qua báo chí là ông rất gan lỳ, không chịu khai, trừ việc 

nhận mình hoạt động cho đảng cộng sản. Tháng 10/1931, địch buộc phải mở phiên tòa Hội 

đồng đề hình tại trụ sở Tòa án Hà Nội để xử, hòng trấn áp phong trào cách mạng. Ðặc biệt, 

chúng muốn xét xử công khai để vu cáo hoạt động của Ðảng, tập trung vào việc cố ghép cho 

Ngô Ðình Mẫn - nhân vật trọng yếu nhất của phiên tòa vào tội tống tiền, cướp của, giết người. 
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Thông tin về phiên tòa được các báo địch đăng tít lớn, chạy suốt nhiều cột trang nhất và 

mô tả về Ngô Ðình Mẫn: “... người dong dỏng cao, nước da trắng trẻo, râu quai nón, hai mắt 

sáng, biệt hiệu là Mẫn “tây lai”, để phân biệt với Nguyễn Hoàng Tôn, tức Phạm Hữu Mẫn cũng 

bị xử trong vụ án này (báo Thực nghiệp dân báo, 20/10/1931). Tòa án thực dân đã vu cáo Ngô 

Ðình Mẫn chủ mưu một số vụ án hình sự ở Hà Nội, Hải Phòng mà không nói gì đến hoạt động 

chống đối chế độ, in truyền đơn, chuẩn bị mít tinh chào mừng ngày Quốc tế Lao động. Hội 

đồng xét xử đã xử riêng Ngô Ðình Mẫn vào ngày 17/10, nhưng với phong cách trình bày dõng 

dạc, luận điểm đanh thép, ông và các đồng chí đã phá tan âm mưu của địch bôi xấu đảng cộng 

sản, một mặt dũng cảm nhận mình hoạt động cho Ðảng nhằm đánh đổ chế độ thuộc địa, áp bức, 

một mặt vạch rõ sự vu cáo của địch. 

Không thể khuất phục được người cộng sản kiên cường ấy, cũng không thể bôi nhọ được 

chân lý sáng ngời của Ðảng Cộng sản Việt Nam, phiên tòa đề hình phải hoãn tuyên án từ 2 giờ 

chiều đến 8 giờ tối ngày 17/10/1931 để bàn riêng, rồi tuyên án: Ngô Ðình Mẫn cùng 5 đồng chí 

khác án khổ sai chung thân... Ngay cuối năm đó, địch đày ông Ngô Ðình Mẫn cùng 90 người 

lên Nhà tù Sơn La. Tại đây, Ngô Ðình Mẫn tiếp tục phát huy khí phách người cộng sản, tham 

gia đẩy mạnh các hoạt động trong tù. Với trình độ chính trị và kinh nghiệm đấu tranh tích lũy 

được, Ngô Ðình Mẫn đã truyền đạt cho các đồng chí trong tù và được mọi người rất quý trọng... 

Do chế độ nhà tù quá khắc nghiệt, do bọn địch cố tình đày ải, làm hại nên mặc dù đang 

độ tuổi thanh niên, vóc người cao lớn, ông Ngô Ðình Mẫn đã hy sinh trong Nhà tù Sơn La năm 

1933. Ngay tại Nhà tù Sơn La, cạnh cây đào và bia mộ đồng chí Tô Hiệu, trên bia lớn ghi danh 

sách các liệt sỹ tại nhà tù, họ tên Ngô Ðình Mẫn, quê La Khê, Hà Ðông được ghi đầu tiên. 

Năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 

144-CT/KT công nhận Ngô Ðình Mẫn là chiến sỹ tiền bối cách mạng. 

Tại nhà thờ họ Ngô ở La Khê, từ lâu đã có ảnh và bàn thờ riêng để các dịp xuân tế, giỗ 

họ hằng năm, con cháu dâng hương tưởng nhớ và noi theo tấm gương liệt sỹ Ngô Ðình Mẫn, 

một trong những người cộng sản đầu tiên của Ðảng ta. 
 

                                                                                                        Dương Phong 

                                                                                             (Nhân dân - Ngày 31/01/2011) 

 

 

ANH HÙNG LIỆT SỸ LÒ VĂN GIÁ (*) 
 

Ông Lò Văn Giá sinh năm 1919 tại bản Cọ, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La trong một gia 

đình nông dân nghèo. Với lòng yêu nước, căm thù chế độ thực dân sâu sắc, thanh niên Lò 
Văn Giá sớm đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng được lan tỏa từ Nhà tù Sơn La. 

Chi bộ Nhà tù Sơn La đã xây dựng được 2 cơ sở bên ngoài nhà tù, trong đó Lò Văn 
Giá tham gia trong tổ Thanh niên Cứu quốc Mường La. Tháng 8/1943, Chi bộ Nhà tù quyết 
định tổ chức vượt ngục cho một số tù chính trị cốt cán để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa. 

Chi bộ Nhà tù nhận định: Yếu tố thắng lợi của cuộc vượt ngục là phải có người đưa đường 
thông thạo và dũng cảm. Là người thông minh, dũng cảm, có lòng yêu nước, nhiệt tình cách 

mạng và rất thạo tiếng Mông và địa hình Tây Bắc, Lò Văn Giá được chọn là người đưa 
đường cho cuộc vượt ngục của 4 đồng chí là Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn 
Văn Trân và Lưu Đức Hiểu. Lò Văn Giá đã đưa được 4 đồng chí đến đích an toàn (khu vực 

Suối Rút, tỉnh Hòa Bình) theo kế hoạch mà chi bộ đã đề ra. Đồng chí Trần Đăng Ninh đã viết 
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trong cuốn “Hai lần vượt ngục” như sau: “Anh thanh niên Thái đưa chúng tôi đến đây đã hết 
phận sự. Chúng tôi cùng anh từ biệt bùi ngùi, cảm động. Thuyền xa, chúng tôi còn nhìn theo 

người thanh niên Thái và khắc tên Giá của anh vào lòng”. 

Khi quay lại Sơn La, Lò Văn Giá đã bị thực dân Pháp bắt. Mặc dù bị tra tấn dã man 

nhưng Lò Văn Giá vẫn nhất mực không khai. Sau thời gian bị giam cầm, không tìm được 
chứng cứ để lên án nên chúng đã lén lút thủ tiêu ông. Hành động đó phơi bày sự bất lực của 
kẻ thù trước ý chí đấu tranh bất khuất của người thanh niên Thái, tiêu biểu cho nhân dân địa 

phương đang hướng về ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc vượt ngục 
thành công đã cổ vũ tinh thần cho tù nhân chính trị tại Sơn La và ảnh hưởng tích cực đến các 

nhà tù khác trong cả nước. 

Với công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Lò Văn Giá đã được 

Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 
20/12/1994. Anh hùng Lò Văn Giá - người con ưu tú của bản làng Sơn La - đã trở thành niềm 

tự hào của người dân Sơn La trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Để ghi nhớ công lao của 

ông, nhiều con đường, trường học đã được mang tên Lò Văn Giá. 

Hình tượng người chiến sỹ cộng sản kiên trung Tô Hiệu và người con ưu tú, niềm tự 
hào của nhân dân và các dân tộc Sơn La, Lò Văn Giá đã để lại trong chúng tôi ấn tượng đậm 
nét về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tấm 

gương chiến đấu và hy sinh cao cả của những người chiến sỹ cộng sản năm xưa đã trở 
thành bất hủ, luôn nhắc nhở hậu thế về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc. Điều đó đã 
trở thành nền tảng cho sức mạnh của nhân dân Sơn La nói riêng, dân tộc Việt Nam nói 

chung. Để hôm nay, cũng trên vùng đất này, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La luôn đồng 
thuận một lòng, quyết tâm xây dựng quê hương Sơn La ngày thêm văn minh và giàu đẹp. 

 

                                                                   (Sơn La - 115 năm vinh quang một  

                                                chặng đường phấn đấu.- H.: Chính trị - Hành chính, 2010) 

                                                                   (*) Tên bài do Ban biên soạn đặt. 
 

 
 

CUỘC VƯỢT NGỤC LỊCH SỬ 
 

70 năm trôi qua 

nhưng cuộc vượt ngục lịch 

sử vượt qua muôn vàn khó 

khăn, nguy hiểm đã ghi đậm 

chiến công của anh hùng liệt 

sỹ Lò Văn Giá - người con 

ưu tú của dân tộc Thái không 

quản gian khổ, hy sinh, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn 

đường cho 4 tù nhân cộng 

sản vượt ngục Sơn La thành 

công, trở về với phong trào 

cách mạng đang sục sôi 

trong cả nước. 

Năm 1943, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, phong 

trào cách mạng trong cả 

nước đang dâng cao, Chi bộ 

Nhà ngục Sơn La ráo riết 

chuẩn bị cho một số tù nhân 

vượt ngục để cung cấp cán 

bộ lãnh đạo phong trào. 

Sau khi công việc 

chuẩn bị vũ khí phòng khi 

bất trắc, thẻ thân, bản đồ đi 

đường, quần áo cải trang, 

thuốc men, lộ phí và đặc biệt 

là người dẫn đường, cuộc 

vượt ngục đầy khó khăn, 

nguy nan của 4 người tù có 

án nặng: Nguyễn Lương 

Bằng, Trần Đăng Ninh, 

Nguyễn Văn Trân và Lưu 

Đức Hiểu bắt đầu. 

Đúng sáng ngày 

3/8/1943, cửa ngục vừa mở, 

như thường lệ, đồng chí 

Nguyễn Lương Bằng và Lưu 

Đức Hiểu sang nhà tên xếp 

ngục để cùng với viên bồi 

bếp lo toan giúp việc nhưng 

lại cùng với người này đi 

thẳng vào rừng. Đồng chí 

Trần Đăng Ninh và Nguyễn 

Văn Trân khiêng sọt rác đi ra 

ngoài, tới chỗ khuất cởi áo tù 

giấu vào đống rác và đi 

nhanh vào rừng. Hai tốp gặp 
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nhau tại một nhà mồ của 

người Thái, nơi các đồng chí 

đã giấu đồ đạc chuẩn bị cho 

cuộc vượt ngục. Anh Lò Văn 

Giá - Đoàn viên Thanh niên 

Cứu quốc Mường La, người 

đưa đường cho tù nhân vượt 

ngục đã đứng đợi ở đó. 

Những người tù nhanh chóng 

cải trang thành dân địa 

phương: Mặc quần áo Thái, 

người đội nón, người cắp ô, 

đeo dao bên sườn, chia làm 2 

tốp: Đồng chí Trân, đồng chí 

Hiểu và anh Giá dẫn đường 

đi trước, đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng và Trần Đăng 

Ninh đi sau. Theo chương 

trình đã định, ngày 3/8/1945 

phải đi 50km, vượt sông Đà 

sang châu Văn Chấn, tỉnh 

Yên Bái, để khi thực dân 

Pháp biết có tù trốn ra lệnh 

đuổi bắt thì đã đi khỏi địa 

phận Sơn La. Sau đó về Phú 

Thọ bắt liên lạc với anh em 

du kích Thái Nguyên. 

Đến bờ sông Đà trời 

đã nhá nhem tối, mực nước 

sông lên quá cao do mấy 

hôm trước trời mưa to nước 

từ đầu nguồn dồn về ngập cả 

chân núi, các thuyền bè đều 

neo lại không ai dám vượt 

sang bờ bên kia vì nước chảy 

cuồn cuộn như thác, cuốn 

trôi cả những cây gỗ to, đoàn 

tù trốn đành nghỉ lại bên bờ 

sông, nhưng không ai ngủ 

được. Mờ sáng hôm sau, cả 

đoàn lại đi dọc trên bờ sông 

tìm cách sang ngang, nhưng 

nước vẫn rất to, không 

thuyền nào dám chở. Theo ý 

kiến của đồng chí Bằng, mọi 

người nhất trí xuyên rừng đi 

về phía đường 41 (Quốc lộ 

6) qua đèo Chiềng Đông, 

Yên Châu, Mộc Châu rồi về 

Hòa Bình, Hà Đông. Cả đoàn 

ngược dốc theo đường suối 

chảy, dốc đá dựng cao ngất, 

mưa như trút, nước cuốn 

phăng phăng nhưng đoàn tù 

vẫn cố vượt qua. Đến chiều 

tối, bụng đói, chân mỏi, rét 

mướt, lại sợ quân lính truy 

nã nên đành ngủ trên phiến 

đá to giữa suối, giở cơm nắm 

đã thiu chảy ra ăn. 

Sau 2 ngày vượt suối 

băng rừng đoàn tù đến được 

đường 41, đoàn chia làm 2 

tốp đi cách xa nhau. Tốp anh 

Giá dẫn đường đi trước, tốp 

đồng chí Bằng và đồng chí 

Ninh đóng giả làm người đi 

buôn đi sau. Vừa đi được 

hơn trăm mét tốp đi sau đã 

gặp ngay viên Tri châu cùng 

4 người cưỡi ngựa đuổi theo 

hỏi giấy tờ và dọa nạt. Do 

nhanh trí xử lý tình huống 

nên đồng chí Bằng và đồng 

chí Ninh đã thoát hiểm. 

Với trí thông minh và 

lòng quả cảm, sau 7 ngày 

vượt qua bao nhiêu trở ngại 

về đường xá, rừng núi xa xôi, 

sự săn lùng của bọn thực dân 

cầm quyền và bộ máy tay 

sai, đoàn tù đã thoát ngục, 

trở về với phong trào cách 

mạng một cách an toàn. 

Đến Suối Rút đoàn 

chia tay với anh Giá vì anh 

đến đây là hết phận sự 

“Chúng tôi cùng anh từ biệt 

bùi ngùi cảm động. Thuyền 

xa, chúng tôi còn nhìn theo 

bóng người thanh niên Thái 

và khắc cái tên Giá của anh 

vào lòng” (Trần Đăng Ninh - 

Vượt ngục Sơn La). 

Lò Văn Giá quay về 

bản Cọ và bị bọn phìa tạo bắt 

đem nộp lên tòa sứ, vì bọn 

chúng kiểm kê “dân đinh” 

ngay ngày tù trốn, phát hiện 

Lò Văn Giá đã vắng mặt. Dù 

bị dụ dỗ, tra tấn, đánh đập dã 

man nhưng anh Giá chỉ một 

mực khai là xuống Suối Rút 

buôn muối về bán lấy tiền 

nuôi vợ con, ngoài ra không 

biết có chuyện tù vượt ngục, 

càng không có chuyện dẫn 

họ đi, cho nên vắng nhà lâu 

ngày. 

Lo sợ phong trào cách 

mạng đã lan đến vùng Tây 

Bắc xa xôi hẻo lánh này, biết 

không khai thác được gì ở 

anh Giá, thực dân Pháp lén 

bắn chết anh khi chúng bắt 

anh đi làm cỏ ở nghĩa địa 

Tây và vu cho anh định chạy 

trốn. 

Được tin Lò Văn Giá 

hy sinh, Chi bộ Nhà ngục, 

những người buôn ở phố 

Chiềng Lề và người Thái các 

bản quanh tỉnh lỵ xót xa 

nhưng vô cùng khâm phục 

hành động dũng cảm, tinh 

thần gan dạ và lòng trung 

thành của anh đối với tổ 

chức, với cách mạng. 

Noi gương anh, Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc Sơn La 

quyết tâm đứng lên tổ chức 

và hành động cứu dân, cứu 

nước, đấu tranh trực diện với 

quân thù. Chỉ 2 năm sau khi 

Lò Văn Giá hy sinh, Đoàn 

Thanh niên Cứu quốc Sơn La 

phát triển mạnh mẽ và rộng 

khắp trong toàn tỉnh, dưới sự 



Di tích Nhà tù Sơn La - Chứng nhân của lịch sử   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 03 (số 11/2015) 55 

lãnh đạo của Đảng đã cùng 

nhân dân các dân tộc đứng 

lên khởi nghĩa giành chính 

quyền từ tay phát xít Nhật ở 

tỉnh lỵ Sơn La thắng lợi vào 

ngày 26/8/1945. 

Ghi nhớ công ơn 

người đã khuất, Hợp tác xã 

bản Cọ, Trường Tiểu học xã 

Chiềng An, con đường trung 

tâm thành phố Sơn La đều 

mang tên Lò Văn Giá. 

Ghi nhận hành động 

dũng cảm người thanh niên 

Thái Lò Văn Giá đã hy sinh 

cho Tổ quốc, bản mường, 

ngày 20/12/1994 - kỷ niệm 

50 năm Ngày thành lập Quân 

đội Nhân dân Việt Nam anh 

hùng, Chủ tịch Nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam đã ký Quyết định số 

386KT-CTN truy tặng danh 

hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân cho liệt sỹ Lò 

Văn Giá. 

Nhà lưu niệm Anh 

hùng Lò Văn Giá được xây, 

dựng ngay tại bản Cọ quê 

anh, là nơi giáo dục truyền 

thống cách mạng cho các thế 

hệ hôm nay và mai sau. 

Noi gương anh, thế hệ 

trẻ Sơn La, nhân dân các dân 

tộc Sơn La đã vượt qua mọi 

khó khăn thách thức, quyết 

tâm xây dựng bản làng văn 

minh, no ấm trên con đường 

công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. 
 

Vương Ngọc Oanh 

Chủ tịch 

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh 

(Bản tin Sơn La Xưa & Nay - 

tháng 9/2013 - Số 07)

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƠI ƯƠM MẦM TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG 

 
Năm tháng trôi qua với bao đổi thay, nhưng tinh thần, ý chí cách mạng và những đóng 

góp của Chi bộ Nhà tù Sơn La năm xưa vẫn còn nguyên giá trị. 
Nói đến di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, không chỉ người dân Sơn La, mà mỗi người dân 

Việt Nam đều biết đây là nơi giam giữ các tù nhân chính trị - những chiến sỹ cộng sản kiên 
trung trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chính từ nơi đây những năm 1939, 
với sự ra đời và lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù, đã dấy lên phong trào đấu tranh cách mạng, 
đánh đuổi kẻ thù, giành chính quyền về tay nhân dân. Đây cũng chính là ngọn lửa soi đường 
để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê 
hương ngày một phát triển. 

Với các thế hệ lão thành cách mạng là đồng bào các dân tộc Sơn La tham gia kháng 
chiến ở Sơn La trước năm 1945 như ông Lò Văn Sôn, Quàng Huyên, Cầm Hồng Xa…, mặc 
dù giờ đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng những ngày tháng hoạt động cách mạng vẫn còn in 
đậm trong tâm trí mỗi người. 

Năm 1940, ông Lò Văn Sôn bị thực dân Pháp bắt làm lính cai ngục tại Nhà tù Sơn La. 
Nhưng sau khi được cách mạng giáo dục, ông đã cùng Chi bộ Nhà tù cảm hóa binh lính và 
cùng nhân dân quanh vùng tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa yêu 
nước và chuẩn bị các điều kiện để đánh đuổi thực dân Pháp giành chính quyền vào tháng 
8/1945. Lúc đó, hoạt động cách mạng trong điều kiện rất nguy hiểm, khó khăn thiếu thốn đủ 
bề, nhưng không ngăn được ý chí, tinh thần đấu tranh của mỗi thanh niên yêu nước như ông. 

Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908, để giam giữ các tù nhân 
chính trị và người Việt Nam yêu nước. Tại nhà tù này, thực dân Pháp đã áp dụng mọi hình 
thức tra tấn, lao động khổ sai với những người chiến sỹ cộng sản. Nhưng đòn roi tra tấn của 
chúng đều không hạ gục được ý chí cách mạng của những chiến sỹ cộng sản kiên trung. 

     Nhà ngục Sơn La  

               Cảm xúc và ký ức 



Di tích Nhà tù Sơn La - Chứng nhân của lịch sử   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 03 (số 11/2015) 56 

Xuất phát từ thực tế là lực lượng đảng viên cộng sản ở Nhà tù Sơn La đông, yêu cầu 
phải có một tổ chức thống nhất để chỉ đạo cuộc đấu tranh trong nhà tù, tháng 12/1939, các 
đảng viên trong nhà tù đã họp và bí mật thành lập chi bộ lâm thời gồm 10 đồng chí. Hoạt 
động của Chi bộ Nhà tù Sơn La gắn liền với tên tuổi của nhiều đồng chí cộng sản, trong đó 
nổi bật là vai trò của đồng chí Tô Hiệu. 

Sự ra đời của Chi bộ Nhà tù Sơn La không những đánh dấu một bước ngoặt mới trong 
phong trào đấu tranh của các tù nhân, mà còn đánh dấu, mở màn cho phong trào cách mạng 
ở Sơn La giai đoạn đó. Đây là chi bộ đảng cộng sản đầu tiên ở Sơn La, vì thời kỳ này tỉnh 
chưa có đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Đây cũng là cơ sở, tiền đề cho sự ra đời của Đảng 
bộ tỉnh Sơn La sau này. 

Ở trong tù, mặc dù bị kẻ địch kiểm soát ngặt nghèo, nhưng chi bộ đã xây dựng được 
một hệ thống tự quản chặt chẽ, toàn diện. Bên cạnh tổ chức đấu tranh chống lại sự bóc lột, 
đàn áp của thực dân Pháp trong tù, các đảng viên Chi bộ Nhà tù còn tuyên truyền, vận động 
nhân dân địa phương tham gia hoạt động cách mạng, xây dựng cơ sở bí mật phục vụ hoạt 
động của cách mạng. Từ đây, phong trào cách mạng lan tỏa khắp các vùng trong tỉnh như 
Mường Chanh, Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, với khí thế hừng hực đấu tranh giành chính 
quyền. Ông Cầm Hồng Xa, cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa ở xã Mường Chanh, huyện Mai 
Sơn, một trong những liên lạc viên của các cơ sở cách mạng với Chi bộ Nhà tù Sơn La 
những năm đó nhớ lại: “Không phải tự nhiên Mường Chanh có phong trào cách mạng như 
thế. Nhờ có sự bắt liên lạc với bên ngoài, đồng chí Chu Văn Thịnh được giao trách nhiệm dẫn 
dắt để thành lập một chi bộ trong nhà tù, bảo vệ nhà tù. Mặc dù lúc mới hình thành, chi bộ 
còn yếu, chỉ có sức mạnh về tinh thần. Mặc dù vũ khí chỉ là những khẩu súng kíp, nhưng khi 
địch đàn áp ráo riết, anh em vẫn cứ nổ súng. Khí thế hoạt động ngày ấy rất hào hùng”. 

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, phong trào đấu tranh cách mạng của 
nhân dân các dân tộc Sơn La mở rộng và phát triển, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền 
thắng lợi vào năm 1945. 

Tháng 10/1946, chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Sơn La được thành lập tại bản Hát Lót, xã 
Hát Lót, huyện Mai Sơn với 4 đảng viên. Từ đó đến nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La ngày một lớn 
mạnh, với 947 tổ chức cơ sở Đảng, trên 4.500 chi bộ trực thuộc và 56.000 đảng viên. Nhiều 
năm liền đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 

Khắc phục mọi khó khăn gian khổ qua các thời kỳ cách mạng, trong thời kỳ đổi mới, 
Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo nhân dân đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, xây dựng quê hương 
ngày một phát triển. Năm 2009, Sơn La đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 14%, đời sống văn 
hóa tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện; tỷ lệ hộ đói giảm dần từng năm chỉ còn 29%. 
Đặc biệt, với công trình Thủy điện Sơn La được xây dựng tại địa phương, cơ hội này đã giúp 
cho tỉnh sắp xếp, quy hoạch dân cư và xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm. 

Ông Hoàng Chí Thức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhấn 
mạnh: “Mục tiêu phấn đấu mà tỉnh hướng tới là hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đề ra. Trong đó tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, phát triển cây chủ lực, chăn nuôi; tập trung vào xóa đói giảm nghèo theo tinh thần Nghị 
quyết 30; tập trung vào xây dựng cơ bản, vào các vùng khó khăn”. 

Năm tháng trôi qua với bao đổi thay, nhưng tinh thần, ý chí cách mạng và những đóng 
góp của Chi bộ Nhà tù Sơn La năm xưa vẫn còn giữ nguyên giá trị. Tinh thần ấy tiếp thêm 
ngọn lửa nhiệt huyết để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Sơn La cùng đoàn 
kết, vững bước theo Đảng. 

 

                                                                                              Hữu Tiến                                         
                                                                                           (www.baomoi.com - Ngày 06/02/2010) 
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NHÀ TÙ SƠN LA TRƯỜNG HỌC CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Những năm 30 của 

thế kỷ XX, hoảng sợ trước 

phong trào đấu tranh cách 

mạng của nhân dân ta, 

thực dân Pháp đã mở rộng 

Nhà tù Sơn La và biến nơi 

đây thành địa ngục để giam 

cầm, đày ải và thủ tiêu 

những người cộng sản Việt 

Nam. Nhưng chúng không 

ngờ rằng, chính nơi đây đã 

trở thành trường học rèn 

luyện và bổ sung cho Đảng 

và cách mạng Việt Nam 

những chiến sỹ cộng sản 

xuất sắc như các đồng chí 

Lê Duẩn, Trường Chinh, 

Trần Quốc Hoàn, Tô Hiệu, 

Nguyễn Lương Bằng, Văn 

Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, 

Nguyễn Văn Trân và bao 

đồng chí trung kiên khác. 

Thời Pháp thuộc, cứ 

mỗi lần nhắc đến Sơn La là 

người ta thường gắn nó với 

cụm từ “rừng thiêng nước 

độc”. Hồi đó, không riêng gì 

người tù mà cả những người 

dân nơi đây thường mắc các 

căn bệnh như phù thũng, kiết 

lỵ, thương hàn, sốt rét. Thực 

dân Pháp lợi dụng sự khắc 

nghiệt về thời tiết, dịch bệnh 

làm vũ khí để giết dần, giết 

mòn tù nhân. Tại một lá thư 

mật gửi Thống sứ Bắc Kỳ 

vào đầu năm 1932, Xanh-pu-

lốp, Công sứ tỉnh Sơn La 

viết: “Xin ngài cứ tiếp tục 

gửi chính trị phạm lên Sơn 

La là những hạng hung hăng 

khó trị, rồi đây lên tới Sơn 

La, chỉ trong vòng 6 tháng 

thôi, vi trùng sốt rét sẽ làm 

cho chúng trở nên suy 

nhược…”. 
 

Từ năm 1930 - 1945, 

thực dân Pháp đã đày lên 

Nhà tù Sơn La 14 đoàn tù 

chính trị gồm 1.007 tù nhân. 

Trong số đó có nhiều đồng 

chí là ủy viên trung ương, 

lãnh đạo xứ ủy, thành ủy và 

nhiều cán bộ đảng viên ưu tú 

khác. Cũng trong khoảng 

thời gian ấy, hàng trăm tù 

chính trị đã hy sinh trước 

hành động tội ác dã man của 

bọn cai ngục. Thế nhưng 

những hành vi tội ác của kẻ 

thù không dập tắt được ý chí 

của những người cộng sản. 

Cuối năm 1935, các tù chính 

trị ở ngục tù Sơn La đã thành 

lập “Hội đồng thống nhất” và 

bầu đồng chí Trường Chinh 

làm Chủ tịch Hội đồng. Tiếp 

đó, để tổ chức lãnh đạo cuộc 

đấu tranh trong nhà tù, vào 

cuối tháng 12/1939, các đảng 

viên trong tù đã bí mật triệu 

tập hội nghị để thảo luận việc 

thành lập tổ chức Đảng và 

thế là một Chi bộ lâm thời 

gồm 10 đồng chí đã được hội 

nghị bầu ra gồm các đồng 

chí: Nguyễn Lương Bằng, 

Văn Tiến Dũng, Hoàng Đình 

Dong, Nguyễn Văn Phúc, 

Trần Huy Liệu, Trần Đức 

Quảng, Nguyễn Văn Kim, 

Ngô Xuân Loan, Bùi Đình 

Đống, Tô Quang Đẩu. Chi 

bộ lâm thời đã cử đồng chí 

Nguyễn Lương Bằng làm Bí 

thư chi bộ. Do yêu cầu công 

tác lãnh đạo ngày càng cao 

đối với các hoạt động trong 

tù, mùa xuân năm 1940, chi 

bộ lâm thời chuyển thành chi 

bộ chính thức. Theo đề nghị 

của đồng chí Tô Hiệu, chi bộ 

Đảng đã nhất trí cử đồng chí 

Trần Huy Liệu làm Bí thư và 

đồng chí Tô Hiệu làm Ủy 

viên. Chi bộ được tổ chức và 

hoạt động theo nguyên tắc 

tập trung dân chủ, hoạt động 

bí mật nhằm vừa triển khai 

công tác lãnh đạo vừa bảo 

toàn lực lượng, tránh sự 

khủng bố của kẻ thù. Mặc dù 

số đảng viên cộng sản bị 

giam cầm ở đây chiếm số 

đông nhưng số đảng viên 

được sinh hoạt chính thức 

trong chi bộ lúc cao nhất chỉ 

có trên 50 người. Có những 

đảng viên tuy đã từng hoạt 

động ở các địa phương, 

nhưng khi vào Nhà ngục Sơn 

La vẫn phải trải qua thời kỳ 

thử thách, kiểm tra rồi mới 

được kết nạp vào chi bộ và 

sau đó được giao nhiệm vụ 

cụ thể. Tuy gặp rất nhiều khó 

khăn do sự kiểm soát của 

bọn chúa ngục, sự dò la tin 

tức của bọn mật vụ, chỉ 

điểm, song sự liên lạc của 

các đảng viên trại giam này 

với trại giam khác trong 

Ngục Sơn La vẫn giữ được 

bí mật. Những nghị quyết và 

chủ trương của chi ủy vẫn 

được các đảng viên quán triệt 

rất nghiêm túc. Hầu hết các 

đảng viên đều gương mẫu 

mang tính Đảng cao. Nhiều 

đảng viên trẻ nhiệt tình cách 

mạng được chi bộ quan tâm 

bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để 



Di tích Nhà tù Sơn La - Chứng nhân của lịch sử   

 Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 03 (số 11/2015) 58 

có thể thay thế các đồng chí 

lớn tuổi, hoặc phòng khi bất 

trắc. 

Trong suốt 5 năm hoạt 

động, Chi bộ Nhà tù Sơn La 

đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ lịch sử của mình 

với tư cách là hạt nhân lãnh 

đạo quần chúng đấu tranh 

trong và ngoài nhà tù; quy tụ, 

đoàn kết được tuyệt đại đa số 

tù nhân, giáo dục, động viên, 

tổ chức các hoạt động đấu 

tranh, làm thất bại những âm 

mưu tàn bạo của kẻ thù; đào 

tạo, bồi dưỡng đảng viên, 

cung cấp cho Đảng và các cơ 

sở cách mạng bên ngoài nhà 

tù chuẩn bị cho khởi nghĩa 

Sơn La. Dưới sự lãnh đạo 

của Chi bộ, hệ thống tự quản 

của tù chính trị, một số chế 

độ quản lý dân chủ, kỷ luật 

và tự giác được thiết lập song 

song với hệ thống quản lý hà 

khắc, quân phiệt của chính 

quyền thực dân. Cũng trong 

thời gian này, dưới sự chỉ 

đạo, động viên của chi bộ, 

các tù chính trị còn tích cực 

tham gia hoạt động văn nghệ, 

tạo nên không khí lạc quan 

trong đời sống của tù nhân. 

Một số bài thơ ca cách mạng 

được phổ biến rộng rãi. Ban 

Văn nghệ được thành lập 

gồm nhiều tổ: Ca, kịch... 

Sáng mồng một Tết năm ấy, 

khi tên giám thị mở cửa ngục 

đã rất ngạc nhiên vì thấy nhà 

ngục như một câu lạc bộ 

được trang hoàng đẹp đẽ. 

Đêm của những ngày Tết, tù 

nhân tổ chức đọc thơ, diễn 

kịch và hát, còn ban ngày tổ 

chức trò chơi hát ả đào, tổ 

tôm, cờ tướng, lại có cả 

“Gánh hàng xuân”, “Căng 

tin” để bán hàng cho tù nhân, 

dân phố Chiềng Lề và vợ con 

binh lính lên xin tham gia rất 

đông. Đây là điều kiện thuận 

lợi để ta tuyên truyền đường 

lối cách mạng, tạo sự gắn bó 

giữa tù nhân với đồng bào. 

Vào tháng 5/1941, 

một sự kiện lớn ảnh hưởng 

sâu sắc đến đời sống tinh 

thần của những người tù 

chính trị tại Nhà tù Sơn La là 

sự ra đời của tờ báo “Suối 

Reo”. Lúc đầu, đồng chí 

Trần Huy Liệu được cử làm 

chủ bút, sau đó đến đồng chí 

Xuân Thủy. Ban biên tập đã 

tập hợp tất cả những bài viết 

của anh em trong tù, biên 

soạn, chép và xuất bản 1 

tháng 2 số báo. Giấy mực để 

viết báo trong tù hết sức khó 

khăn nên anh em tù nhân đã 

đấu tranh đòi quyền mỗi 

tháng gửi một lá thư về nhà 

và có quyền nhận thư từ, quà 

của gia đình gửi lên, một 

phần nữa là do cơ sở cách 

mạng bên ngoài cung cấp. 

Báo “Suối Reo” có nhiều thể 

loại bài viết. Ngoài nghị luận 

chính trị, tuyên truyền, trên 

báo còn có truyện ngắn, mục 

châm biếm vui cười và đặc 

biệt là rất nhiều bài thơ ca 

ngợi quê hương đất nước và 

tình cảm anh em tù nhân với 

gia đình, đồng đội. Báo được 

trang trí đẹp với nhiều nội 

dung phong phú, với nhiều 

kiểu chữ khác nhau. Vào 

những ngày lễ như ngày 

Quốc tế Lao động 1/5, Cách 

mạng tháng Mười Nga 7/11, 

Tết Nguyên đán, báo được ra 

với số trang nhiều hơn, được 

trang trí cầu kỳ hơn và đẹp 

hơn. Bây giờ, mỗi lần thăm 

Sơn La, được tận mắt chứng 

kiến những tội ác của bọn 

thực dân và những dấu tích 

về cuộc sống của các tù 

chính trị, du khách đều có 

chung cảm nhận: Đây chính 

là trường học để tôi luyện ý 

chí người cộng sản. 
 

PV 

(Công an nhân dân 

Tháng 8/2011 - Số Đặc biệt) 

 

    
 

CẢM XÚC KHI ĐẾN THĂM KHU DI TÍCH NHÀ TÙ SƠN LA: NƠI ƯƠM MẦM “HẠT GIỐNG ĐỎ” 
                                                                        

Đến thăm Nhà tù Sơn La vào một sáng heo may của tháng tư trên đường đi công tác 

Điện Biên, chúng tôi thấy lòng mình như có điều gì đó rất khó tả khi được nghe cô hướng dẫn 

viên thuyết minh về những âm mưu thâm độc và tàn ác dã man của thực dân Pháp đối với 

những người cộng sản và những người yêu nước Việt Nam. 

Nhà tù Sơn La - Một chứng tích về sự tàn bạo của chế độ thực dân, nó đã trở thành một 

trung tâm giam cầm và đầy ải. Nhưng vượt lên trên gông cùm và tội ác của thực dân Pháp, 

những người cộng sản Việt Nam đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, biến 
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những bức tường đá lạnh lẽo thành những viên gạch hồng ấm tình đồng chí, biến bóng đêm đen 

tối thành những tia sáng cách mạng tỏa ra khắp vùng núi rừng Tây Bắc. Chính vì vậy, Nhà tù 

Sơn La đã trở thành chiếc nôi của cách mạng Việt Nam, đã đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ các 

chiến sỹ trung kiên cho Đảng, đội ngũ những người cộng sản kiên cường lãnh đạo nhân dân ta 

giành độc lập cho dân tộc. 

Trong điều kiện sống lao động, bệnh tật và đối mặt với những âm mưu đê hèn của kẻ thù, 

những người tù chính trị Sơn La phải thực sự đối đầu với những thử thách lớn. Nếu không có 

nghị lực, ý chí và sáng tạo thì rất dễ bị sa ngã, đầu hàng, an phận thủ thường. Nhưng ngay từ lúc 

đặt chân tới Nhà tù Sơn La, những người tù cộng sản đã ý thức được những khó khăn, nguy 

hiểm và sớm tìm được cho mình những phương thức hoạt động thích hợp để sống, để tiếp xúc 

với dân, gây dựng cơ sở cách mạng để đấu tranh trực tiếp với kẻ thù, rèn luyện và chuẩn bị chu 

đáo hành trang cần thiết khi có điều kiện trở về với Đảng, với tổ chức. 

Có lẽ, chưa có một nhà tù nào trong hệ thống nhà tù của thực dân Pháp lập ra ở nước ta 

lại có một mô hình tổ chức chặt chẽ, quản lý hiệu quả những người tù cộng sản như ở Nhà tù 

Sơn La, và cũng ở nơi đây đã đào tạo cho cách mạng, cho Đảng nhiều cán bộ lãnh đạo xuất sắc 

như: Đồng chí Tô Hiệu, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Đặng 

Việt Châu, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trân… và rất nhiều đồng chí giữ các cương vị, trọng 

trách trong các cơ quan Đảng và Nhà nước ta đều được thử thách, rèn luyện và trưởng thành từ 

Nhà tù Sơn La. 

Rời khỏi khu di tích Nhà tù Sơn La nhưng đâu đó trong cảm xúc của mỗi chúng tôi như 

đọng lại hình ảnh của những người chiến sỹ cách mạng bị tù đày nhưng vẫn kiên cường bất 

khuất đấu tranh, những cái tên như “xà lim ngầm”, “xà lim chéo”, “trại ba gian” làm chúng tôi 

rùng mình, căm phẫn vì sự hà khắc, tàn ác của thực dân Pháp đối với những chiến sỹ cách 

mạng. 

Chúng tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng về sức sống mãnh liệt của cây đào Tô Hiệu khi đã 

trải qua 2 lần đánh phá của giặc. Lần thứ nhất vào năm 1952, khi rút khỏi Sơn La, thực dân 

Pháp cho máy bay thả bom phá nhà tù nhằm xóa dấu vết tội ác dã man do bọn chúng gây ra ở 

địa ngục trần gian; Lần thứ hai vào năm 1965, khi đế quốc Mỹ đánh phá thị xã Sơn La, chúng 

đã thả bom phá hủy phần còn lại của nhà tù. Như có một phép màu kỳ lạ, cây đào Tô Hiệu vẫn 

còn nguyên vẹn, tiếp tục bám rễ, vươn cành và nở hoa mỗi dịp xuân về như một chứng nhân của 

lịch sử, khẳng định sức sống mãnh liệt, ý chí quật cường, đấu tranh gian khổ của những con 

người cộng sản trung kiên, giành độc lập cho dân tộc, cho đất nước…       
                                                                   

                                                                                   Th.S. Phạm Thị Thanh Huyền 

                                                   (vungcaovietbac.edu.vn - Ngày 18/4/2015) 
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THĂM LẠI SƠN LA 
 

 

Đến thăm Nhà tù Sơn La những ngày cả nước đang sục sôi hào khí kỷ niệm 

Cách mạng tháng 8, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về những chứng tích cách mạng và tinh 

thần bất khuất của những người cộng sản kiên trung năm xưa. Nén hương thơm được 

thắp lên cũng là lời tri ân và tưởng nhớ các chiến sỹ đã hy sinh ở nơi này.  

Giờ đây, thành phố Sơn La đã trở thành một đô thị giữa rừng núi Tây Bắc. Giữa lòng 

thành phố đang phát triển đó có ngọn đồi mang tên Khau Cả nằm soi mình bên dòng suối 

Nậm La. Trên ngọn đồi đó có Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng vào đầu thế kỷ XX 

để đày ải các chiến sỹ cộng sản. 

Nhà tù Sơn La là nơi lưu giữ chứng tích lịch sử và minh chứng của một thời kỳ lịch sử 

đấu tranh cách mạng, tinh thần bất khuất của những người cộng sản kiên cường đã bị đầy ải 

bởi thực dân Pháp giam cầm. Nơi đây đã giam giữ tổng cộng 1.007 lượt tù nhân cộng sản, 

trong đó có nhiều đồng chí là thành ủy, xứ ủy, ủy viên Trung ương Đảng như Lê Duẩn, 

Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Lê Đức Thọ, Nguyễn 

Cơ Thạch, Xuân Thủy, Song Hào... 

Giặc Pháp muốn biến nhà tù thành nơi đè bẹp ý chí đấu tranh cách mạng của những 

chiến sỹ trung kiên, mượn nơi rừng thiêng, nước độc này để thủ tiêu những người cộng sản. 

Thế nhưng, sự hà khắc, tàn ác của thực dân Pháp không làm nhụt chí những chiến sỹ cộng 

sản. Cuối năm 1935, với quyết tâm biến chốn tù đày thành nơi rèn luyện ý chí của người cộng 

sản, tổ chức Hội đồng thống nhất do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch được bí mật thành 

lập. 4 năm sau, Chi bộ lâm thời Nhà tù Sơn La được hình thành, đồng chí Nguyễn Lương 

Bằng được cử làm Bí thư Chi bộ. Tổ chức Đảng được bí mật thành lập đã lãnh đạo các tù 

nhân ở Nhà tù Sơn La khôn khéo đấu tranh để không ra Gốc ổi - có nghĩa là đấu tranh để 

sống trong hàng ngũ, để sống với Đảng, với cách mạng, không phải gửi nắm xương tàn nơi 

nghĩa địa Gốc ổi. Chi bộ Nhà tù Sơn La bắt liên lạc với bên ngoài thông qua hộp thư Cây Đa 

bản Hẹo. Nhiều quần chúng tốt được giác ngộ cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tiêu 

biểu là Lò Văn Giá - một thanh niên người dân tộc Thái đã mưu trí, dũng cảm dẫn đường cho 

đoàn tù vượt ngục thành công. Hoạt động của Chi bộ Nhà tù Sơn La gắn liền với tên tuổi của 

nhiều đảng viên cộng sản trung kiên, nổi bật nhất là vai trò của đồng chí Tô Hiệu.  

Cảm phục ý chí kiên cường của những người tù cộng sản bị giam cầm tại Nhà tù Sơn 

La, Bác Hồ đã viết: “Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí đã lợi dụng những ngày tháng ở 

tù để hội họp và học tập lý luận. Một lần nữa, việc đó lại chứng tỏ rằng, chính sách khủng bố 

cực kỳ dã man của kẻ thù chẳng những không ngăn cản được bước tiến của cách mạng. Mà 

trái lại nó đã trở nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách mạng càng thêm 

cứng rắn…”. 

Cô hướng dẫn viên của Bảo tàng tỉnh Sơn La đưa chúng tôi vào thăm quan các điểm 

di tích, nơi đã từng giam giữ những người tù trung kiên của cách mạng. Chẳng hạn như xà 

lim ngầm bên trên có bể nước để xả nước xuống tra tấn hoặc thủ tiêu các chiến sỹ cộng sản 

bất cứ lúc nào. Rồi đến xà lim chéo, trại ba gian làm chúng tôi rùng mình căm phẫn vì sự hà 

khắc, tàn ác của giặc Pháp đối với những chiến sỹ cách mạng của ta. Điển hình là người 

chiến sỹ cộng sản dân tộc Tày tham gia hoạt động cách mạng rất sớm Đàm Văn Lý, vào 

Đảng năm 1932, năm 1936 là Châu ủy viên châu Hà Quảng, năm 1939 bị bắt, bị đày lên Nhà 

tù Sơn La. Năm 1940, ông vượt ngục nhưng chẳng may bị bắt lại. Bọn cai ngục đã sát hại 

ông, chặt đầu bêu trước cổng Nhà tù Sơn La để uy hiếp tinh thần các chiến sỹ cộng sản.  
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Cô hướng dẫn viên cho chúng tôi biết: Thời Pháp thuộc, cứ mỗi lần nhắc đến Sơn La 

là người ta thường gắn với cụm từ “lam sơn chướng khí” “rừng thiêng, nước độc”. Hồi đó, 

không riêng gì người tù mà cả những người dân nơi đây thường mắc các căn bệnh như phù 

thũng, kiết lỵ, thương hàn, sốt rét. Thực dân Pháp lợi dụng sự khắc nghiệt về thời tiết là 

những trận gió Lào, dịch bệnh làm vũ khí để giết dần, giết mòn tù nhân cộng sản. Chính vì 

vậy, trong một lá thư mật gửi cho Thống sứ Bắc Kỳ, Công sứ Sơn La Xanhpulôp đã viết:     

“...Xin ngài cứ tiếp tục gửi chính trị phạm lên Sơn La. Bọn này nếu ở Hỏa Lò là những hạng 

hung hăng khó trị thì rồi đây lên tới Sơn La, chỉ trong vòng sáu tháng thôi, vi trùng sốt rét sẽ 

làm cho chúng suy nhược và trở nên hiền hòa”. 

Đến thăm Nhà tù Sơn La những ngày cả nước đang sục sôi hào khí kỷ niệm Cách 

mạng tháng 8, chúng tôi được nghe kể, tận mắt ngắm nhìn và cảm nhận sự khó khăn, vất vả 

nhưng rất đỗi vinh quang của những người chiến sỹ cộng sản trong tù đày đã sáng tạo, tuyên 

truyền, giác ngộ, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng không chỉ cho những người tù cộng sản mà 

cho cả những quần chúng yêu nước ở địa phương thời kỳ ấy; cùng thắp nén hương thơm để 

tri ân và tưởng nhớ các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh nơi này để có được ngày Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám của dân tộc thành công… 

Trải qua 2 trận đánh phá bằng bom của giặc: Lần thứ nhất vào năm 1952, khi rút khỏi 

Sơn La, thực dân Pháp đã cho máy bay thả bom phá nhà tù nhằm xóa dấu vết bao tội ác trời 

không dung, đất không tha do bọn chúng gây ra ở địa ngục trần gian. Lần thứ hai vào năm 

1965, đế quốc Mỹ khi đánh phá thị xã Sơn La đã thả bom phá hủy phần còn lại của Nhà tù 

Sơn La.... Mặc dù Nhà tù Sơn La bị phá hủy gần hết nhưng như có một phép màu kỳ lạ, cây 

đào do đồng chí Tô Hiệu gieo trồng bên cửa sổ nơi bị giam giữ vẫn như còn nguyên vẹn. Cây 

đào tiếp tục bám rễ, vươn cành và nở hoa mỗi dịp Tết đến, xuân về như một chứng nhân của 

lịch sử, khẳng định sức sống vĩnh hằng, ý chí quật cường, đấu tranh gian khổ của những con 

người cộng sản trung kiên, giành độc lập cho dân tộc, cho đất nước. 

Sau ngày hòa bình thống nhất, năm 1980, Bảo tàng tỉnh Sơn La bắt đầu tiến hành 

phục chế lại nhà tù; xây dựng lại một số đoạn tường rào bao quanh, phục chế lại 2 tháp canh, 

nhà bếp, trại giam lớn, gia cố lại hầm ngầm, xà lim ngầm, xây dựng các bức tường của các 

phòng giam theo dấu vết của các nền móng cũ. Đặc biệt là cây đào Tô Hiệu và hậu duệ của 

nó được chăm sóc cẩn thận, nhân giống để trồng ra nhiều nơi. 

Hàng năm, tại di tích lịch sử Nhà tù Sơn La đã đón tiếp hàng vạn lượt du khách đến 

tham quan, nghiên cứu, học tập. Mỗi người đến đây không chỉ để được trải nghiệm, hồi tưởng 

lại cuộc chiến tranh diễn ra hơn một thế kỷ đã qua mà quan trọng hơn là nhắc nhở các thế hệ 

tiếp nối hãy sống, làm việc và học tập sao cho xứng đáng với những gì mà các bậc tiền bối đã 

dày công gây dựng cho hôm nay. 
 

                                                    Xuân Quảng (Đại đoàn kết - Ngày 20/8/2013 - Số 232) 
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Nhà tù Sơn La, dấu ấn lịch sử khó quên 
 

Được xây dựng vào năm 1908, ban 

đầu chỉ là nhà tù nhỏ với diện tích 500m2, 

sau được thực dân Pháp mở rộng lên gấp 3 

lần, Nhà ngục Sơn La đã trở thành nơi giam 

cầm, đày ải nhằm thủ tiêu ý chí đấu tranh của 

những người cộng sản Việt Nam. Với những 

căn phòng tối bằng gạch và đá kiên cố, mái 

lợp tôn, mùa hè nơi đây tựa như một lò nung 

và mùa đông thực sự là một chiếc tủ lạnh 

trong gió mùa biên ải khắc nghiệt. 

Những bức tường nhà ngục đổ nát là 

minh chứng cho tội ác dã man của kẻ thù. 

Tình cờ tôi gặp bác Trần Nguyên, một cán bộ 

thông tin của chiến trường miền Đông Nam 

Bộ, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh 

lịch sử, lặn lội từ Quân khu 4 ra thăm. Ông ra 

thăm với mục đích duy nhất là muốn được 

nghe câu chuyện cảm động về hoạt động của 

Chi bộ Đảng Nhà tù Sơn La, đi thăm và cảm 

nhận về sự dã man của thực dân Pháp qua 

những chứng tích lịch sử. 

Cô hướng dẫn viên xinh đẹp người 

Thái dẫn chúng tôi đi thăm các xà lim ngầm, 

xà lim chéo, trại ba gian... Đến mỗi địa danh, 

chúng tôi lại được nghe những câu chuyện 

cảm động về sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau 

nhằm tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong 

và ngoài nhà tù, tổ chức đấu tranh đòi quyền 

lợi cho tù nhân, tổ chức vượt ngục của những 

cán bộ ưu tú của Đảng. 

Với địa thế của một nơi lam sơn 

chướng khí, rừng thiêng nước độc, bệnh sốt 

rét luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ 

đối với các tù nhân, mà còn đối với cả người 

dân sở tại. Chính vì vậy, trong một lá thư mật 

gửi cho Thống sứ Bắc Kỳ, Công sứ Sơn La 

Xanhpulôp đã viết: “...Xin ngài cứ tiếp tục 

gửi chính trị phạm lên Sơn La. Bọn này nếu 

ở Hỏa Lò là những hạng hung hăng khó trị 

thì rồi đây lên tới Sơn La, chỉ trong vòng sáu 

tháng thôi, vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng 

suy nhược và trở nên hiền hòa”. Lúc bấy giờ, 

bọn chúng còn dùng những thủ đoạn dụ dỗ 

dân chúng rằng, ai lấy được đầu một tù nhân 

cộng sản trốn thoát sẽ được thưởng 20 đồng 

bạc trắng và 5 tạ muối. Bọn chúng răn đe tù 

nhân: “Đừng tìm cách trốn thoát, bởi thổ dân 

sẽ đem đầu các anh về để đổi lấy muối!”, 

“Nếu ở Hỏa Lò các anh lo đối phó với chính 

phủ thì lên Sơn La các anh phải lo đối phó 

với sốt rét!”... Chế độ tù đày ở chốn địa ngục 

trần gian khắc nghiệt đến mức được ví như 

chiếc quan tài nắp mở, chỉ chờ tù nhân tắt thở 

đem chôn! 

Nhà tù Sơn La đã giam giữ tổng cộng 

1.007 lượt tù nhân cộng sản, trong đó có 

nhiều đồng chí là thành ủy, xứ ủy, ủy viên 

Trung ương như Lê Duẩn, Trường Chinh, 

Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Trần 

Quốc Hoàn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, 

Xuân Thủy, Song Hào... 

Cuối năm 1935, với quyết tâm biến 

chốn tù đày thành nơi rèn luyện ý chí của 

người cộng sản, tổ chức Hội đồng thống nhất 

do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch 

được bí mật thành lập. Và 4 năm sau, Chi bộ 

lâm thời Nhà tù Sơn La được hình thành và 

đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm 

Bí thư Chi bộ. 

Hoạt động của Chi bộ Nhà tù Sơn La 

gắn liền với tên tuổi của nhiều đảng viên 

cộng sản trung kiên, nổi bật nhất là vai trò 

của đồng chí Tô Hiệu. Vì bị bệnh lao phổi 

nặng, làm Bí thư Chi bộ Nhà tù Sơn La trong 

một thời gian ngắn, nhưng đồng chí Tô Hiệu 

đã xóa bỏ chủ trương cấm vượt ngục của chi 

bộ sau cuộc trốn thoát thất bại của hai đồng 

chí Đàm Văn Lý và Đàm Văn Sàng (Đàm 

Ngọc Tường). Bởi lẽ, vượt ngục ra ngoài là 

nhiệm vụ cấp bách nhằm cung cấp cán bộ 

cho phong trào cách mạng đang lên. Chi bộ 

bí mật ra báo Suối Reo, công khai tổ chức 
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các hoạt động văn hóa văn nghệ ngay trong 

nhà tù để tuyên truyền chủ trương, đường lối 

của Đảng. 

Không tự mình trải nghiệm, chắc chắn 

du khách khó hình dung nơi giam giữ tù cộng 

sản lại quá bé nhỏ, chật chội như thế. Trên 

diện tích chỉ hơn 2.000m2, lúc cao điểm, thực 

dân Pháp đã đày ải tới 500 tù nhân. Qua 

thăng trầm dâu bể của thời gian, di tích xưa, 

giờ đã xiêu vẹo, hầu như chỉ còn là phế tích. 

Nhưng cây đào Tô Hiệu, biểu tượng gắn với 

tên tuổi người bí thư chi bộ kiên trung của 

nhà tù vẫn trổ hoa rực rỡ khi mùa xuân về... 

Mở rộng Nhà tù Sơn La lần thứ ba với 

diện tích trên 2.170m2, nhưng vẫn không đủ 

chỗ giam giữ các tù nhân từ dưới xuôi 

chuyển lên, năm 1941, Thống sứ Bắc Kỳ ra 

lệnh xây dựng thêm nhà giam mới với diện 

tích gần 4.000m2 ở sát bên cạnh Nhà tù Sơn 

La. Và bọn chúng ước tính phải cần tới ba 

vạn ngày công của tù nhân làm lụng cật lực 

trong vòng hai năm. Lúc bấy giờ Chi bộ Nhà 

tù Sơn La đã phát triển mạnh. Và chi bộ chủ 

trương tương kế tựu kế để phá hoại kế hoạch 

xây dựng nhà giam mới của kẻ thù bằng cách 

vận động các tù nhân thực hiện lãn công, làm 

ẩu, làm sai quy trình kỹ thuật. Khi phát hiện 

thiết kế nhà giam mới có sai sót là không làm 

hệ thống thoát nước, các tù nhân im lặng bỏ 

qua. Và vì vậy, công trình bị sụp đổ hoàn 

toàn khi vừa xây xong. Tháng 3/1945, Nhật 

hất cẳng Pháp. Giám ngục Lơpông cho di 

chuyển toàn bộ tù nhân ở Nhà tù Sơn La sang 

Nhà tù Nghĩa Lộ. Giữa đường, hay tin các tù 

nhân ở Nhà tù Nghĩa Lộ đã nổi dậy phá ngục 

thành công, bọn lính áp giải hoang mang cực 

độ. Chi bộ cảm hóa, thuyết phục được họ và 

tổ chức cho 200 tù nhân là cán bộ đảng viên 

cốt cán của Đảng nhanh chóng tỏa về các địa 

phương lãnh đạo phong trào cách mạng để 

rồi sau đó góp phần làm cuộc tổng khởi 

nghĩa thắng lợi vang dội... 
 

Diên An 

(www.kinhtenongthon.com.vn 

Ngày 9/12/2009)

 
 

 
 

Nhà tù Sơn La  

Nơi rèn luyện ý chí cách mạng cho các thế hệ 
    

Những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi cùng đoàn nhà báo trẻ tỉnh Phú Thọ rời 

thành phố Hòa Bình để ngược lên miền Tây Bắc thăm mảnh đất lịch sử Sơn La. Dù đã 

nhiều lần được đến Sơn La nhưng mỗi lần trong chúng tôi đều có một cung bậc tình cảm 

khác nhau. Ấn tượng của chúng tôi không chỉ là những cung đường ngoằn nghèo như sợi 

chỉ mảnh nằm lưng chừng núi, màu trắng tinh khiết của hoa ban rừng mờ ảo trong 

sương; những dân tộc chất phác, mộc mạc, hiếu khách trong các bản làng giữa đại ngàn 

mà ở vùng đất này đang lưu giữ nhiều chứng tích lịch sử, ghi dấu một thời cha ông đấu 

tranh bảo vệ Tổ quốc. 

Nhà tù Sơn La - Nơi thử lửa cách mạng 

Trước khi hành trình lên Tây Bắc, cô bạn phóng viên báo Phú Thọ lần đầu lên Sơn La cứ 

háo hức mãi vì được đến xứ sở của hoa ban, của những điệu múa xòe hoa, múa khèn và không 

gian văn hóa dân tộc Thái, Mông. Vượt qua được mỗi cung đường lên Tây Bắc là những kỷ 

niệm khó quên của chúng tôi về một thảo nguyên Mộc Châu với đàn bò sữa và nương đồi chè; 

http://www.kinhtenongthon.com.vn/
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về những nương ngô bạt ngàn; về Nhà máy Thủy điện Sơn La  công trình lớn nhất Đông Nam Á 

hiện nay vừa khánh thành cuối năm 2012. 

Gần 4 giờ vượt đèo dốc, thành phố Sơn La hiện ra trước mắt làm chúng tôi choáng ngợp 

khi chứng kiến sự đổi thay của một đô thị giữa rừng núi Tây Bắc. Giữa lòng thành phố đang 

phát triển đó có ngọn đồi mang tên Khau Cả nằm soi mình bên dòng suối Nậm La, nơi đây còn 

lưu giữ chứng tích lịch sử Nhà tù Sơn La - minh chứng của một thời kỳ lịch sử đấu tranh cách 

mạng, tinh thần bất khuất của những người cộng sản kiên cường đã bị đầy ải bởi thực dân Pháp 

giam cầm. 

Cô hướng dẫn viên người Thái của Bảo tàng tỉnh Sơn La và nhà báo Lê Hải Nam, 

Trưởng phòng Báo điện tử Sơn La dẫn chúng tôi thăm quan các điểm di tích, nơi đã từng giam 

giữ những người tù trung kiên của các mạng. Những cái tên như xà lim ngầm, xà lim chéo, trại 

ba gian làm chúng tôi rùng mình căm phẫn vì sự hà khắc, tàn ác của giặc Pháp đối với những 

chiến sỹ cách mạng của ta. Cô hướng dẫn viên cho chúng tôi biết: Thời Pháp thuộc, cứ mỗi lần 

nhắc đến Sơn La là người ta thường gắn với cụm từ “rừng thiêng, nước độc”. Hồi đó, không 

riêng gì người tù mà cả những người dân nơi đây thường mắc các căn bệnh như phù thũng, kiết 

lỵ, thương hàn, sốt rét. Thực dân Pháp lợi dụng sự khắc nghiệt về thời tiết, dịch bệnh làm vũ khí 

để giết dần, giết mòn tù nhân. Nhớ lại những năm tháng bị giam cầm trong nhà tù, nhà báo 

Xuân Thủy đã viết: Lại đến Sơn La lại núi rừng/ Nằm trên đỉnh núi mà như bưng/ Lờ mờ cửa 

ngục thông ba lỗ/ Thăm thẳm hầm giam, sâu mấy tầng/ Tháng tháng cơm sôi đau cả bụng/ Đêm 

đêm sàn đá buốt sau lưng/ Ai ơi, sốt rét đừng ra máu/ Non nước chờ xem ta vẫy vùng. 

Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Nơi đây đã giam giữ 

tổng cộng 1.007 lượt tù nhân cộng sản, trong đó có nhiều đồng chí là thành ủy, xứ ủy, Trung 

ương ủy viên như Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc 

Hoàn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Xuân Thủy, Song Hào... Giặc Pháp muốn biến nhà tù 

thành nơi đè bẹp ý chí đấu tranh cách mạng của những chiến sỹ trung kiên, mượn nơi rừng 

thiêng, nước độc này để thủ tiêu những người cộng sản. Thế nhưng, sự hà khắc, tàn ác của thực 

dân Pháp không làm nhụt chí những chiến sỹ cộng sản. Cuối năm 1935, với quyết tâm biến 

chốn tù đày thành nơi rèn luyện ý chí của người cộng sản, tổ chức Hội đồng thống nhất do đồng 

chí Trường Chinh làm Chủ tịch được bí mật thành lập. 4 năm sau, Chi bộ lâm thời Nhà tù Sơn 

La được hình thành, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm Bí thư Chi bộ. Tổ chức Đảng 

được bí mật thành lập đã lãnh đạo các tù nhân ở Nhà tù Sơn La khôn khéo đấu tranh để không 

ra Gốc ổi - có nghĩa là đấu tranh để sống trong hàng ngũ, để sống với Đảng, với cách mạng, 

không phải gửi nắm xương tàn nơi nghĩa địa Gốc ổi. Chi bộ Nhà tù Sơn La bắt liên lạc với bên 

ngoài thông qua hộp thư Cây Đa bản Hẹo. Nhiều quần chúng tốt được giác ngộ cách mạng, sẵn 

sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tiêu biểu là Lò Văn Giá, một thanh niên người dân tộc Thái đã mưu 

trí dũng cảm dẫn đường cho đoàn tù vượt ngục thành công. Hoạt động của Chi bộ Nhà tù Sơn 

La gắn liền với tên tuổi của nhiều đảng viên cộng sản trung kiên, nổi bật nhất là vai trò của 

đồng chí Tô Hiệu. Cảm phục ý chí kiên cường của những người tù cộng sản bị giam cầm tại 

Nhà tù Sơn La, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Biến cái rủi thành cái may, các đồng chí đã lợi 

dụng những ngày tháng ở tù để hội họp và học tập lý luận. Một lần nữa, việc đó lại chứng tỏ 

rằng, chính sách khủng bố cực kỳ dã man của kẻ thù chẳng những không ngăn cản được bước 

tiến của cách mạng. Mà trái lại nó đã trở nên một thứ lửa thử vàng, nó rèn luyện cho người cách 
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mạng càng thêm cứng rắn” (Trích bảng ghi tại Phòng Trưng bày hiện vật lịch sử tại Nhà tù Sơn 

La). 

Suối Reo tờ báo của những người cách mạng trung kiên 

Thăm lại Nhà tù Sơn La lần này, những người làm báo trẻ chúng tôi mong muốn được 

nghe kể, tận mắt ngắm nhìn và cảm nhận sự khó khăn, vất vả nhưng rất đỗi vinh quang của 

những người chiến sỹ cộng sản trong tù đày đã sáng tạo, sản xuất và duy trì tờ báo Suối Reo 

một trong những công cụ, tài liệu đặc biệt tuyên truyền, giác ngộ, nuôi dưỡng lý tưởng cách 

mạng không chỉ cho những người tù cộng sản mà cho cả những quần chúng yêu nước ở địa 

phương. 

Đã nhiều lần vào thăm Nhà tù Sơn La nhưng đối với nhà báo Lê Hải Nam, nơi mà anh 

ghé đến nhiều nhất là khu vực mô hình bảo tàng tái hiện lại hình ảnh những chiến sỹ trung kiên 

đang làm báo Suối Reo. Anh kể cho chúng tôi nghe những thông tin về việc ra đời của báo Suối 

Reo: Tháng 2/1941, Hội nghị lần thứ nhất của những người cộng sản ở Nhà tù Sơn La bí mật 

họp thành lập chi bộ. Hội nghị gồm 11 đảng viên, cử đồng chí Trần Huy Liệu làm Bí thư - sau 

đó, chi bộ chủ trương xuất bản tờ báo Suối Reo do đồng chí Xuân Thủy làm chủ bút nhằm 

tuyên truyền, giáo dục đảng viên nâng cao lập trường, ý kiến chiến đấu, sinh quan cộng sản. Bắt 

đầu từ tháng 5/1941 đến tháng 3/1945, báo phát hành mỗi tháng 1 kỳ, 2 trang, viết tay trên giấy 

tận dụng, khổ 20 x 24cm. Báo viết ra được truyền từ tay người này qua người khác, từ trại này 

sang trại khác, từ đảng viên tới quần chúng. Tờ báo đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp các 

chiến sỹ cộng sản vượt qua khó khăn, thử thách. 

Dẫn chúng tôi thăm mô hình tái hiện lại hình ảnh về việc sản xuất tờ báo Suối Reo của 

những người tù cộng sản, cô hướng dẫn viên bảo tàng cho biết kỹ hơn: Giặc Pháp cai quản tù 

nhân ở đây rất xảo quyệt, chúng cấm tất cả mọi hình thức tụ tập, kiểm tra rất gắt gao nơi ở của 

người tù. Thực hiện chủ trương của Chi bộ Nhà tù, những người được phân công làm báo đã 

vận động bạn tù đấu tranh đòi cai tù cung cấp giấy viết thư gửi về cho gia đình, sau đó giấu thật 

kỹ những tờ giấy trong các khu vệ sinh. Đây là nơi được coi là cất giấu bí mật nhất, giặc Pháp 

rất sợ phải đến những khu vực này vì chúng coi đó là nơi chứa đựng mọi dịch bệnh gây chết 

người. Có giấy, những người làm báo đã tận dụng ánh sáng lờ mờ của trăng để viết báo. Khi 

không có trăng thì thắp đèn dầu và cử người canh gác. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng 

tờ báo Suối reo đầu tiên cũng được ra đời và bí mật chuyền đến tay những người bạn tù trong 

các khám, xà lim. Trong tờ báo đầu tiên có ghi lời tựa của đồng chí Xuân Thủy: Thu sang, hoa 

cỏ già rồi/ Suối reo lên để cho đời trẻ trung/ Thu sang non nước lạnh lùng/ Suối reo lên để cho 

lòng ta reo. Báo cứ đều đặn phát hành mỗi tháng 1 kỳ, 2 bản. Báo có nhiều thể loại bài viết. 

Ngoài nghị luận chính trị, tuyên truyền, trên báo còn có truyện ngắn, mục châm biếm vui cười 

và đặc biệt là rất nhiều bài thơ ca ngợi quê hương, đất nước và tình cảm anh em tù nhân với gia 

đình, đồng đội. Báo được trang trí đẹp với nhiều nội dung phong phú với nhiều kiểu chữ khác 

nhau. Vào những ngày lễ như ngày Quốc tế Lao động 1/5, Cách mạng tháng Mười Nga 7/11, 

Tết Nguyên đán báo được ra với số trang nhiều hơn, được trang trí cầu kỳ hơn và đẹp hơn. Báo 

không chỉ được lưu hành trong ngục mà còn được bí mật truyền ra với cơ sở cách mạng bên 

ngoài để quần chúng truyền tay đọc, làm tài liệu tuyên truyền, khích lệ tinh thần đấu tranh cách 

mạng của những người yêu nước. 
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Mùa xuân còn mãi trên cây đào Tô Hiệu 

Trải qua hai trận đánh phá bằng bom của giặc. Lần thứ nhất vào năm 1952. Khi rút khỏi 

Sơn La, thực dân Pháp cho máy bay thả bom phá nhà tù nhằm xóa dấu vết bao tội ác trời không 

dung, đất không tha do bọn chúng gây ra ở địa ngục trần gian. Lần thứ hai vào năm 1965. Đế 

quốc Mỹ đánh phá thị xã Sơn La đã thả bom phá hủy phần còn lại của Nhà tù Sơn La... Mặc dù 

Nhà tù Sơn La bị phá hủy gần hết như có một phép màu kỳ lạ, cây đào do đồng chí Tô Hiệu tình 

cờ nhặt được hạt, gieo trồng bên cửa sổ nơi bị giam giữ vẫn như còn nguyên vẹn. Cây đào tiếp 

tục bám rễ, vươn cành và nở hoa mỗi dịp xuân về như một chứng nhân của lịch sử, khẳng định 

sức sống vĩnh hằng, ý chí quật cường, đấu tranh gian khổ của những con người cộng sản trung 

kiên, giành độc lập cho dân tộc, cho đất nước. 

Sau ngày hòa bình thống nhất, năm 1980, Bảo tàng tỉnh Sơn La bắt đầu tiến hành phục 

chế lại nhà tù; xây dựng lại một số đoạn tường rào bao quanh, phục chế lại 2 tháp canh, nhà 

bếp, trại giam lớn, gia cố lại hầm ngầm, xà lim ngầm, xây dựng các bức tường của các phòng 

giam theo dấu vết của các nền móng cũ. Đặc biệt là cây đào Tô Hiệu vẫn được giữ nguyên và 

được chăm sóc cẩn thận. 

Hiện nay, mỗi năm, tại di tích lịch sử Nhà tù Sơn La đã đón tiếp hàng vạn lượt du khách 

đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Mỗi người đến đây không chỉ để được trải nghiệm, hồi 

tưởng lại cuộc chiến tranh diễn ra hơn một thế kỷ đã qua mà quan trọng hơn là nhắc nhở các thế 

hệ tiếp nối hãy sống, làm việc và học tập sao cho xứng đáng với những gì mà các bậc tiền bối 

đã dày công gây dựng. 

                                                                                                Đỗ Quyên 

                                                                  (www.baohoabinh.com.vn - Ngày 18/4/2013) 

 
 

 
 

 

BÁO SUỐI REO - VŨ KHÍ TUYÊN TRUYỀN ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG 
 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, báo chí và gây dựng các cơ sở quần chúng trong 

nhà tù 

…Trong công tác tuyên truyền, chi bộ nhận thấy cần phải có một tờ báo nội bộ để hướng 

dẫn các cuộc đấu tranh trong nhà tù đi đúng đường lối, chính sách của Đảng. Đáp ứng yêu cầu 

bức thiết đó, từ tháng 5/1941 chi bộ đã quyết định ra tờ báo sinh hoạt nội bộ và lấy tên là Suối 

Reo, do đồng chí Trần Huy Liệu phụ trách. Sau một thời gian ngắn, đồng chí Xuân Thủy đảm 

nhiệm chức vụ đó cho tới số báo cuối cùng. 

Số đầu tiên của tờ Suối Reo ra đời vào sau cuộc đấu tranh tháng 5/1941, với lời tựa: 

“Thu sang hoa cỏ già rồi, 

Suối reo lên để cho đời trẻ trung, 

Thu sang non nước lạnh lùng, 

Suối reo lên để cho lòng ta reo”. 

Việc ra tờ báo như trên là một chủ trương rất đúng đắn. Tuy nhiên, duy trì một tờ báo bí 

mật trong nhà tù không phải là việc đơn giản. Đánh hơi thấy một tờ báo bí mật đó của tù chính 

trị đang được lưu hành, bọn giám binh, cai ngục ra lệnh cấm tàng trữ giấy, bút, mực và những 

 

B¹n cã biÕt? 
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phương tiện có thể xuất bản báo chí trong nhà tù. Để đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù, 

Ủy ban nhà tù quyết định phát động một cuộc đấu tranh hợp pháp chống những quy định phi lý 

ấy, bằng cách đòi chúng phải cho mua giấy, bút, mực để cho người tù viết thư thăm hỏi người 

thân trong gia đình. Trước những đòi hỏi hợp lý ấy, kẻ thù phải nhượng bộ. Từ đó, chi bộ lại có 

phương tiện để tiếp tục ra báo. 

Báo Suối Reo mỗi tháng ra 2 kỳ, khổ báo 20cm x 24cm mỗi kỳ 2 số, được viết bằng bút 

sắt, giấy trắng. Báo Suối Reo không chỉ đơn thuần tuyên truyền chính trị, mà còn có tính chất 

văn nghệ, bằng nhiều thể loại, văn thơ, ký họa, nghị luận, truyện ngắn, bút ký, phóng sự, thơ 

mới, thơ Đường, hát nói, hát xẩm, câu đối... Nội dung báo Suối Reo phản ánh sinh động nhiều 

mặt hoạt động của tù nhân trong cuộc đấu tranh với bọn thống trị, với hoàn cảnh khắc nghiệt 

của “rừng thiêng nước độc”, làm sáng ngời ý chí kiên cường, bất khuất của người chiến sỹ cách 

mạng. Vào những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, của Đảng, của quốc tế, tờ Suối Reo được ra số 

đặc biệt, với số trang dày hơn, trình bày đẹp hơn số báo thường. 

Một số bài thơ về binh vận cũng được đăng trên báo Suối Reo đã có tác dụng tuyên 

truyền, giáo dục binh lính địch quay về với nhân dân. 

Sau những buổi lao động khổ sai về, khi những cánh cửa sắt của nhà tù khóa chặt, mọi 

người bắt đầu yên giấc trên các sàn xi măng, ban biên tập lại bắt tay vào làm việc: Viết bài, sửa 

bài. Công việc phải hết sức thận trọng, kín đáo. Nếu để lộ ra chẳng những số báo sẽ bị tịch thu, 

mà ban biên tập sẽ bị khủng bố gắt gao. 

Việc viết báo đã khó khăn, việc lưu hành tờ báo lại càng khó khăn hơn. Nhưng dù khó 

khăn đến đâu, tờ Suối Reo cũng phải đến tay các đảng viên và quần chúng trung kiên trong nhà 

tù; thậm chí có thể đến với một số quần chúng cơ sở ở ngoài nhà tù. Đó là nghị quyết của chi 

bộ, không thể không thực hiện. 

Để tờ báo có thể đến với độc giả một cách an toàn, mỗi trại cử ra một người đọc cho mọi 

người nghe, đọc xong ở trại này mới chuyển sang trại khác. Hơn nữa, tờ báo phải được bảo 

quản theo nguyên tắc bí mật, chỉ được đọc cho mọi người trong trại nghe vào buổi tối, sau khi 

bọn gác ngục đã kiểm tra số tù và khóa chặt cửa ngục. 

Trong hoàn cảnh lao tù, việc xuất bản số báo đặc biệt nhân ngày kỷ niệm lớn lại càng 

khó khăn hơn so với các số thường kỳ. Đồng chí Xuân Thủy nguyên chủ nhiệm tờ Suối Reo sau 

này đã kể lại: “Sang năm 1943, sắp đến ngày 6/1, ngày thành lập Đảng, báo Suối Reo càng phải 

hoạt động ráo riết... 5 đêm liền, những tay viết, tay vẽ, tay trình bày và cả tôi nữa đều làm việc 

tới 3 giờ sáng. Chúng tôi đã mắc một ngọn đèn tự chế bằng cụm am pun ánh sáng leo lét… vào 

một xó tường, cách xa cửa ra vào, lại bịt không cho ánh sáng tỏa ra ngoài và hơn nữa đặt người 

canh cửa, hễ có báo động là tắt đèn ngay. 

Hàng năm, cứ gần đến ngày 6/1 cũng như gần đến ngày 1/5, ngày kỷ niệm Cách mạng 

tháng Mười là bọn sếp ngục đi sục sạo xem tù chính trị có hoạt động gì không? Đêm nay sao 

mà báo động luôn thế làm chúng tôi phải dọn cả “bàn giấy” và “xưởng in” vào nhà xí. Gọi cho 

oai chứ sự thực bàn giấy, xưởng in chỉ là vẻn vẹn hai cái túi vải đựng tài liệu, giấy, bút, mực...”. 

Ngoài tờ Suối Reo, năm 1944 chi bộ còn cho ra tờ “Tự chỉ trích”, phát hành đột xuất vào 

những lúc bùng nổ cuộc đấu tranh bất thường, chống bọn giám ngục và chính quyền địa 

phương, bảo vệ những lợi ích hợp pháp của tù chính trị. Rút kinh nghiệm các cuộc đấu tranh 

phân tích những nguyên nhân thành công và không thành công. 

Việc xuất bản và lưu hành tờ Suối Reo trong một thời gian dài là thắng lợi lớn của Chi 

bộ Nhà tù Sơn La. Chứng tỏ trình độ tổ chức và hoạt động của những người cộng sản trong tù 

rất vững vàng, dầy dạn kinh nghiệm… 

           (Ngục Sơn La - Trường học đấu tranh cách mạng.- H.: Thông tin - Lý luận, 1992) 
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BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI LÀM BÁO “SUỐI REO” 
 

Sau khi Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ cuối năm 1930, thực dân Pháp ra tay khủng bố, 

hàng loạt cán bộ, đảng viên, quần chúng trung kiên của Đảng bị bắt, các nhà giam chật ních 

tù chính trị. Thực dân Pháp cho nâng cấp, mở rộng ngay Nhà tù Sơn La thành nhà ngục để 

lưu đày tù chính trị lên nơi “rừng thiêng, nước độc”, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, hoàn toàn 

cách biệt với miền xuôi. 

Tính đến cuối năm 1944, đã có đến 1.007 tù chính trị lần lượt bị phát vãng lên đây, 

trong đó có các đồng chí: Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, 

Trần Quốc Hoàn, Xuân Thủy, Tô Hiệu... và có cả tù Quốc dân đảng cũng đưa lên an trí ở đây. 

Cuối năm 1939, Chi bộ lâm thời Nhà ngục được thành lập do đồng chí Nguyễn Lương 

Bằng làm Bí thư. Tháng 2/1940, chi bộ chuyển thành chính thức do đồng chí Trần Huy Liệu 

làm Bí thư. Tháng 5/1940, chi bộ đại hội bầu đồng chí Tô Hiệu làm Bí thư. Chi bộ đã đề ra 

nhiều hoạt động, hình thức tranh đấu phong phú nhằm đoàn kết, giáo dục, động viên tù nhân, 

đảng viên vững bước trên con đường tranh đấu, tìm cách trở về với đội ngũ, đánh đổ đế quốc 

phong kiến, giành độc lập cho dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Một trong những công việc quan trọng trong công tác tuyên truyền của chi bộ xác định 

là phải xuất bản tờ báo. Dưới chân đồi nhà ngục là con suối Nậm La quanh năm trong xanh rì 

rào chảy, đổ nước ra sông Đà về hướng Đông Bắc, chi bộ đặt tên tờ báo là “Suối Reo”, giao 

cho đồng chí Xuân Thủy (tức Nguyễn Trọng Nhâm, SN 1912) đã hoạt động cách mạng và viết 

báo từ 10 năm trước đó, phụ trách tờ báo. Tờ “Suối Reo” được xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mỗi 

kỳ 2 số, khổ rộng 20 x 24cm, viết tay bằng mực tím trên giấy viết thư về nhà của các bạn tù 

gom lại. 

Thực hiện nghị quyết của chi bộ, cứ sau 2 buổi đi lao động khổ sai trở về, cơm nước 

xong, cánh cửa sắt đóng lại, anh em làm báo mới mở các “đồ nghề” ra để tác nghiệp một 

cách bí mật. Tuy nhiên, mỗi khi có chuyện phật ý, bọn lính canh, cai ngục thu hết mọi giấy, 

bút, mực; rồi lại phải tìm kiếm, tích góp để thực hiện bằng được nhiệm vụ Đảng giao - duy trì 

tờ báo “Suối Reo”. 

Tết Quý Mùi (1943) đang gõ cửa mọi nhà, nhân dân cả nước đang lâm vào cảnh “một 

cổ hai tròng”, cả Pháp và Nhật ra tay đàn áp nhân dân, bóc lột về kinh tế để phục vụ chiến 

tranh, Tết Quý Mùi cũng là dịp kỷ niệm 13 năm Đảng ra đời, ban biên tập quyết định báo “Suối 

Reo” ra mắt “bạn đọc” trong dịp này phải thật phong phú, khác với báo ra ngày thường. 

Đã có khá nhiều bài viết, có cả thơ ca của các cộng tác viên - trại viên gửi về tòa soạn. 

Chủ bút Xuân Thủy đã phải tranh thủ đọc trước vào buổi trưa để chọn bài đăng báo. 

Có một bài thơ ngắn đầy ý nghĩa chính trị và thi vị của thơ: 

“Tiếng Đảng ta nghe gọi, 

Cờ Đảng ta đi theo, 

Muôn năm ta chúc Đảng  

Muôn năm chúc Suối Reo’’ 

Tập thể ban biên tập nhận xét đánh giá chất lượng bài thơ: Hai câu trên thì được, còn 

câu thứ tư “Muôn năm chúc Suối Reo” thì dứt khoát phải sửa, biên tập lại, vì tác giả nhìn 

nhận vấn đề quá tĩnh, không phù hợp điều đã học về triết học - vận động là tuyệt đối, đứng im 

chỉ là tương đối, báo Suối Reo không thể tồn tại muôn năm, còn tác gia lại muốn (báo) Suối 

Reo tồn tại lâu dài, không đúng. Cái nhà ngục sẽ không còn, Suối Reo cũng không tồn tại, vì 

cách mạng sớm muộn cũng thành công. 

Ban biên tập nhất trí với chủ bút Xuân Thủy sửa lại 2 câu cuối của bài thơ thành bài 

thơ tuyệt mỹ, nghe rất xuôi tai, ý nghĩa, phấn khởi: 
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“Tiếng Đảng ta nghe gọi, 

Cờ Đảng ta đi theo, 

Chúc mừng ngày sinh Đảng, 

Lòng ta như Suối Reo” 

Không phấn khởi sao được dù ở trong ngục tù mà vẫn biết được tin qua các báo do 

đồng chí Sao Đỏ (Nguyễn Lương Bằng) nhận được qua cơ sở cách mạng ở phố Chiềng Lề 

giao cho, ai cũng biết tuy Đảng với sắp vào tuổi 13 mà đã lãnh đạo nhân dân tranh đấu có 

hiệu quả với bọn Pháp - Nhật chống bắt phu, bắt lính, bắt nhổ ngô non để trồng đay, thầu dầu 

ve, nộp thóc tạ, thóc tấn... 

Đọc đến bài thơ thứ 2, có 2 câu kết cũng hay hay, nhưng tác giả lại tạo cho độc giả suy 

nghĩ thiên về cá nhân, ủy  mị, nhớ nhung: 

“Em ơi có biết Sơn La,   

Ở đây có Đảng sao mà vắng em?” 

Mọi người nhất trí phải sửa, vì làm sao mà lại muốn cả vợ vào đây? Vợ nó có tội gì 

đâu, phải để “mẹ cu” tăng gia nuôi con, nuôi các cố già nữa chứ. Chủ bút Xuân Thủy nêu ra 

chính kiến của mình, câu thơ được sửa lại: 

“Em ơi có biết Sơn La, 

Xa em - có Đảng như là có em” 

Một người nói vui: “Xa em có Đảng như là có em” nghĩa là không cần em nữa, thì em 

nó sẽ hờn giận cho đấy - Mọi người che miệng cười, tránh bị lộ. 

Theo lệnh của giám ngục cứ đến 20h là tắt đèn, anh em tù thì nằm yên trên sàn xi 

măng, còn các nhà báo thì tiếp tục viết lách nhiều đêm liền từ ánh sáng của ngọn đèn điện 

mắc trộm vào xó tường, xa cửa ra vào và che kín, hễ có động là tắt ngay, mọi đồ nghề tạm 

đem giấu trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn bảo đảm: 

“Đi theo ánh sáng vào trong ấy, 

Chớ để văn phong phải nặng mùi” 

Có công mài sắt có ngày nên kim - Báo Suối Reo mừng xuân Quý Mùi, mừng ngày 

sinh Đảng dày 60 trang đã được phát hành đúng thời gian và yêu cầu của chi bộ, đã nói lên 

niềm tin và ý chí chiến đấu của mọi người, lòng người ai cũng mừng vui như suối Nậm La 

trước mắt tuôn chảy không ngơi. 

Đúng như nhãn quan, bản lĩnh chính trị của những người làm báo Suối Reo 70 năm 

trước đây, báo Suối Reo không tồn tại “muôn năm” và nó chỉ tồn tại thêm 2 mùa xuân sau đó 

- Xuân Ất Dậu 1945. Ngày 9/3/1945, khi hoa ban nở trắng núi rừng Tây Bắc, sau 80 năm cai 

trị Việt Nam, thực dân Pháp đã phải kéo cờ trắng đầu hàng phát xít Nhật. Ngày 18/3/1945, 

gần 200 trăm tù chính trị “từ biệt Nhà ngục Sơn La, tạm biệt suối Nậm La được dùng đặt tên 

cho báo Suối Reo - tiếng nói của Chi bộ Nhà ngục Sơn La trở về với cách mạng ở chiến khu 

Vần - Hiền Lương, nơi có đền thờ Mẫu Âu Cơ nằm phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ, sau tuần lễ 

“xuyên sơn” trên các con đường mòn đèo cao, vực sâu dấn bước. 

Chuyện làm báo Suối Reo mấy năm liền ở trong nhà ngục trần gian còn nhiều chuyện 

khó khăn, kỳ thú. Báo Suối Reo của Chi bộ Nhà ngục Sơn La đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử 

của mình, nhưng từ tri thức và bản lĩnh chính trị, tầm nhìn xa trông rộng của những người làm 

tờ báo này, từ anh em biên tập viên đến chủ bút - đồng chí Xuân Thủy đã để lại bài học quý 

cho hàng vạn người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp hôm nay nhiều bài học 

quý cả về tư tưởng và nghiệp vụ để mọi tờ báo đều hoàn thành tốt sứ mệnh là “Người thư ký” 

của thời đại Hồ Chí Minh, phấn đấu để “báo chí tạo ra hào khí vì đất nước đang trong quá 

trình đổi mới toàn diện, hội nhập và phát triển”. 
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Học tập, kế thừa tinh hoa của báo Suối Reo, từ 10 năm nay cuốn tạp chí văn nghệ của 

Liên hiệp các hội Văn học và nghệ thuật tỉnh Sơn La được đổi tên thành tạp chí “Suối Reo”, 

phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, được độc giả gần xa ưa chuộng, tấm lòng ai cũng 

vui như dòng Nậm La quê hương, muốn Suối Reo thời đất nước thanh bình, đang đổi mới hội 

nhập và phát triển sẽ mãi mãi trường tồn trên quê hương Sơn La anh hùng. 
 

                                                                                              Nguyễn Tân Hòa 

         (Bản tin Sơn La Xưa & Nay - số 02/2012) 

 

 
 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỚC ĐÂY BỊ GIAM CẦM 

Ở NHÀ TÙ SƠN LA ĐÃ TỪNG GIỮ CHỨC VỤ CAO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 
  

1. Mai Đắc Bân: Một đồng chí bị giam cầm ở Nhà tù Sơn La lâu nhất có công trong việc 

tuyên truyền cách mạng giúp cho việc 4 đồng chí vượt ngục. 

2. Nguyễn Lương Bằng: Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ tịch nước. 

3. Trần Quang Bình: Khu ủy viên - Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện - Thứ trưởng 

Bộ Giao thông đường bộ. 

4. Nguyễn Thanh Bình: Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

5. Nguyễn Công Bông: Bí thư Tỉnh ủy. 

6. Nguyễn Ngọc Chấn: Tổng cục Phó Tổng cục Hóa chất Bộ Công nghiệp nặng. 

7. Bùi Hướng Chất: Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh. 

8. Đặng Việt Châu: Phó Thủ tướng Chính phủ. 

9. Vương Nhị Chi: Khu ủy viên - Phó ban Công nghiệp Trung ương. 

10. Vũ Xuân Chiêm: Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

11. Trường Chinh: Tổng bí thư Đảng - Chủ tịch nước. 

12. Lê Chính Nam: Bí thư Tỉnh ủy. 

13. Dương Quốc Chính: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương binh Xã hội. 

14. Nguyễn Chương: Xứ ủy viên - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. 

15. Trần Cung: Xứ ủy viên trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

16. Trần Cư: Tổng cục Phó Tổng cục vật tư. 

17. Trần Diệp: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. 

18. Trần Đình Dong: Ủy viên Trung ương Đảng. 

19. Ngô Ngọc Du: Khu ủy viên - Phó ban Kiểm tra Trung ương Đảng. 

20. Lê Duẩn: Tổng bí thư Đảng. 

21. Văn Tiến Dũng: Ủy viên Bộ Chính trị - Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

22. Vũ Dương: Phó bí thư Khu ủy - Phó ban Tổ chức Trung ương. 

23. Nguyễn Văn Đáng: Khu ủy viên - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. 

24. Nguyễn Văn Đạt: Bí thư Thành ủy Hà Nội, trước Cách mạng tháng 8/1945. 

25. Tô Quang Đẩu: Khu ủy viên - Thứ trưởng Bộ Thương binh xã hội. 

26. Vũ Văn Địch (Hiệu): Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 

27. Lê Trung Đình: Bí thư Khu ủy - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. 

28. Trần Độ: Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội. 

29. Bùi Đình Đổng: Khu ủy viên - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. 

30. Lê Giản: Phó chánh án Tòa án tối cao. 

31. Phạm Văn Hảo: Viện trưởng Viện Bảo tàng Cách mạng. 
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32. Song Hào: Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

33. Trần Văn Hiến: Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội thương. 

34. Tô Hiệu: Ủy viên Trung ương Đảng - Xứ ủy Bắc Kỳ - Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 

35. Vũ Duy Hiệu: Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 

36. Lê Quang Hòa: Ủy viên Trung ương Đảng - Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc 

phòng. 

37. Trần Quốc Hoàn: Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an. 

38. Lê Hoàng: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Vật 

tư. 

39. Dương Công Hoạt: Bí thư Tỉnh ủy - Phó ban Dân tộc Trung ương. 

40. Nguyễn Mạnh Hồng: Khu ủy viên - Phó ban Nông nghiệp Trung ương. 

41. Đồng chí Huấn: Khu ủy viên Liên khu III. 

42. Đồng chí Huống: Khu ủy viên Khu IX Nam Bộ. 

43. Nguyễn Hữu Hưng: Phụ trách liên tỉnh Hưng Yên - Thái Bình. 

44. Nguyễn Thừa Kế: Thứ trưởng Bộ Công nghiệp. 

45. Nguyễn Khai: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương. 

46. Ngô Gia Khảm: Anh hùng Lao động. 

47. Phạm Tuấn Khánh: Phó chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh, Truyền hình Việt Nam. 

48. Nguyễn Khang: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng phủ Thủ tướng. 

49. Nguyễn Hữu Kháng: Thiếu tướng - Cục Bảo vệ. 

50. Trần Kiên: Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 

51. Trần Quý Kiên: Thứ trưởng Bộ Thủy lợi. 

52. Hồng Kỳ: Bí thư Tỉnh ủy, Phó ban Thi đua Trung ương. 

53. Nguyễn Lam: Bí thư Trung ương Đảng - Phó thủ tướng. 

54. Bùi Lâm: Khu ủy viên - Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

55. Phạm Quang Lịch: Một đồng chí kỳ cựu nổi tiếng ở Thái Bình. 

56. Trần Huy Liệu: Phó chủ tịch lâm  thời, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền - Viện trưởng 

Viện Sử học Việt Nam. 

57. Ngô Minh Loan: Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Lương thực. 

58. Trần Đình Long: Phụ trách công tác đối ngoại trong Chính phủ cách mạng lâm thời. 

59. Lê Lương: Bí thư Tỉnh ủy. 

60. Nguyễn Hữu Mai: Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Điện than. 

61. Phạm Ngọc Mậu: Thượng tướng - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

62. Nguyễn Văn Minh: Phó bí thư Xứ ủy - Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

63. Trần Thế Môn: Thiếu tướng - phụ trách Tòa án Quân sự Trung ương. 

64. Nguyễn Văn Ngọc: Phó chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng. 

65. Lê Thanh Nghị: Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Chính phủ. 

66. Lương Nhân: Thiếu tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. 

67. Trần Lê Nhân: Khu ủy viên - Phó chủ tịch Khu tự trị Tây Bắc. 

68. Đỗ Nhuận: Tổng thư ký Hội Nhạc sỹ Việt Nam. 

69. Trần Đăng Ninh: Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. 

70. Nguyễn Tấn Phúc:  Khu ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy. 

71. Nguyễn Văn Phúc: Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Yên Bái. 

72. Nguyễn Văn Phương: Thứ trưởng Bộ Vật tư. 

73. Trần Thanh Quang: Bí thư Tỉnh ủy - Phó chủ nhiệm Ủy ban B.V.M.T. 

74. Nguyễn Đức Quỳ: Thứ trưởng Bộ Văn hóa. 

75. Nhị Quý: Thường vụ Khu ủy - Phó ban Dân tộc Trung ương. 
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76. Vũ Quý: Bí thư Tỉnh ủy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng. 

77. Lưu Quyên (Hiểu): Trưởng ban Văn hóa tài chính cơ sở (1 trong những 4 người 

vượt ngục). 

78. Hoàng Bá Sơn: Bí thư Khu ủy - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp. 

79. Bùi Quang Tạo: Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Kiến trúc. 

80. Nguyễn Đức Tâm: Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

81. Hồng Xích Tâm: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

82. Nguyễn Cơ Thạch: Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

83. Đào An Thái: Bí thư Tỉnh ủy - Cục trưởng Cục Lưu trữ Quốc gia. 

84. Lê Thành: Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương. 

85. Hoàng Thao: Thứ trưởng Bộ Công an. 

86. Nguyễn Duy Thân: Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu Việt Bắc. 

87. Lê Quốc Thân: Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an. 

88. Hoàng Thế Thiện: Thiếu tướng - Thứ trưởng Bộ Thương binh xã hội. 

89. Đặng Văn Thiên: Thứ trưởng Bộ Lương thực. 

90. Trần Đức Thịnh: Xứ ủy viên Bắc Kỳ. 

91. Hoàng Quốc Thịnh: Khu ủy viên - Bộ trưởng Bộ Nội thương. 

92. Mai Chí Thọ: Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

93. Lê Đức Thọ: Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 

94. Tạ Xuân Thu: Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

95. Nguyễn Đức Thuận: Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt 

Nam. 

96. Xuân Thủy: Bí thư Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

97. Nguyễn Văn Thư: Bí thư Tỉnh ủy. 

98. Lê Trung Toản: Khu ủy viên - Thứ trưởng Bộ Nội thương. 

99. Nguyễn Văn Trân: Bí thư Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng - Bí 

thư Thành ủy Hà Nội. 

100. Hoàng Tùng: Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương. 

101. Nguyễn Đình Tùng: Thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát. 

102. Trần Danh Tuyên: Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Vật tư. 

103. Trần Minh Tước: Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính 

liên khu - Nhà báo. 

104. Bùi Bảo Vân: Khu ủy viên - Thứ trưởng Bộ Nội thương. 

105. Đồng chí Vực: Khu ủy viên Khu IX Nam Bộ. 

106. Mai Vi: Thứ trưởng Bộ Văn hóa. 
 

(baosonla.org.vn) 
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NHỮNG “ĐỊA NGỤC” RÙNG RỢN NHẤT VIỆT NAM 
 

Hỏa Lò 

Đây chứng tích cách mạng một thời, ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và 

ngoài nước đến khám phá và tìm hiểu. 

Thông thường, nhà tù biệt lập với khu dân cư, riêng Hỏa Lò nằm tại trung tâm Thủ đô 

Hà Nội. Bên cạnh là tòa đại hình (nay là trụ sở Tòa án nhân dân tối cao) và Sở Mật thám (nay là 

trụ sở Công an Thành phố Hà Nội). Cả ba nhà - tòa - sở, tạo thành thế chân kiềng, vững chãi. 

Từ bên trong khu vực Hỏa Lò rộng tới 12.908m2 có một đường hầm dẫn thẳng sang tầng hầm 

của tòa án. Tất cả những phạm nhân bị coi là nguy hiểm, khi đem ra xét xử đều phải đi theo con 

đường hầm này. Từ đó còn có hai đường hầm nữa thông ra ngoài, theo 2 ngả khác nhau. Một 

chạy sang Sở Mật thám, còn đường kia là lối thoát bí mật chạy qua khu chợ 19/12 nay là “Chợ 

âm phủ” để nếu trại có bất ngờ bị tấn công thì các cai ngục, giám ngục, giám thị, lính gác... biết 

đường tẩu thoát. 

Theo tư liệu để lại, trong những ngày mở cửa đón du khách vào tham quan thì riêng hệ 

thống cửa sắt, khóa được mang từ Pháp sang. Các phòng giam, phòng tối, xà lim đều chật chội, 

thiếu ánh sáng, không khí. Những tên cai ngục khét tiếng, có thâm niên cai quản nhà tù, sẵn 

sàng đàn áp, thậm chí cướp đi sinh mạng của tù nhân, như những tên: Griman (1930 - 1931), 

Betsơ (1940), Cagênô (1941 - 1942), Clêmăngti (1944, 1945), Miniconi (1947 - 1950), Tuxtu 

(1951 - 1954)... 

Sau 3 năm thiết kế và khởi công xây dựng, bắt đầu từ tháng 1/1899, nhà tù Hỏa Lò bắt 

đầu đảm nhận việc giam người. Theo thiết kế ban đầu, Hoả Lò chỉ đủ giam 500 tù nhân, nhưng 

nó đã nhiều lần được mở rộng để có thêm chỗ giam giữ tù nhân. Những năm 1950 - 1953, Hỏa 

Lò giam cầm tới 2.000 người tù. Nơi đây hiện lưu giữ chiếc máy chém đã được thực dân Pháp 

dùng lưu động, tháng 1/1930 được vận chuyển lên Yên Bái để hành hình 13 chiến sỹ Việt Nam 

Quốc dân đảng bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Nhà tù Hỏa Lò đã trở thành trường học 

cách mạng, là môi trường rèn luyện tư tưởng, ý chí đấu tranh cách mạng… Nơi đây còn lưu giữ 

nhiều tài liệu, hồ sơ về những tấm gương bất khuất, chiến đấu hy sinh oanh liệt của nhiều thế hệ 

các chiến sỹ cộng sản bị địch bắt tù đày. 

Nhà tù Côn Đảo 

Côn Đảo là quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý 

và cách sông Hậu 45 hải lý. Đây là 1 trong 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam được nhiều du 

khách đánh giá là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên (rừng và biển). Năm 

1783, Côn Đảo bị nhượng cho Pháp và tới năm 1862, một nhà tù được Pháp xây dựng trên quần 

đảo này nhằm giam giữ những người tù chính trị Việt Nam với hệ thống chuồng cọp nổi tiếng. 

Chuồng cọp có hai khu, mỗi khu có 60 chuồng và 30 hầm đá, giam giữ trên 400 người. 

Có thời kỳ các khu chuồng cọp nhốt cả hàng ngàn người. Cứ 5 người bị nhốt vào một chuồng 

bề ngang 1,45m, dài 2,5m. Ăn, ngủ, tiểu tiện gì cũng chung một chỗ. Chị em phải thay phiên 

nhau kẻ ngồi, người nằm. Đêm ngủ phải thay phiên nhau kẻ thức, người ngủ, phải thường 

xuyên nằm chồng lên nhau như “cá mòi xếp hộp”. Người nào đã bị đưa vào chuồng cọp thì xem 

như cái chết đã cận kề. Tù nhân vào đây khoảng ba tháng thường là sẽ chết vì bị xiềng chân, bị 

tra tấn, bị bỏ đói. Ngoài chuồng cọp, ở đây còn nhiều hình thức giam giữ vô nhân đạo khác như: 

Giam biệt lập trong chuồng bò. Những trại này vốn được xây dựng để nuôi heo bò nhưng sau 
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này sử dụng để làm trại tù, nhưng vẫn có một phần tiếp tục để nuôi súc vật nhằm ngụy trang cho 

những kiểu tra tấn rùng rợn. 

Người ta nói rằng mãi đến năm 1975, khi giải phóng Côn Đảo người dân ở đây nghe có 

tiếng kêu dưới hầm phân bò và phát hiện ra có người đang bị ngâm ở dưới hầm phân có chiều 

sâu 3m, chứa phân từ chuồng bò để ngâm những người tù, khi được cứu người tù đó đã bị giòi 

ăn đến xương, trên đường đưa vào đất liền cấp cứu thì chết vì sức yếu. Đây là cách tra tấn rùng 

rợn được phát hiện sau cùng. Với chế độ tàn bạo của nhà tù, khoảng 20.000 người Việt Nam đã 

chết và được chôn cất tại Nghĩa trang Hàng Dương nơi này. Từ đó, Côn Đảo gần như được định 

danh là “địa ngục trần gian” hơn là chốn thiên đường nghỉ dưỡng như vốn có của nó. Đến ngày 

1/5/1975, Côn Đảo được giải phóng, quần đảo này mới được trả về đúng nghĩa là nơi nghỉ 

dưỡng và nó trở nên hấp dẫn, bí ẩn hơn bởi có thêm sự tồn tại của hệ thống nhà tù, chứng tích 

một thời kỳ chiến tranh không thể phai mờ... 

Di tích lịch sử cách mạng Nhà ngục Sơn La nằm trên đồi Khau Cả, tổ 9, phường Tô 

Hiệu, thành phố Sơn La. 

Đây là nhà ngục do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500m2, 

chủ yếu để giam cầm tù thường phạm. Năm 1930, để tăng cường đàn áp cách mạng Việt Nam, 

thực dân Pháp đã mở rộng thêm 1.500m2 và 1.700m2 vào năm 1940 để giam cầm các chiến sỹ 

cách mạng. 

Thực dân Pháp đã biến nơi đây thành địa ngục để giam cầm, đày ải và thủ tiêu ý chí đấu 

tranh của những người cộng sản Việt Nam. Nhắc đến Sơn La là người ta thường gắn nó với 

cụm từ “rừng thiêng nước độc”. Hồi đó, không riêng gì người tù mà cả những người dân nơi 

đây thường mắc các căn bệnh như phù thũng, kiết lỵ, thương hàn, sốt rét. Thực dân Pháp lợi 

dụng sự khắc nghiệt về thời tiết, dịch bệnh làm vũ khí để giết dần, giết mòn tù nhân. Tại một lá 

thư mật gửi Thống sứ Bắc Kỳ vào đầu năm 1932, Xanh-pu-lốp, Công sứ tỉnh Sơn La viết: “Xin 

ngài cứ tiếp tục gửi chính trị phạm lên Sơn La. Bọn này nếu ở Hỏa Lò là những hạng hung hăng 

khó trị, rồi đây lên tới Sơn La, chỉ trong vòng 6 tháng thôi, vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng trở 

nên suy nhược...”. 

Năm 1952, khi thực dân Pháp rút khỏi Sơn La, đã ném bom nhằm xóa đi dấu vết tội ác 

của chúng. Lần 2, vào năm 1965, đế quốc Mỹ đã đánh phá thị xã Sơn La phá hủy một phần của 

nhà ngục. Năm 1980, Bảo tàng Sơn La tiến hành phục chế lại lần thứ nhất: San lấp  hố bom, xây 

dựng lại một số đoạn tường rào bao quanh; lần thứ 2, vào năm 1994, phục chế lại 2 tháp canh, 

nhà bếp, trại giam lớn, gia cố lại hầm ngầm, xây dựng các bức tường của các phòng giam theo 

dấu vết của các nền móng cũ. 

Nhà ngục Sơn La nay trở thành một di tích lịch sử nổi tiếng, nơi giáo dục truyền thống 

cho các thế hệ. Hàng năm Bảo tàng Sơn La đã đón tiếp hàng trăm ngàn lượt khách là các em 

học sinh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sinh viên, khách ngoại tỉnh và quốc tế tới thăm. 

Nhà lao Phú Quốc 

Di tích lịch sử nhà lao Phú Quốc hay còn gọi là nhà lao Cây Dừa tọa lạc tại thị trấn An 

Thới, huyện Phú Quốc. Nhà lao này được xây dựng từ thời Pháp, thuộc xóm Cây Dừa trước đây 

nên mới có tên gọi như vậy. 

Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc có tất cả là 12 khu (năm 1972) được đánh số từ 

khu 1 đến khu 12. Riêng khu 13, 14 được xây dựng thêm vào cuối năm 1972. Mỗi khu trại giam 

có khả năng chứa khoảng 3.000 tù nhân. Năm 1972, có khoảng 12 x 3.000 = 36.000 tù nhân. 
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Mỗi khu trại giam lại được chia làm nhiều phân khu. Thường thì có 4 phân khu. Một phân khu 

chứa được 950 tù binh. Riêng phân khu B2 dành riêng để giam giữ các sỹ quan. Tù binh có cấp 

bậc lớn nhất là thượng tá. Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc do 3 tiểu đoàn quân cảnh (7, 

8, 12) canh giữ. 

Ngoài ra, Phú Quốc cũng có một trại giam tù hình sự, giam giữ những tù nhân thường 

phạm bị kết án 10 năm trở lên, ở thị trấn Dương Đông, mặt Tây của đảo. 

Trong chiến tranh Việt Nam, tù binh chiến tranh tại Trại giam tù binh Phú Quốc đã phải 

chịu những hình phạt, tra tấn như đóng đinh vào tay, chân, đầu; đốt dây kẽm cháy đỏ đâm vào 

da thịt, đục răng, trùm bao bố chế nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu 

sống, chôn sống... Trong thời gian tồn tại không đầy 6 năm (từ tháng 6/1967 đến 3/1973), Trại 

giam tù binh Phú Quốc có hơn 4.000 người chết, hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế.  

Tính đến tháng 10/2008, người ta đã tìm được tổng cộng 1.028 bộ hài cốt liệt sỹ tại nhà 

lao Cây Dừa. Hầu hết đều là liệt sỹ vô danh, không rõ họ tên, tuổi, quê quán, không rõ ngày hy 

sinh, do quá trình bị địch bắt giam, tù đày tra tấn đến chết ở đâu thì vùi xác tại đó. Theo một số 

tư liệu lịch sử, hiện nay, dưới lòng đất vùng nhà lao Cây Dừa còn có gần 3.000 bộ hài cốt liệt sỹ 

chưa được tìm thấy. Nơi được xác định nhiều hài cốt liệt sỹ nằm lại là ngọn đồi phía Tây Nam 

nhà lao. Tại đây, người ta đã cho xây dựng Khu tưởng niệm... 

Khu di tích ngày nay nằm trên khu vực chính nhà lao cũ, có nhà trưng bày hiện vật xây 2  

tầng và khu trưng bày ngoài trời những hiện vật nguyên gốc và hầu như nguyên vị trí. Nhà lao 

Cây Dừa được công nhận là di tích lịch sử năm 1996 và bắt đầu mở cửa đón du khách đến tham 

quan. Mỗi năm khu di tích đón hơn 10.000 lượt khách. 
 

                                                                                        (baodatviet.vn - Ngày 26/11/2011) 
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CHi DAO xuAr BAN
NGUYEN QUOC VINH

Cir nhan Van h6a, Giam d6c Thir vien tinh Son La

CHIU rRACH NHIEM NOI DUNG
. HO THI DUNG .

Cir nhan Van h6a, Ph6 giam d6c Thir vien tinh Son La

CHlNH LY, SUA BAN rHAo
, ).

DUONG TH! THUY HONG
Cir nhan Van h6a, Truong phong Thong tin - Thir muc

SlJU rAM, BIEN SOAN, TIUNE BAy
NGUYEN m! HUYEN TRANG - Chuyen vien CNTT
DUONG TH!siCH HA - Cir nhan Ngir van
NGUYEN THANH NHAN - Cir nhan Ngfr van

IN vA CHE BAN 300 CUON T,o.1 CONG TYTNHH THU'ONG M,o.1 TONG LONG - TO 8, PHUONG TO HI6U - THANH PHO SON LA.
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IN XONG vA NOP LW CHIEU THANG 9 NAM 2015. TAr L16U KHONG BAN.
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Anh 10: Cay dio To Hi~u
(Ngu6n: Bao tang tinh Son La)


