






LỜI GIỚI THIỆU 
 

“…Ôi Sơn La! Mảnh đất miền Tây, 
Đẹp từ tên đất, tên mường, đến địa danh lịch sử, 
Từ hoang sơ đến trưởng thành trong quá khứ, 
Bỗng ngời lên nét mặt quê hương”. 

 (Thị xã quê hương - Phan Thu Hồng) 
Sơn La - vùng đất phên dậu của Tổ quốc với những đặc điểm địa lý tự nhiên và lịch 

sử xã hội đã tạo nên một vị thế và những đặc trưng riêng về văn hóa, có những đóng góp 

quan trọng vào tiến trình lịch sử của dân tộc. Sơn La với những địa danh nổi tiếng như: Di 

tích Nhà ngục Sơn La; Văn bia Quế Lâm Ngự Chế - Đền thờ vua Lê Thái Tông; Kỳ đài 

Thuận Châu; Ngã ba Cò Nòi; Di tích tập đoàn cứ điểm Nà Sản… đã tạc vào thế kỷ những 

giá trị lịch sử quý báu. Bên cạnh đó, những danh lam thắng cảnh nên thơ của một miền đất 
“sơn thủy hữu tình” như: Thác Dải Yếm; Thẳm Tát Toong; hang Chi Đảy… cũng để lại ấn 

tượng sâu sắc trong lòng bao du khách phương xa. 

Trải qua bao biến cố, thăng trầm của thời gian nhưng những di tích lịch sử cách 

mạng vẫn lưu giữ một phần hồn của đất và người Sơn La qua những chặng đường lịch sử. 

Những giá trị di sản văn hóa vật thể ấy mang đậm chất nhân văn, tạo nhiều xúc cảm cho 

những sáng tạo văn học nghệ thuật và là tài sản vô giá của nhân dân các dân tộc Sơn La. 

Ngày nay những di sản văn hóa này là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, là cơ sở giáo dục truyền thống cho nhân dân về lòng tự hào dân tộc, 

tình yêu quê hương đất nước; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây” cho thế hệ trẻ. 

 Để giới thiệu và quảng bá rộng rãi hình ảnh về mảnh đất và con người nơi đây đến 

với bạn bè gần xa, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Thư mục giới thiệu chuyên đề: “Sơn La 
- Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh”. Bao gồm 214 tư liệu được chắt lọc, 

giới thiệu về 42 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

đã được các cấp công nhận xếp hạng, nội dung Thư mục giới thiệu chuyên đề gồm 2 phần: 

Phần I: Di tích lịch sử - văn hóa. 

Phần II: Di tích danh lam thắng cảnh. 

Ngoài xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, thư mục này còn được giới 

thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Sơn La theo địa chỉ: 
thuviensonla.com.vn. 

Trong quá trình nghiên cứu, tập hợp, biên soạn tài liệu, mặc dù đã có nhiều cố gắng 

tuy nhiên do khả năng có hạn, chắc chắn thư mục vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót, 

chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa. 

Trân trọng giới thiệu! 

                                                        
                                                                                                               BAN BIÊN SOẠN 
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PHẦN I 
 DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 

 

1. DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ SƠN LA 
(Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La) 

 

01. Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.5-
12 

         ĐC.96 
         S464L 
Nằm giữa lòng phố núi Sơn La, đồi Khau Cả uy nghiêm, trầm mặc soi mình bên 

dòng suối Nậm La hiền hòa, nơi đây còn lưu giữ chứng tích lịch sử Nhà tù Sơn La - một 
trường học cách mạng tiêu biểu của các chiến sỹ cộng sản và những người Việt Nam yêu 
nước, gắn liền với hình ảnh cây đào Tô Hiệu, biểu tượng về sức sống mãnh liệt, trường tồn 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp đã thiết lập bộ máy cai trị trên vùng Tây Bắc. Năm 
1904, ngay sau khi chuyển tỉnh lỵ Vạn Bú về đặt tại Sơn La, đồng thời với việc xây dựng 
tòa công sứ, nhà giám binh, trại lính, công sở, thực dân Pháp đã ráo riết chuẩn bị cho xây 
dựng ở đây một nhà tù. 

Đầu năm 1908, thực dân Pháp cho xây dựng Nhà tù Sơn La trên đồi Khau Cả. Với 
tính chất là một nhà tù hàng tỉnh chủ yếu để giam giữ tù thường phạm, nên thiết kế ban đầu 
chỉ có 1.217m2. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta vùng 
lên đấu tranh, tiến tới lật đổ ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến. Cơn bão táp cách 
mạng đã làm cho kẻ địch bất ngờ, một mặt chúng tìm đủ mọi cách đàn áp, hòng dập tắt các 
phong trào cách mạng đang sục sôi trong quần chúng, mặt khác cho xây dựng, mở rộng hệ 
thống nhà tù trên lãnh thổ Việt Nam để uy hiếp tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Nhà tù 
Sơn La lúc này được mở rộng thêm gần 1.000m2 nữa, đổi tên thành Ngục Sơn La và trở 
thành một “địa ngục trần gian” để giam cầm, đầy ải, giết dần, giết mòn tù nhân chính trị và 
những người Việt Nam yêu nước. 

Đầu năm 1940, thực dân Pháp cho xây dựng một trại giam mới có diện tích 170m2 
với ý định để giam tù nhân nữ, nhưng âm mưu thâm độc này đã không thực hiện được. Như 
vậy, qua 3 lần xây dựng và mở rộng, Nhà tù Sơn La có tổng diện tích là 2.184m2. 

… Xây dựng Nhà tù Sơn La giữa vùng rừng núi hoang vu, hiểm trở, biệt lập với xã 
hội, một mặt thực dân Pháp muốn tách rời mối quan hệ giữa tù chính trị với nhân dân. Mặt 
khác, dựa vào khí hậu khắc nghiệt của rừng núi Tây Bắc để làm suy kiệt sinh lực và giết 
dần, giết mòn tù nhân. Âm mưu độc ác này được lộ rõ trong một bức thư mật mà tên Công 
sứ Sơn La Xanh pu lốp gửi Thống sứ Bắc Kỳ năm 1932, có đoạn 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 khi lên tới Sơn La, chỉ trong vòng 6 tháng thôi, vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng 
suy nhược và trở nên hiền hòa”... 

Từ Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) thực dân Pháp áp giải tù nhân lên Sơn La theo đường 41 
cũ (nay là Quốc lộ 6). Các “công voa” bị dồn lên ôtô bịt mui kín đưa đến Chợ Bờ (Hòa 
Bình), sau đó đi thuyền lên Suối Rút. Từ đây, tù nhân phải đi bộ 220km theo đường 41 để 
đến Sơn La. Dọc đường, chúng chia ra thành từng toán, mỗi toán trên 50 người, cứ 10 người 
xâu chung một dây lõi luồn qua xích tay (2 người 1 xích) thành một hàng đôi. Với cách áp 
giải như vậy, trong suốt quãng đường dài hơn 200km để tới Sơn La, mọi sinh hoạt hàng 
ngày của tù nhân từ việc ăn, ngủ, đại tiểu tiện đều rất khó khăn. 

…Với dã tâm “một thời gian không lâu, sốt rét, bệnh tật và công việc khổ sai sẽ tiêu 
hao chúng một cách êm thấm”, thực dân Pháp đã áp dụng chế độ tù đày vô cùng khắc nghiệt 
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về sinh hoạt và lao động hàng ngày của tù nhân tại Nhà tù Sơn La. 
Sống trong hoàn cảnh ăn uống thiếu thốn, môi trường “độc địa”, công việc vừa nặng 

nhọc, lại không được nghỉ ngơi nên sức khỏe của tù nhân giảm sút nhanh chóng. Nhiều 
người đã mắc các chứng bệnh như: Sốt rét ác tính, thương hàn, kiết lỵ, ghẻ lở, phù thũng, 
thậm chí còn đái ra máu, dẫn tới tử vong. Trong những năm 1930 - 1936 có hàng trăm chiến 
sỹ cộng sản và nhiều người yêu nước bị giết hại, chết vì bệnh tật, gửi xác dưới nghĩa địa 
Gốc Ổi. Nhà tù Sơn La lúc đó được ví như “chiếc quan tài mở nắp, chỉ chờ tù nhân tắt thở 
đem chôn”. 

Cuối năm 1935, các tù nhân tại Nhà tù Sơn La bí mật thành lập “Hội đồng Thống 
nhất” gồm 5 đồng chí, đồng chí Trường Chinh (bí danh Cây Xoan) được bầu làm chủ tịch. 
Hội đồng đã thành lập các ban và chỉ định người phụ trách gồm có: Ban trật tự trong, Ban 
trật tự ngoài, Ban nhà bếp, Ban hợp tác xã, nhà thuốc tổ chức các hoạt động tương trợ, giúp 
đỡ lẫn nhau, tăng gia sản xuất, gây quỹ, cải thiện đời sống tù nhân, tổ chức học tập lý luận... 
Hội đồng Thống nhất tù nhân chính là tổ chức chính trị tiền thân của Chi bộ Nhà tù Sơn La. 

Từ cuối năm 1939 đến cuối năm 1942 đã có 7 đoàn tù chính trị bị đày lên Sơn La, 
trong đó nhiều đồng chí đã trải qua thời kỳ hoạt động cách mạng và rút ra một kinh nghiệm: 
Dù có khó khăn đến mấy cũng phải gấp rút thành lập được một chi bộ cộng sản để lãnh đạo, 
tổ chức đấu tranh trong nhà tù mới có thể giành thắng lợi. Từ yêu cầu cấp bách đó, tháng 
12/1939 các đảng viên trong tù đã bí mật triệu tập một hội nghị để thảo luận và thành lập chi 
bộ lâm thời gồm 10 đồng chí, cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư. Do yêu cầu 
công tác lãnh đạo ngày càng cao, tháng 2/1940, chi bộ lâm thời chuyển thành chi bộ chính 
thức. Chi bộ cử đồng chí Trần Huy Liệu làm Bí thư, đồng chí Tô Hiệu làm Chi ủy viên. 
Tháng 5/1940, chi ủy đã triệu tập Đại hội, để thảo luận và quyết định các chủ trương công 
tác. Đồng chí Tô Hiệu được bầu làm Bí thư Chi bộ.   

Quá trình hoạt động của Chi bộ Nhà tù Sơn La gắn liền với tên tuổi của nhiều chiến 
sỹ cộng sản kiên trung, trong đó nổi bật lên vai trò của đồng chí Tô Hiệu. Đồng chí Tô Hiệu 
sinh năm 1912 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa 
Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cuối tháng 12/1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt 
tại Hải Phòng. Lúc này, đồng chí là Xứ ủy viên Thường vụ Bắc Kỳ, Bí thư Thành ủy Hải 
Phòng. Đầu năm 1940, đồng chí bị kết án 5 năm tù khổ sai đày lên Nhà tù Sơn La. Được coi 
là thành phần cực kỳ nguy hiểm và lấy cớ bị bệnh lao phổi nên chúng giam riêng đồng chí 
tại một xà lim rộng gần 4m2 và không cho tiếp xúc với tù nhân khác. Mặc dù bệnh tật tàn 
phá cơ thể nhưng đồng chí vẫn cần mẫn học hành, viết tài liệu, truyền đạt kinh nghiệm, 
huấn luyện đảng viên với tinh thần lạc quan cách mạng. Đồng chí đã nói với anh em trong 
chi bộ “Mình biết chắc mình sẽ chết sớm hơn mọi người, vì vậy mình phải tranh thủ thời 
gian để chiến đấu phục vụ cho Đảng”. 

Vì lý do sức khỏe, đồng chí Tô Hiệu chỉ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Nhà tù Sơn La từ 
tháng 5/1940 đến tháng 10/1941. Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 7/3/1944 đồng chí đã trút hơi 
thở cuối cùng tại Nhà tù Sơn La trong vòng tay và niềm tiếc thương vô hạn của anh em, 
đồng đội. Cuộc đời tuy ngắn ngủi, song tấm gương, tinh thần cách mạng kiên trung của 
đồng chí Tô Hiệu là tài sản vô giá, bài học to lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng của 
Đảng và lịch sử dân tộc. 

Thực hiện Nghị quyết của chi bộ về việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính 
trị, văn hóa cho anh em tù nhân, Ủy ban Nhà tù đã thành lập Ban Văn hóa, Ban Huấn luyện 
biên soạn giáo trình chính trị, tổ chức các lớp học ngắn hạn để nâng cao trình độ lý luận và 
bổ túc văn hóa cho anh em tù nhân, tổ chức các lớp học ngoại ngữ như Pháp văn, Trung 
văn, tiếng Thái... Cùng với học tập lý luận, văn hóa, chi bộ chủ trương thành lập Ban quân 
sự để huấn luyện và chế tạo vũ khí cho tù nhân, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu tranh vũ 
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trang giành chính quyền. Thành lập Ban kinh tế để chăm lo, cải thiện đời sống vật chất cho 
anh em tù nhân. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần của tù nhân, thành lập 
các nhóm thơ, ca, kịch, tổ bích báo... tháng 5/1941 Chi bộ Nhà tù Sơn La xuất bản tờ báo 
“Suối Reo” nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, rèn luyện phẩm chất cách 
mạng của người tù cộng sản… 

Báo Suối Reo được biên tập và xuất bản mỗi tháng hai số, mỗi số hai tờ với nhiều thể 
loại như văn xuôi, nghị luận, chính luận, châm biếm, thơ… trở thành món ăn tinh thần, cổ 
vũ, động viên tù nhân ở Nhà tù Sơn La. 

… Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, các ban hoạt động sôi nổi, đời sống 
vật chất, tinh thần của anh em tù nhân từng bước được cải thiện, tích cực học tập nâng cao 
trình độ về mọi mặt, tổ chức huấn luyện kỹ thuật quân sự trong tù... qua đó đã góp phần 
hiện thực hóa chủ trương của chi bộ “biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”. 

Một sự kiện oanh liệt xảy ra tại Nhà tù Sơn La đó là cuộc đấu tranh tuyệt thực diễn ra 
vào ngày 13/5/1941. Nguyên nhân của cuộc đấu tranh này là do thực dân Pháp thực hiện 
chính sách khủng bố, tăng định mức khoán công việc khổ sai, đánh đập vô cớ kíp đi xe nước 
và phạt hầm Cát xô. Chi bộ quyết định tổ chức một cuộc đấu tranh tuyệt thực để đòi lại 
quyền lợi cho tù nhân và đưa tù nhân lên khỏi hầm ngầm. Trưa ngày 13/5/1941, khi anh em 
tuyên bố nhịn ăn, ngay lập tức tên Công sứ Cút Xô đã ra lệnh dồn 156 người xuống giam tại 
hầm ngầm. Tiếp đó y ra lệnh “Không cho lọt một hạt cơm, giọt nước vào hầm ngầm. Nếu ai 
trái lệnh sẽ bị xử bắn tại chỗ”. Dưới căn hầm vốn đã thiếu ánh sáng, ẩm ướt, nay biến thành 
một cái lò nung người, ngột ngạt, hôi hám khiến cho nhiều người bị ngất xỉu. Qua 6 ngày 
đấu tranh, do không được ăn, uống gì nên nhiều anh em đã kiệt sức. Đến ngày thứ 7, ủy ban 
đấu tranh tuyên bố dừng cuộc đấu tranh để bảo toàn lực lượng. Mặc dù vậy, Cút Xô vẫn cố 
tình nhốt anh em tù nhân thêm 5 ngày nữa và tiếp tục tìm mọi cách để sát hại. Hết ngày thứ 
12, bước sang ngày thứ 13 chúng mới đưa tù nhân lên khỏi hầm ngầm. Cuộc đấu tranh kết 
thúc, tuy không giành được thắng lợi nhưng nó đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần của 
các chiến sỹ cộng sản, đồng thời gây một tiếng vang lớn trong dư luận quần chúng nhân dân 
lúc bấy giờ. 

Đầu năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La bí mật thành lập tổ chức cách mạng đầu tiên ở 
Sơn La, đó là hai tổ Thanh niên Thái cứu quốc tại tỉnh lỵ và huyện Mường La do Chu Văn 
Thịnh và Cầm Văn Thinh phụ trách. Các tổ thanh niên cứu quốc ngày càng phát triển, có 
nhiều hình thức vận động để giác ngộ quần chúng và phát triển hội viên mới. Sau cuộc vượt 
ngục của tù chính trị năm 1943, thực dân Pháp khủng bố gắt gao, Chi bộ Nhà tù Sơn La chủ 
trương tạm ngừng liên lạc với các cơ sở quần chúng bên ngoài nhà tù, đồng thời chuyển địa 
bàn hoạt động về xã Mường Chanh (huyện Mai Sơn). Chi ủy giao cho đồng chí Chu Văn 
Thịnh về nắm bắt địa bàn để gây dựng cơ sở, chỉ trong một thời gian ngắn đã thành lập được 
tổ thanh niên cứu quốc gồm 12 hội viên. Ngoài việc giác ngộ nhân dân, anh em tù chính trị 
còn làm thơ ca tuyên truyền, giác ngộ, thức tỉnh binh lính, công chức bỏ hàng ngũ của địch 
về với cách mạng. Từ Mường Chanh, làn sóng cách mạng lan tỏa đến nhiều nơi khác, đặt cơ 
sở cho các vùng bản Lầm, Xanh Pài (huyện Thuận Châu) sang đến tận Sông Mã, trở thành 
những trung tâm tập hợp lực lượng quần chúng chuẩn bị tham gia vào cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền trong toàn tỉnh. 

Bước sang năm 1943, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào 
cách mạng phát triển mạnh mẽ, rầm rộ trong cả nước, đòi hỏi phải có nhiều cán bộ kinh 
nghiệm, đủ uy tín để lãnh đạo. Mặc dù bị địch khủng bố gắt gao, nhưng Chi bộ Nhà tù Sơn 
La vẫn quyết tâm tổ chức cho một số đồng chí vượt ngục với những tiêu chuẩn: Có sức 
khỏe tốt, mưu trí dũng cảm, tinh thần kiên định; có năng lực, được tín nhiệm mà Đảng rất 
cần, nhất là những đồng chí xuất thân từ giai cấp công nhân; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, 
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thận trọng. Chi bộ đã chọn được 4 đồng chí vượt ngục gồm: Nguyễn Tuấn Đáng (Trần Đăng 
Ninh), Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu (Lưu Quyên) và Nguyễn Lương Bằng (Sao Đỏ). 
Để vượt ngục thành công, Chi bộ đã lựa chọn anh Lò Văn Giá, một thanh niên dân tộc Thái 
có sức khỏe, mưu trí dũng cảm, sớm giác ngộ cách mạng, giỏi tiếng Mông và thông thạo địa 
hình Tây Bắc. 

Rạng sáng ngày 3/8/1943, lợi dụng sự sơ hở của cai ngục, bốn đồng chí bí mật trốn 
khỏi nhà tù đến điểm đã hẹn trước để kịp lên đường. Nhờ sự dẫn đường của anh Lò Văn 
Giá, chiều tối cùng ngày tổ vượt ngục đã có mặt tại phố Tạ Chan bên bờ sông Đà. Nhưng 
khi đến đây, nước sông Đà dâng cao lại chảy xiết, anh em đã thay đổi kế hoạch, không vượt 
sông Đà nữa mà đổi hướng theo dọc sông Đà đi về Quốc lộ 41, tổ tiếp tục chia làm hai 
nhóm đi cách nhau 50 - 60m. Vượt qua Yên Châu, Mộc Châu đến ngày thứ 5 của cuộc hành 
trình, đoàn đến đèo Pu Luông và chia tay anh Giá… 

Chiều ngày 13/8/1943, tổ vượt ngục đã về đến Hà Nội và Hà Đông nhanh chóng bắt 
liên lạc với Thành ủy Hà Nội và cơ quan liên lạc Trung ương Đảng. Cuộc vượt ngục thành 
công đã góp phần củng cố niềm tin của tù nhân vào sự lãnh đạo của Chi bộ Nhà tù; giúp cho 
các đồng chí ở lại có thêm quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, kiên trì chờ thời cơ đến. Anh Lò 
Văn Giá sau khi quay lại Sơn La bị thực dân Pháp bắt, tra tấn rất dã man, chúng đã lén lút 
thủ tiêu anh một cách hèn hạ... 

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về việc tổ chức cho một số cán bộ vượt 
ngục. Mùa hè năm 1944, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Thường vụ Trung ương 
Đảng trực tiếp giao cho đồng chí Bình Phương tổ chức bắt liên lạc với Chi bộ Nhà tù Sơn 
La. Từ đây, mọi hoạt động của Chi bộ Nhà tù Sơn La và phong trào cách mạng tại Sơn La 
đã có sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng. 

Bước sang năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, trước sự 
thất bại của phe phát xít. Tại Đông Dương, đêm 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp. Trước tình 
hình đó ngày 12/3/1945, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và 
hành động của chúng ta”, đồng thời phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước rộng rãi, 
tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Tại Sơn La, mặc dù thực dân 
Pháp cố tình bưng bít nhưng tin Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương vẫn lọt vào nhà tù. 
Trước tình thế cách mạng dâng cao, áp lực đấu tranh của tù nhân ngày càng tăng, ngày 
18/3/1945, giám ngục Lơ Bông đã ra lệnh di chuyển toàn bộ tù nhân từ Nhà tù Sơn La về 
giam tại Nghĩa Lộ. Nắm bắt tình hình, chi bộ đã dự kiến kế hoạch và các phương án để giải 
thoát tù nhân. Khi đến đỉnh đèo Khâu Phạ, nghe tin tại trại giam Nghĩa Lộ, tù nhân đã phá 
căng, tự giải thoát, tên giám ngục đã bỏ chạy để cho đoàn tù hoàn toàn tự do. Ban lãnh đạo 
tuyên bố đến đây tù nhân đã thoát khỏi ngục tù, thành lập các nhóm tìm mọi cách bắt liên 
lạc với Xứ ủy và tổ chức Đảng ở các địa phương để hoạt động. Cuộc đấu tranh thoát ngục 
hoàn toàn thắng lợi, gần 200 cán bộ của Đảng đã nhanh chóng trở về lãnh đạo phong trào 
cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8/1945. 

Hòa chung khí thế cách mạng sục sôi trong cả nước, ngày 26/8/1945 nhân dân các 
dân tộc Sơn La đã vùng lên giành chính quyền trong toàn tỉnh, xóa bỏ chế độ phìa, tạo và 
chức dịch địa phương, nhân dân được tự do làm chủ bản mường. 

Từ năm 1930 - 1945, thực dân Pháp đã đày lên Nhà tù Sơn La 14 đoàn tù chính trị 
với tổng số 1.013 lượt tù nhân, trong đó có rất nhiều đồng chí là Ủy viên Trung ương, Xứ 
ủy, thành ủy và nhiều cán bộ cốt cán của Đảng. Trực diện với tội ác của kẻ thù, hơn bao giờ 
hết khí tiết của người cộng sản đã tỏa sáng và thắp lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng khắp 
núi rừng Tây Bắc, góp phần rất lớn vào sự thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945. Nơi đây đã trở thành một trường học cách mạng vĩ đại, đào tạo, bồi dưỡng cho 
Đảng và cách mạng Việt Nam những chiến sỹ cộng sản xuất sắc, tiêu biểu như các đồng chí: 
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Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, 
Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn và nhiều đồng chí trung kiên khác. 

Trải qua thời gian, Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La mãi mãi là một bằng chứng vật chất 
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về những tội ác dã man, tàn bạo của chế độ thực dân cũ đối 
với nhân dân Việt Nam. Đồng thời, di tích cũng khẳng định chủ nghĩa yêu nước chân chính, 
ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam là nguồn sức mạnh tinh thần không bao giờ vơi cạn, 
tiếp sức cho các thế hệ nối tiếp trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Cây đào Tô Hiệu không những là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh bất khuất, 
kiên cường của các chiến sỹ cộng sản tại Nhà tù Sơn La, mà còn là lời nhắn nhủ cho hậu thế 
rằng mùa xuân của nhân loại, chủ nghĩa cộng sản sẽ ra hoa kết trái trên mảnh đất Việt Nam 
thân yêu. 

Ngày nay, Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo 
dục truyền thống cách mạng cho lớp lớp thế hệ các dân tộc Sơn La và nhân dân cả nước. 
Hàng năm khu di tích đón tiếp, phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong nước, quốc tế đến 
tham quan, học tập và nghiên cứu. Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, du 
khách thập phương hành hương về nguồn, đến với Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La không chỉ 
để tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử mà còn là dịp để thắp nén tâm hương bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc của mình đối với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân vì nền độc lập tự do 
cho Tổ quốc, cho những mùa đào luôn nở thắm giữa núi rừng Tây Bắc hôm nay. 

Nhà tù Sơn La được Bộ Văn hóa Thông tin trước đây (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1962, Chính phủ Nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2014. 

Di tích nằm trên đồi Khau Cả, thuộc tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La. 
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Tỉnh Sơn La vừa khánh thành Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Nhà tù Sơn La thuộc Di 
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 … Cầu Trắng đây rồi Sơn La ở đây/ Xưa nổi tiếng rừng thiêng nước độc/ Kẻ thù 
dựng lên một nhà tù tàn khốc/ Một cây đào hoa thắm đội chồi lên/ Cây đào bây giờ lịch sử 
đặt tên/ … Trên đồi Khau Cả/ Bao người con thương yêu phải ngã/… Sơn La! Sơn La!/ 
Máu các anh đang nhuộm thắm những mùa hoa/ Sơn La! Sơn La!/ Hồn các anh đang vang 
mãi những bài ca. 

 

04. NGUYỄN KHÔI. Bên cây đào Tô Hiệu / Nguyễn Khôi // Thơ văn.- Sơn La: 
Ty Văn hóa Sơn La.- 1969.- T.3.- Tr.9-10 

ĐC.85(92) 
 TH460V 

 Ơi cây xưa anh Tô Hiệu vun trồng/ Đã sống mãi một tâm hồn vĩ đại!.../ Tự hào chi  



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La - Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh  6 

bằng hỡi cây đào cộng sản?/ Giữa trái tim Tây Bắc hôm nay/ Có đau xót một vài cành lá 
gãy/ Nhưng yên lòng súng vẫn chắc trong tay…/ Chí vẫn sắc trong lòng người cầm súng/ 
Như tự ngày anh Tô Hiệu trồng cây/ Cho mùa xuân lấy lên từ mùa thu lịch sử/ Đang trở về 
trong sắc chói cờ bay… 
 

05. LÊ HẢI TRÀ. Về phường Tô Hiệu / Lê Hải Trà // Sắc xuân.- Sơn La: Hội 
Văn học Nghệ thuật Sơn La.- 2003.- Tr.16-17 

ĐC.85(92) 
   S101X 

… Em ơi về hãy nhớ/ Đồi Khau Cả ngục tù/ Vườn ổi xưa di tích/ Nay nghĩa trang 
nhà ngục/ Cây đào cùng cây đa/ Qua đường Chu Văn Thịnh/ Tô Hiệu và Điện Biên/ Đã ghi 
vào lịch sử… 

 

06. NGUYỄN HÙNG THANH. Thăm Nhà tù Sơn La / Nguyễn Hùng Thanh // 
Nhớ Sơn La.- H.: Lý luận chính trị.- 2005.- Tr.263-264 

ĐC.85(92) 
 NH460S 

 Sơn La chứng tích nhà tù/ Tường rêu xanh lớp nhuộm từ thời gian/… Bao người đổ 
máu hy sinh/ Bao người xiềng xích, cực hình, tống giam/ Xâm lược tàn bạo dã man/ Nhưng 
sao khuất phục người Nam quật cường/… Hôm nay Tổ quốc giang san/ Độc lập thống nhất, 
sạch tan bóng thù/… Tôn vinh, thán phục ngợi ca/ Những người cộng sản vượt qua tù đày/ 
Xây nên chiến tích hôm nay/ Sử thi muôn thuở, ơn này sáng danh. 
 

 07. CẦM BIÊU. Hoa trong ngục / Cầm Biêu // Pèo fẫy mí mọt = Ngọn lửa không 
tắt: Thơ.- H.: Văn hóa dân tộc.- 1994.- Tr.211 

ĐC.85(92) 
   P205F 

 Có ai ngờ hoa nở trong ngục tối/ Và nụ cười tất thắng dưới xà lim/ Ngày ấy mới có 
các anh tin/ Cùng những anh linh bên gốc ổi/ Nay đồi Khau Cả hoa phượng đỏ ối/ Hoa ban 
rừng khoe sắc chốn công viên/… Cánh đào bay điểm những mái tóc xanh/ Trên trang sử 
bước tiếp các anh. 
 

08. VŨ NGỌC KỲ. Nhớ anh Tô Hiệu / Vũ Ngọc Kỳ // Thơ miền Tây Bắc.- H.: 
Văn học.- 2005.- Tr.69-70 

ĐC.85(92) 
TH460M 

 Ai về miền Sơn La/ Thăm ngục tối ngày xưa/ Giam cầm người cộng sản/ Chẳng 
khuất phục được anh/ Nung nấu chí căm thù/ Phá xiềng gông vượt ngục/… Cây đào anh còn 
đó/ Xuân về đầy hoa đỏ/… Theo gương người cộng sản/ Thế hệ nối tiếp nhau/ Ta dựng xây 
Tổ quốc… 
 

09. NGUYỄN CAO THÀNH. Thành phố tôi yêu / Nguyễn Cao Thành // Ngược 
dòng ký ức: Thơ.- H.: Hội Nhà văn.- 2015.- Tr.20-21 

ĐC.85(92) 
NG527D 

 … Lên đồi Khau Cả ngắm xuân hoa/ “Suối Reo” - Đào thắm - Khúc hoan ca/ Giống 
đỏ ươm mầm - gieo ngày ấy/ Nay thành trái ngọt, ngát hương hoa… 
 

10. KÀ THỊ HOAN. Đào mãi nở bên ngục / Kà Thị Hoan // Suối Reo.- 2012.- Số 
1.- Tr.66 

ĐC.56 
S515R 
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 Thăm Nhà tù Sơn La/ Nơi đỉnh đồi Khau Cả/ Ngục tối chốn gông cùm/ Tường cao 
chằng gai thép/ Chứng tích mãi còn ghi/… Tường rào che tầm mắt/ Không che nổi trái tim/ 
Tia nắng vàng chiếu dọi/ Hóa trường học cộng sản/ Quyết cứu bản, cứu mường/ Lan tỏa 
khắp muôn nơi/… Ta phá tan ngục tối/ Quyết giành lấy tự do/… Ngọn lửa chí căm thù/ Vẫn 
bừng bừng rực cháy/ Đào mãi nở ngàn xuân. 
 

11. ĐIÊU CHÍNH TỚI. Sức hấp dẫn con đường du lịch “Qua miền Tây Bắc” / 
Điêu Chính Tới // Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.8 

ĐC.56 
S515R 

 … Theo cung đường du lịch đến thành phố Sơn La là đến với quê hương của “Cây 
đào Tô Hiệu”, đến với những huyền thoại, cổ tích và lịch sử… Nhà tù Sơn La có từ năm 
1908, do thực dân Pháp xây dựng với diện tích 1.700m2 để giam cầm các chiến sỹ cộng sản. 
Hiện bảo tàng còn lưu giữ 250 hồ sơ gốc của tù nhân, danh sách 63 liệt sỹ… Đồng chí Tô 
Hiệu là Bí thư chi bộ đầu tiên của Chi bộ Nhà tù Sơn La, trước lúc hy sinh đã trồng cây đào 
để mãi mai sau thắp lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng vùng Tây Bắc thời kỳ chống thực 
dân Pháp… 

 

Cũng xem: 

12. Nhà ngục Sơn La và Bảo tàng Sơn La / Đinh Ngọc Bảo chủ biên; Nguyễn 
Duy Chinh, Trần Ngọc Dũng, Trịnh Nam Giang,... // Một số di tích lịch sử - văn hóa 
Việt Nam: Dùng trong nhà trường.- H. : Đại học Sư phạm, 2012.- Phần I: Trung du và 
miền núi Bắc Bộ.- Tr.92-95 

ĐC.96 
M458S 
 

13. PHẠM VĂN LỰC. Vài nét về Chi bộ cộng sản Nhà ngục Sơn La (12/1939 - 
8/1945) / Phạm Văn Lực // Nghiên cứu lịch sử.- Số 406 

050.9597  
          NGH305C  

 

14. YÊN GIANG. Anh Tô Hiệu / Yên Giang // Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- 
Tr.21 

ĐC.28 
       V115NGH 

 

15. NGUYỄN ANH TUẤN. Gửi về Bác những cây đào Tô Hiệu / Nguyễn Anh 
Tuấn // Văn nghệ Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.23 

ĐC.28 
       V115NGH 
 

16. TRẦN VĂN NHO. Cây đào Tô Hiệu / Trần Văn Nho // Thơ Thảo nguyên.- 
Sơn La: Câu lạc bộ thơ Thảo Nguyên.- 2000.- Tr.14 

ĐC.85(92) 
TH460TH 
 

17. ANH THƠ. Mùa xuân đất nước đang xuân / Anh Thơ // Văn nghệ Sơn La.- 
1976.- Số 1.- Tr.21-23 

ĐC.28 
       V115NGH 
 

18. VŨ TRỌNG THIỆU. Hoa đào Tô Hiệu / Vũ Trọng Thiệu // Văn nghệ Sơn 
La.- 1976.- Số 1.- Tr.32 
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ĐC.28 
       V115NGH 

 

19. NGUYỄN TIẾN ĐẠT. Trọn bài ca / Nguyễn Tiến Đạt // Văn nghệ Sơn La.- 
1986.- Số 4.- Tr.24 

ĐC.28 
       V115NGH 

 

20. XUÂN HOÀNG. Cây đào Tô Hiệu / Xuân Hoàng // Văn nghệ Sơn La.- 1987.- 
Số 4-8.- Tr.4 

ĐC.28 
       V115NGH 

 

21. DƯƠNG QUANG NGÀ. Cây đào Tô Hiệu / Dương Quang Ngà // Văn nghệ 
Sơn La.- 1996.- Số 1.- Tr.13 

 
ĐC.28 

       V115NGH 
 

22. ĐỖ THỊ THÚY. Cây đào Tô Hiệu / Đỗ Thị Thúy // Văn nghệ Sơn La.- 1998.- 
Số 2.- Tr.55 

ĐC.28 
       V115NGH 
 

23. Nhà tù Sơn La: Vài nét phác họa / Suối Reo từ năm ấy.- H.: Văn hóa dân 
tộc, 1996.- Phần A.- Tr.9-43 

ĐC.85(91) 
             S515R 
 

24. VŨ QUẦN PHƯƠNG. Cây đào Tô Hiệu / Vũ Quần Phương // Suối Reo từ 
năm ấy.- H.: Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.218-220 

ĐC.85(91) 
             S515R 
 

25. BÙI MINH QUỐC. Cây đào Tô Hiệu / Bùi Minh Quốc // Suối Reo từ năm 
ấy.- H.: Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.174 

ĐC.85(91) 
             S515R 
 

26. ĐÀO XUÂN QUÝ. Cây đào Tô Hiệu / Đào Xuân Quý // Suối Reo từ năm ấy.- 
H.: Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.162 

ĐC.85(91) 
             S515R 
 

27. KHƯƠNG HỮU DỤNG. Cây đào / Khương Hữu Dụng // Suối Reo từ năm 
ấy.- H.: Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.163 

ĐC.85(91) 
             S515R 
 

28. PHẠM HỔ. Cây đào người anh lớn / Phạm Hổ // Suối Reo từ năm ấy.- H.: 
Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.164 

ĐC.85(91) 
             S515R 
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29. THI NHỊ. Sắc hồng / Thi Nhị // Suối Reo từ năm ấy.- H.: Văn hóa dân tộc, 
1996.- Tr.182-183 

ĐC.85(91) 
            S515R 
 

30. DƯƠNG CÔNG HOẠT. Tết ở nhà tù / Dương Công Hoạt // Suối Reo từ năm 
ấy.- H.: Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.157 

ĐC.85(91) 
                       S515R 
 

31. HOÀNG MINH CHÂU. Nhật ký Sơn La / Hoàng Minh Châu // Suối Reo từ 
năm ấy.- H.: Văn hóa dân tộc, 1996.- Tr.222-225 

ĐC.85(91) 
   S515R 

 

32. NGUYỄN THANH TÂM. Nhà tù Sơn La - Trường học đấu tranh cách 
mạng / Nguyễn Thanh Tâm // Bản tin Giáo dục lý luận chính trị.- 2015.- Số 02.- Tr.2-4, 
16 

ĐC.75 
                 B105T 
 

33. LÒ NGỌC BUA. Sơn La mùa xuân nở rộ = Sơn La múa chiêng mả / Lò 
Ngọc Bua; Na Ly dịch // Suối Reo.- 2017.- Số 164.- Tr.58-59 

ĐC.56 
           S515R 

 

34. HỒ BẮC. Hát dưới cây đào Tô Hiệu / Nhạc và lời: Hồ Bắc // Hát dưới cây 
đào Tô Hiệu: Tập ca khúc.- Sơn La: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sơn La, 1996.- Tr.12 

ĐC.741 
           H110D 

 

35. QUANG THỊNH. Thăm đào / Quang Thịnh // Sự tích của mai sau.- H.: 
Chính trị quốc gia, 2006.- Tr.338-339 

ĐC.85(92) 
   S550T 
 

36. ĐỖ HẢO. Di tích Nhà tù Sơn La / Đỗ Hảo // Dân tộc và miền núi.- 1999.- Số 
xuân.- Tr.33 

 ĐC.1 
                 D121T 
 

37. LÊ LÂM. Với cây đào thời gian / Lê Lâm // Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 4.- 
Tr.33 

ĐC.28 
       V115NGH 

 

38. CÀ THỊ HOAN. Đào mãi nở bên ngục = Khau Cả hưa bók cai / Cà Thị 
Hoan // Suối Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.64 

         ĐC.56 
          S515R 

 

39. H. M. Bảo tồn Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La / H. M // Thể thao 
Việt Nam.- 2016.- Ngày 30 tháng 12.- Số 53.- Tr.11 
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050 
     TH250TH 

 

40. C. KIÊN. Bảo tồn Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La / C. Kiên // Đại 
đoàn kết.- 2016.- Ngày 27 tháng 12.- Số 362.- Tr.2 

050 
        Đ103Đ 

 

 41. HỒNG NHUNG. Đồng chí Trường Chinh những ngày ở Nhà tù Sơn La / 
Hồng Nhung, Hoàng Hằng // Quân đội nhân dân cuối tuần.- 2017.- Ngày 23 tháng 4.- 
Tr.12 

050 
      QU121Đ 
 

42. NGUYỄN THỤY KHA. Khúc tự sự “Cây đào Sơn La” / Nguyễn Thụy Kha 
// Quân đội nhân dân cuối tuần.- 2017.- Ngày 02 tháng 7.- Tr.9 

050 
      QU121Đ 

 

43. PV. Nhà tù Sơn La trường học của những người cộng sản Việt Nam / PV // 
Công an nhân dân.- 2011.- Tháng 8.- Số đặc biệt 
                                 050 
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44. NGUYỄN NGỌC HẢI. Những kỷ niệm từ Sơn La: Ghi theo lời kể của đồng 
chí Hoàng Tùng / Nguyễn Ngọc Hải // Nhân dân cuối tuần.- 2003.- Ngày 16 tháng 02.- 
Số 7 
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                  NH121D 
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chiến sỹ cách mạng / Phùng Anh Tuấn // Thế giới trong ta.- 2007.- Số 287 
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48. NGUYỄN TÂN HÒA. Làm báo Suối Reo ở Nhà ngục Sơn La / Nguyễn Tân 
Hòa // Xưa và nay.- 2010.- Số 357 
                               050.9597 
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49. LA SƠN THÁI. Lấy cách mạng làm lẽ sống từ tuổi thanh niên / La Sơn Thái 
// Thanh niên.- 2010.- Số 19 
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Phạm Quang Đấu // Sự kiện và nhân chứng.- 2011.- Tháng 01.- Số 205 
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Sơn La. Nơi đây đã minh chứng thời kỳ lịch sử của vị vua hùng tài, đại lược Lê Thái Tông 
cùng quân sỹ đi chinh phạt quân phiến loạn ở vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, giữ 
bình yên cho bờ cõi nước nhà. Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng cấp Quốc gia 
ngày 05/02/1994. 

Vua Lê Thái Tông, tên húy là Nguyên Long, là con thứ của Vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) 
và Cung từ Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, người hương Quần Lai, huyện Lôi Dương 
(nay là Thọ Xuân - Thanh Hóa). 

Sử sách ghi lại rằng: “... Vua Lê Thái Tông là người hùng tài, đại lược, cương đoán, 
làm được việc. Khi mới lên ngôi ra sức cầu trị định chế độ, ban sách vở đặt lễ nhạc, sáng 
suốt việc chính, cẩn thận việc hình, mới có mấy năm mà điển chương văn vật rực rỡ, trong 
nước đều biến đổi lớn...”. 

“... Vua lên ngôi, nối vận thái bình, bên trong chỉ huy được quần thần, bên ngoài dẹp 
được các nước di địch quấy nhiễu, trọng đạo, sùng nho, mở khoa thi xét tuyển nhân tài, xử 
tù xét án phần nhiều khoan dung xá tội, là bậc vua giỏi thủ thành...”. 

Từ khi lên ngôi, Vua Lê Thái Tông rất chú ý đến miền Tây Bắc, miền đất phên dậu 
của Tổ quốc. Để củng cố và đảm bảo sự thống nhất quốc gia, cũng như Vua Lê Thái Tổ và 
các vị vua khác, trong 9 năm trị vì đất nước, Vua Lê Thái Tông đã 2 lần chỉ huy quân sỹ lên 
miền Tây Bắc dẹp bọn phản nghịch. Tháng 3 năm Canh Thân (1440), nhà vua lần đầu tiên 
thân chinh cùng quân sỹ lên trấn miền Tây đi đánh thổ quân phản nghịch tên là Thượng 
Nghiễm ở châu Mường Muổi (nay là huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). 

Nhà vua đi tới đâu cũng được nhân dân ủng hộ nên quân của triều đình đã nhanh 
chóng dẹp tan bọn phản nghịch. Trên đường trở về, nhà vua cùng quân sỹ nghỉ chân tại 
Động La (Thẳm Báo Ké), một hang đá tự nhiên ở châu Mường La. Vua thấy nơi đây cảnh 
đẹp, địa lý thuận lợi, với ý nghĩa sâu xa và tâm hồn thanh thản, nhà vua đã cho quân sỹ khắc 
bài thơ và lời tựa trên vách đá ở cửa Động La.  

… Đúng một năm sau, tháng 3 năm 1441 vua lại đem quân lên dẹp loạn Nghịch 
Nghiễm ở châu Mường Muổi, đi đến đâu cũng được nhân dân hưởng ứng, giúp đỡ vì vậy 
quân của triều đình đã nhanh chóng bắt được tướng Ai Lao là Đạo Mông, đồng thời bắt 
được con của Thượng Nghiễm là Sinh Tượng và Chàng Đồng. Tên phản nghịch Thượng 
Nghiễm ra hàng và chịu tội, kể từ đây dải đất biên cương phía Tây của Tổ quốc đã được yên 
bình. 

Để tri ân công đức của Vua Lê Thái Tông và để di tích Văn bia Quế Lâm Ngự Chế 
mãi mãi trang nghiêm, tỏa sáng trong lòng các thế hệ nối tiếp, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín 
ngưỡng lành mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân, được sự nhất trí của Bộ Văn hóa, 
Thông tin, tháng 9/2001 Tỉnh ủy và UBND Sơn La đã cho khởi công xây dựng đền thờ Vua 
Lê Thái Tông tại thị xã Sơn La và được khánh thành ngày 22/01/2003, lấy tên là “Quế Lâm 
linh từ”. 

Ngôi đền được xây dựng theo hướng Đông Nam, trên thế đất địa linh “Sơn kỳ thủy 
tú”, lưng tựa vào núi Cằm tạo nên sự vững chắc, uy nghiêm, trước mặt là dòng Nậm La hiền 
hòa chảy theo năm tháng. Đó là sự kết hợp đồng điệu giữa cảnh sắc thiên nhiên với nhịp 
sống con người nơi vùng sơn cước. Tất cả toát lên một vẻ đẹp thanh tao thoát tục. Đền có 
diện tích hơn 800m2, theo lối kiến trúc truyền thống của những ngôi đền cổ Việt Nam, bao 
gồm các hạng mục: Cổng tam quan, sân đền, nhà tả, hữu mạc, tòa đại bái và hậu cung. 

Cổng tam quan có 3 cửa: Một cửa chính, hai cửa phụ, kiến trúc 2 tầng 8 mái, 8 góc 
mái trang trí hoa văn ngọn trúc uốn cong mềm mại, mái ngói mũi hài lợp theo lối âm dương. 
Mặt trước cổng tam quan có 4 chữ Hán đắp nổi “Quế Lâm linh từ” (Đền thiêng Quế Lâm), 
hai bên góc tường là 2 cột đồng trụ có trang trí tứ phượng chầu về tứ phương Đông, Tây, 
Nam, Bắc. 
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Sân đền có diện tích 136m2 gồm 3 gian, 2 chái là nơi nhân dân và du khách hành lễ. 
Toàn bộ phần mái lợp bằng ngói mũi hài theo lối âm dương, 4 góc là 4 đầu đao cong vút có 
trang trí đầu rồng cuốn thủy và ngọn trúc, biểu hiện của tứ phủ anh linh. Trên bờ nóc có đắp 
nổi 2 con rồng chầu mặt nguyệt, 2 đầu có lưỡng kìm kẹp nóc, mang biểu tượng cho bầu trời, 
nguồn sinh lực của vũ trụ. Tòa đại bái có 3 cửa gồm 1 cửa chính, 2 cửa phụ. Bên trong có 8 
cột chính, trong đó 2 cột cạnh cửa chính được trang trí rồng quấn cột, vờn mây theo vòng 
xoáy trôn ốc đắp nổi. Tòa đại bái có 3 ban thờ chính và 2 ban thờ phụ, mỗi ban thờ đều có 
bức võng, ân thư, đồ thờ, hoành phi câu đối được làm bằng gỗ sơn son thiếp vàng, được 
trang trí tứ linh: Long, ly, quy, phượng và hổ phù là những con vật gắn với tín ngưỡng tâm 
linh của người Việt. Ở gian chính giữa đặt bộ bát bửu và chấp kích là biểu tượng cho những 
báu vật linh thiêng của vị thần trong ngôi đền, được coi như binh khí thần diệu giúp cho vị 
thần cai quản miền đất thiêng và ban phát nguồn sức mạnh, tài lộc cho du khách hành 
hương. 

Cung giữa thờ “Hội đồng triều Lê”, tức là thờ các vị vua và quân sỹ của triều Lê. 
Bức hoành phi có nội dung “Quân thần khánh hội” nghĩa là “Vua tôi hội ngộ” ý nghĩa của 
bức hoành phi này là: “Nơi vua tôi cùng hội ngộ, nơi vua sáng tôi hiền gặp gỡ”. Đôi câu đối 
có nội dung: “Hội Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Vu nhất thân, dữ thiên, địa chuẩn/ Yết thi, 
thư, lễ, nhạc ư vạn thế, vi chân đế vương”. 

Dịch nghĩa: “Hội đủ sự tốt đẹp của các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang vào một 
mình, xứng đáng là chuẩn tắc của trời đất/ Nêu cao thi, thư, lễ, nhạc suốt muôn thuở, xứng 
đáng là bậc chân chính đế vương”.  

Đôi câu đối này ca ngợi Vua Lê Thái Tông là người hội đủ sự tốt đẹp của các vị vua 
hiền trong lịch sử Trung Quốc như: Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang là những vị vua mẫu mực 
mà Nho giáo ca ngợi, ông là một trong những vị vua chân chính của triều Lê bên cạnh các 
vị vua hiền tài như: Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông. 

Cung tả (bên trái) thờ Thành Hoàng tức là thờ Vua Lê Thái Tông, người có công lớn 
đối với vùng đất này. Nội dung bức hoành phi là “Đương cảnh Thành Hoàng”. Đôi câu đối 
có nội dung: 

“Hữu triệu đạo hồng đồ chi công, linh miếu sang tu Tân Tỵ tuế; 
Vị khai thác cương thổ chi nghiệp, phương dân hoàn tất Nhâm Ngọ niên” 
Dịch nghĩa: “Có công xây dựng cơ đồ, miếu thiêng được khởi công vào năm Tân Tỵ 

(2001). Có sự nghiệp mở mang bờ cõi, nhân dân địa phương hoàn thành ngôi đền này vào 
năm Nhâm Ngọ (2002)”. 

Đôi câu đối này ca ngợi công đức của Vua Lê Thái Tông thật là to lớn, Ngài xứng 
đáng được nhân dân phụng thờ. 

Cung hữu (bên phải) thờ “Sơn thần bản thổ” tức là thờ các vị thần linh được giáng 
xuống cai quản miền đất thiêng. Bức hoành phi có nội dung: “Sơn nhạc giáng thần” nghĩa 
là: “Núi thiêng giáng xuống thần linh”. Đôi câu đối này có nội dung: “Vũ trụ biệt thành, 
Nam thiên nhất trị thăng bình hội/ Cung đường như kiến, Tây địa thiên thu thượng đẳng 
thần”. Dịch nghĩa: “Một cõi vũ trụ riêng, trời Nam mở hội thăng bình trị/ Nhìn cung miếu 
như được gặp, miền Tây muôn thủa là bậc thượng đẳng phúc thần”. Đôi câu đối này ca ngợi 
nhà vua xây dựng nước Nam thành bờ cõi riêng, mở một thời kỳ thịnh trị cho nước Nam ta. 
Mọi người tới đây chiêm bái nơi thờ Ngài như gặp lại con người và công lao của Ngài. Ngài 
xứng đáng là bậc “Thượng đẳng phúc thần” ở miền Tây Bắc của Tổ quốc. 

Phần hậu cung gồm một gian xây vuông góc với tòa đại bái, trong hậu cung đặt 
tượng Vua Lê Thái Tông và bài vị thờ Ngài. 
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 … Thành phố Sơn La/ Có Chiềng Lề phố cổ/ Có động Vua Lê/ Rêu phong - mưa 
nắng/ Bỗng sáng bừng lên/ Lộng lẫy uy nghi… 
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 Hơn năm thế kỷ thật kiên cường/ Nơi đây còn in dấu quân vương/... Nơi đây nhà vua 
đã dừng chân/ Thân chinh trận mạc đã ba lần/ Ghét tên tù trưởng đi theo giặc/ Sinh lòng 
thoái nghịch phản nhân dân/ Cởi áo hoàng bào - tay cầm gươm/ Lên miền Tây Bắc mấy 
dặm trường/ Rừng núi còn nhớ nhà vua trẻ/ Đuổi giặc kiên cường giữ biên cương/... Hôm 
nay xin được thắp nén hương/ Được đón vua về giữa ánh dương/ Đất nước từng ngày đang 
đổi mới/ Tiếng hát trẻ thơ buổi tựu trường/... Xin nhà vua an tọa nơi đây/ Quế Lâm Ngự Chế 
nước non này/ Sơn La Mường Muổi đang bừng dậy/ Thủy điện quê mình sắp dựng xây... 
 

82. Văn bia “Quế Lâm Ngự Chế” - Đền thờ Vua Lê Thái Tông = The Historic 
and Cultural Relic of “Que Lam Ngu Che” - King Le Thai Tong’s Temple.- Sơn La: 
Bảo tàng tỉnh Sơn La, 2005.- 36tr.; 19cm 
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Để bảo vệ vững chắc miền biên cương phía Tây của Tổ quốc, vị vua trẻ anh minh, tài 
thao lược Lê Thái Tông (1423 - 1442) đã hai lần thân chinh cầm quân lên trấn miền Tây dẹp 
loạn phản nghịch vào mùa xuân năm 1440 và 1441. Vua Lê Thái Tông đã lưu lại nơi đây 
bút tích một bài thơ bằng chữ Hán “Quế Lâm Ngự Chế” được khắc trên vách đá nhằm 
khẳng định sự thống nhất của đất nước và mong muốn thiên hạ thái bình. 

Ghi nhớ công đức của Vua Lê Thái Tông và để di tích mãi mãi trang nghiêm, tỏa 
sáng trong lòng các thế hệ nối tiếp, đáp ứng một phần tín ngưỡng lành mạnh, nguyện vọng 
của đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh, được sự nhất trí của Bộ Văn hóa Thông tin, 
Tỉnh ủy Sơn La và UBND đã cho khởi công xây dựng ngôi đền thờ Vua Lê Thái Tông và 
quân sỹ của ông. Ngôi đền thờ được khởi công tháng 9/2001 và khánh thành ngày 
22/01/2003 có tên là “Quế Lâm linh tự”.   
 

83. T.T.N. Hấp dẫn du lịch Tây Bắc / T.T.N // Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 
2011.- Số 938 
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… Quế Lâm Ngự Chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông. Tại hang này Vua Lê Thái Tông 
(1423 - 1442) sau chuyến kinh lý đã để lại bút tích một bài thơ bằng chữ Hán “Quế Lâm 
Ngự Chế” được khắc trên vách đá nhằm khẳng định sự thống nhất của đất nước và mong 
muốn thiên hạ thái bình. Hang còn có cái tên địa phương gọi là Thẳm Ké. Cửa hang ở dưới 
văn bia. Bước xuống 10 bậc đá là vào đến hang… Vào đến bên trong hang rộng 5 mét, dài 
20 mét, chiều cao hang chừng 6 mét… Cảnh đẹp trong hang như quy tụ được vạn vật trên 
mảnh đất này. Nó càng kỳ ảo hơn khi những tia nắng ban mai chiếu xiên qua giếng trời làm 
cho các nhũ đá lung linh, sinh động… 
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84. PHAN LƯƠNG. Thêm một di tích lịch sử về Vua Lê Thái Tông ở Sơn La / 
Phan Lương // Văn nghệ Sơn La.- 1999.- Số 4.- Tr.36 

ĐC.28 
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 ... Ngày 05/02/1994, hang Thẩm Ké đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng chứng 
nhận Di tích lịch sử cấp Nhà nước. Đến ngày 03/02/1999, Sở Văn hóa - Thông tin Sơn La 
làm lễ đặt tượng Vua Lê Thái Tông tại hang Thẩm Ké… Hang Thẩm Ké - Khu di tích lịch 
sử Vua Lê Thái Tông, là một trong bốn di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Sơn La được Nhà 
nước công nhận… 
 

85. NGUYỄN QUỐC HOÀN. Thăm tượng đài Vua Lê Thái Tông / Nguyễn 
Quốc Hoàn // Một thời là chiến sỹ: Thơ.- Sơn La: Hội Văn nghệ - Hội Cựu chiến binh 
Sơn La, 2002.- Tr.36 

ĐC.85(92) 
 M458TH 

 Gió bụi mênh mông vạn dặm đường/ Vua Lê rong ruổi xuất binh vương/ Lên miền 
Châu Thuận dẹp phản tặc/ Vào tận biên thùy đuổi tai ương/… Vách đá thi đường còn bút 
tích/ Tượng đài công đức đấng quân vương.  

 

86. VĂN MAO. Thăm Quế Lâm Ngự Chế / Văn Mao // Suối Reo.- 2009.- Số 3.- 
Tr.47 

ĐC.56 
                    S515R 
 Dẹp loạn xong rồi/ Bước dừng chân/ Vua Lê vãn cảnh/ Rũ phong trần/ Chọn nơi 
cảnh sắc/ Đầy hoang xứ/ Vạch núi, tạc thơ/ Nhắc muôn dân/ “… thế gian đã có/ Anh hùng 
chúa/ Thiên hạ ai tha/ Kẻ nghịch thần…”/ Lời thơ như sấm/ Rền sông núi/ Ngót sáu trăm 
năm/ Chẳng bụi trần.  
 

Cũng xem: 

87. Gió xuân trên động Quế Lâm / Nhạc: Quang Ánh; Phỏng thơ: Phạm Trương 
Quốc // Suối Reo.- 2015.- Số 152.- Tr.78 

ĐC.56 
S515R 

88. HẢI YẾN. Di tích lịch sử Quế Lâm Ngự Chế / Hải Yến // Văn hóa thông tin, 
2003.- Số 4.- Tr.34-35 
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          V115H 
 

89. TRẦN ĐÌNH HƯNG. Tưởng nhớ Vua Lê / Trần Đình Hưng // Thơ Chiềng 
Lề.- Sơn La: Câu lạc bộ người yêu thơ Chiềng Lề, 2002.- Tr.27 

ĐC.85(92) 
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3. DI TÍCH LỊCH SỬ TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM NÀ SẢN 
(Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn) 

 

90. Di tích lịch sử Tập đoàn cứ điểm Nà Sản // Sơn La Di tích và danh thắng = 
Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.18-20 

         ĐC.96 
         S464L 
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Nà Sản là một trong hai cao nguyên lớn nhất của tỉnh Sơn La, có diện tích khoảng 
20km2 thuộc các xã Chiềng Mung, Hát Lót, Chiềng Mai, Mường Bon, huyện Mai Sơn. Độ 
cao trung bình 600 - 700m so với mực nước biển, địa hình tương đối bằng phẳng, là điều 
kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao thông và an ninh quốc phòng. Với vị trí đặc 
biệt thuận lợi đó, ngay từ những năm đầu quay lại đánh chiếm Sơn La, thực dân Pháp đã 
chọn Nà Sản để xây dựng sân bay vận tải, làm cầu hàng không vận chuyển để tiếp tế lương 
thực và các phương tiện chiến tranh phục vụ cho công cuộc chiếm đóng, cai trị của chúng ở 
Tây Bắc. 

Trước những đợt tấn công ồ ạt của quân và dân ta trong chiến dịch Tây Bắc, thực dân 
Pháp đã bỏ nhiều vị trí quan trọng ở khu vực Tây Bắc rút chạy về co cụm tại Nà Sản, tập 
trung xây dựng nơi đây trở thành một trong những “Tập đoàn cứ điểm” mạnh và kiên cố 
nhất Đông Dương ở thời điểm đó. Tập đoàn có ý nghĩa chiến lược quân sự, lần đầu tiên 
được thử nghiệm tại Việt Nam mà chúng gọi là “Con đê ngăn sóng”. 

Tập đoàn cứ điểm Nà Sản được xây dựng chủ yếu thuộc địa phận xã Chiềng Mung, 
dọc theo Quốc lộ 6, phân bố trên diện tích 10km2, được bao quanh bởi hai dẫy núi: Pú Hồng 
và bản Vạy. Ở giữa là khu trung tâm nằm trong thung lũng trải rộng có sở chỉ huy, sân bay 
vận tải, hệ thống kho chứa lương thực, vũ khí. Tập đoàn được xây dựng theo mô hình như 
một vòng cung khép kín, có 24 cứ điểm liên hoàn, phía Bắc có các cụm Pú Cát, Pú Hồng, 
Nà Si; Phía Nam có cụm núi Na Sam, bản Cưởm, bản Vạy, Cừ Nhừn. Các dãy núi có độ cao 
trung bình khoảng 750m, trong đó có núi Pú Hồng cao trên 1.000m.  

Khu trung tâm điều hành các cuộc hành quân, sở chỉ huy và sân bay vận tải được xây 
dựng tại bản Nà Sản, bản Lầu, bản Hời, bản Cưởm, cách đường 41 (Quốc lộ 6) khoảng 500 
- 1.000m. 

Để bảo vệ cho sở chỉ huy, sân bay cùng các kho tàng lương thực, vũ khí, thực dân 
Pháp tiến hành xây dựng hệ thống đồn bốt, lựu pháo 105mm cùng hệ thống giao thông hào 
kiên cố trên các cứ điểm trọng yếu là Pú Hồng, Nà Si, bản Vạy, Cừ Nhừn, bản Hời, bản 
Cưởm, bản Cút, bản Lầu để tạo thành vành đai khép kín, bảo vệ chung cho khu trung tâm 
Nà Sản. Có các binh chủng sau: 8D lính dù, 1D pháo binh, 8C độc lập, 1D công binh và 1 
sân bay ở khu trung tâm. 

Khu trung tâm gồm: Sân bay vận tải có chiều dài 1.100m, đầu của sân bay được nối 
liền vào sở chỉ huy, trung tâm liên lạc điều hành các cuộc hành quân các cứ điểm. Các cứ 
điểm trong sân bay được xây dựng kiên cố như: Các chiến hào nối liền với giao thông hào 
cơ động trong từng cứ điểm, được bảo vệ bằng những vòng dây thép gai dày đặc, gắn liền 
với trận địa pháo 105mm, được bố trí theo hình tam giác, có ba trận địa pháo (3 đại đội mỗi 
đại đội 4 khẩu pháo), mỗi khẩu cách nhau 20 - 30m, có hầm chứa đạn, khu công sự ẩn nấp 
và chiến đấu của pháo thủ. 

Sở chỉ huy được xây dựng nằm sâu dưới lòng đất hơn 3m, do tướng Jean Gilles chỉ 
huy, dài 65m, rộng 5m, trên tường được vã và trát bằng vật liệu bê tông thô gồm đá vụn, cát 
và xi măng, nóc được lợp bằng tấm sắt ghi như đường băng sân bay cỡ 2,4m x 0,55m. Cửa 
hầm bằng gỗ được mở liền với hệ thống đường giao thông hào ra sân bay (sâu 2,5m, rộng 
8m), đường này có tên gọi là “Đại lộ trung tâm dưới đất” nối với sở chỉ huy vào sâu bên 
trong là nơi làm việc của cơ quan tham mưu, nơi đây trần không lợp bằng tấm kim loại mà 
che bằng vải bạt dày như hình mái nhà, phía ngoài vòm mái của sở chỉ huy được đắp đất và 
các bao cát cao 1m. Như vậy sở chỉ huy của tướng Jean Gilles ở Nà Sản về cơ bản cấu trúc 
như sở chỉ huy của Đờ Cátxtơri ở Điện Biên sau này, chỉ khác nhau về diện tích và giao 
thông hào. 

Các cứ điểm xây dựng trên các điểm cao xung quanh được cấu trúc như sau: Công sự 
có từ 1 - 3 chiến hào đứt đoạn (mỗi đoạn dài khoảng 10 - 15m), khoảng cách giữa các chiến 
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hào từ 15 - 20m, chỉ có cứ điểm Pú Hồng chiến hào được xây dựng khép kín thành một 
vòng tròn, không đứt đoạn trên đỉnh núi. Chiều rộng là 80 - 90cm, sâu 1m, bên trên có các ụ 
chiến đấu được đắp chủ yếu bằng đất hoặc bao cát, xung quanh được bao kín bằng hàng rào 
dây thép gai, phía ngoài chúng cho chặt cây tre, gỗ ngổn ngang để cản đường tiến công của 
quân ta. 

Chiến dịch Tây Bắc gắn với tên tuổi của các tướng lĩnh của quân đội ta như: Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch, đồng 
chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng làm Tham mưu trưởng chiến dịch, đồng chí 
Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm chính trị chiến dịch. 

Chiến dịch Tây Bắc bắt đầu diễn ra từ ngày 14/10/1952 và kết thúc vào ngày 
10/12/1952. Sau 3 đợt tấn công quyết liệt của quân và dân ta, chiến dịch nhanh chóng kết 
thúc so với dự kiến ban đầu đặt ra là 4 tháng. Ta đã tiêu diệt được nhiều quân địch và thu 
nhiều vũ khí đạn dược, địch đã rút về co cụm ở Tập đoàn cứ điểm Nà Sản, do chúng ta chưa 
nắm rõ và thiếu kinh nghiệm đánh địch ở dạng tập đoàn cứ điểm, trước tình hình chưa thuận 
lợi, bộ chỉ huy chiến dịch quyết định chuyển sang bao vây, cô lập Nà Sản và rút quân về 
củng cố vùng giải phóng rộng lớn và củng cố lực lượng chuẩn bị cho nhiệm vụ mới. 

Trước thế bị động, cô lập hoàn toàn, âm mưu và kế hoạch đặt ra có nguy cơ phá sản, 
nên chúng đã bí mật tháo chạy khỏi Tây Bắc bằng đường hàng không. Chiến dịch Tây Bắc 
đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Bộ chỉ huy chiến dịch đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá 
những yếu tố chủ quan, khách quan trong quá trình tham mưu, tác chiến chúng ta chưa đánh 
địch thất bại đến cùng, Nà Sản đã cho quân đội ta một bài học kinh nghiệm giá trị rất sâu 
sắc trong chiến lược quân sự, đặc biệt là cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.    

… Trải qua dòng chảy thời gian cùng với tiến trình lịch sử, Tập đoàn cứ điểm Nà Sản 
hiện nay chỉ còn là địa danh lịch sử, nhưng nơi đây mãi là chứng tích những năm tháng 
oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược tại chiến trường 
Tây Bắc. Cao nguyên Nà Sản đã trở thành địa danh bổ sung vào danh mục các di tích lịch 
sử của cả nước. Năm 1998 Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Tập đoàn cứ điểm Nà Sản là 
Di tích lịch sử cấp Quốc gia… 

 

91. Tập đoàn cứ điểm Nà Sản / Đinh Ngọc Bảo chủ biên; Nguyễn Duy Chinh, 
Trần Ngọc Dũng, Trịnh Nam Giang,... // Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam: 
Dùng trong nhà trường.- H. : Đại học Sư phạm, 2012.- Phần I: Trung du và miền núi 
Bắc Bộ.- Tr.96-97 

ĐC.96 
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 Di tích lịch sử Tập đoàn cứ điểm Nà Sản, nơi đánh dấu 5 trận đánh công kiên lớn 
nhất của ta vào một căn cứ quân sự mạnh về hỏa lực, đông về lực lượng của Pháp đã đi vào 
lịch sử quân sự cách mạng Việt Nam là bước tập dượt cho cuộc tấn công Tập đoàn cứ điểm 
Điện Biên Phủ. 
 … Chiến thắng Tây Bắc của nhân dân ta nói chung và chiến thắng Nà Sản nói riêng 
đã làm cho binh lính địch thêm hoang mang, lo sợ. Chỉ huy chiến trường của Pháp lâm vào 
tình trạng bế tắc, bi quan. Đồng thời, chiến thắng này đã làm thay đổi hình thái chiến trường 
có lợi cho ta. Quân đội ta giữ vững và từng bước mở rộng quyền chủ động về chiến lược, 
tích lũy thêm được kinh nghiệm tác chiến trên quy mô lớn. Quan trọng hơn, những kinh 
nghiệm của ta trong việc tấn công tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Nà Sản thực sự thiết thực cho 
quân và dân ta trong việc tiếp cận và tiêu diệt các tập đoàn cứ điểm của địch. Đây là những 
kinh nghiệm quý báu và đặc biệt quan trọng cho quân dân ta trong cuộc tấn công vào Tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.  

Di tích địa điểm chiến thắng Nà Sản hiện nay thuộc xã Chiềng Mung, huyện Mai 
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Sơn, tỉnh Sơn La. Di tích này được công nhận là Di tích lịch sử cách mạng vào ngày 
24/1/1998 theo Quyết định số 95-QĐ/VHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin. 

Để kỷ niệm chiến thắng này, tỉnh Sơn La xây dựng tượng đài “Chiến thắng Tây Bắc 
và Cụm cứ điểm Nà Sản năm 1952” trên diện tích 13.534m2 tại chân đồi Pú Hồng… tiểu 
khu Nà Sản, xã Chiềng Mung… Đây là công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Sơn La (1952 
- 2012).  

 

92. PHAN ĐĂNG QUÝ. Nà Sản hôm nay / Phan Đăng Quý // Văn nghệ Sơn La.- 
2001.- Tr.49 

   ĐC.28 
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Đường viền sân bay không còn là lau xám/ Viền quanh sân bay những trảng mía 
xanh rờn/… “Cái bàn đạp của mấy thời đánh giặc”/ Giờ đã xanh thêm chè - mía - nhãn - 
xoài/ Hết lâu rồi “dọc sườn núi bom rơi”/ Người với đất gọi tiềm năng thức dậy… 
 

4. DI TÍCH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM - LÀO 
(Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu) 

 

93. Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào // Sơn La Di tích và danh thắng = 
Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.21-22 
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Di tích thuộc bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đây là 

khu căn cứ của Ban xung phong Lào - Bắc do đồng chí Cayxỏn Phômvihản làm trưởng ban, 
hoạt động từ năm 1948 đến năm 1950. 

… Sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, 
đó là sự hình thành liên minh cách mạng giữa 3 nước ở Đông Dương, chuyển từ đấu tranh 
tự phát thành đấu tranh tự giác, tạo tiền đề cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam, Lào 
và Campuchia. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào cách mạng ở Việt 
Nam và Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tháng 8 năm 1945 Việt Nam khởi nghĩa giành 
chính quyền thành công. Tháng 10/1945 cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Lào bùng nổ. 
Sau khi Chính phủ lâm thời Lào được thành lập, ngày 14 tháng 10 năm 1945 Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi điện chúc mừng, công nhận độc lập tự do của Lào và thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ngày 30 tháng 10 năm 1945, Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Lào đã ký hiệp định thành lập liên quân Lào - Việt. Hiệp 
định đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự giúp đỡ hợp tác huấn luyện, đào tạo cán bộ quân sự 
và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt Nam - Lào. 

Trong khi đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, Đảng Cộng 
sản Đông Dương kịp thời chỉ đạo việc mở rộng Mặt trận kháng chiến ở Lào và Campuchia, 
thiết lập nhiều căn cứ địa cách mạng trên đất Lào và Việt Nam. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 14 tháng 6 năm 1948 Bộ Chỉ huy Liên khu X 
ra chỉ thị thành lập Ban xung phong Lào - Bắc. Ban gồm có 14 người. Đồng chí Cayxỏn 
Phômvihản được cử làm Trưởng ban, ông Thảo Hạnh - Phó trưởng ban, ông Đông Tùng 
làm Chính trị viên. Nhiệm vụ chủ yếu của ban là góp phần giúp lực lượng kháng chiến ở 
Lào xây dựng căn cứ cách mạng tại 4 tỉnh phía Bắc Lào là Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Phong 
Sa Lỳ và Luông Pha Băng, lấy trung tâm là Lao Hùng, Phiêng Xả, Moong Năm, Thạt 
Luông, thuộc huyện Xiềng Khọ, tỉnh Sầm Nưa (Hủa Phăn). Gửi thư cho Ban xung phong 
Lào - Bắc, Bác Hồ viết: “Kiến lập căn cứ địa Lào độc lập là nhiệm vụ cần kíp. Ban xung 
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phong Lào - Bắc phải ra sức gây cơ sở quần chúng trong vùng địch kiểm soát. Tôi chúc Ban 
xung phong Lào - Bắc chóng thành công, khu giải phóng Lào độc lập chóng thành lập”. 

Tháng 4/1949 Ban xung phong Lào - Bắc hành quân qua các địa phương của Việt 
Nam như Mộc Hạ, Mộc Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phiêng Sa. Phiêng Sa là bản có 100% 
người Mông sinh sống, thuộc tỉnh Sơn La (nay là bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La). Đến Phiêng Sa, ban dừng lại để xây dựng căn cứ và nắm tình hình 
trước khi tiến vào đất Lào. Trong thời gian hoạt động ở Phiêng Sa, đồng chí Cayxỏn 
Phômvihản đã được tổ chức bố trí đến ở nhà ông Tráng Lao Khô. Đồng chí Cayxỏn 
Phômvihản được gia đình ông hết sức giúp đỡ, cưu mang và nhận làm con nuôi. Ông Lao 
Khô tích cực vận động bà con trong bản Phiêng Sa tạo điều kiện cho đồng chí Cayxỏn 
Phômvihản và Ban xung phong Lào - Bắc hoạt động. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng đồng bào bản Phiêng Sa đã hết 
lòng giúp đỡ, cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc giúp Ban xung phong Lào - Bắc 
mua sắm vũ khí phục vụ chiến đấu. Đặc biệt ông Lao Khô đã trực tiếp dẫn đường đưa Ban 
xung phong Lào - Bắc vào rừng hoạt động. Hàng ngày ông Lao Khô mang lương thực, thực 
phẩm vào hang Thẩm Mế nuôi cán bộ Việt Minh và các đồng chí cán bộ nước bạn Lào. 
(Với những công lao to lớn đó, tháng 10 năm 2009 Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào tặng Huân chương Tự do cho gia đình ông Tráng Lao Khô và Huân chương 
hạng Ba cho nhân dân bản Lao Khô). 

Từ căn cứ địa ở Phiêng Sa, Ban xung phong Lào - Bắc đã tiến sang đất Lào, xây 
dựng căn cứ cách mạng tại 4 tỉnh phía Bắc Lào là Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ và 
Luông Pha Băng, góp phần xây dựng lực lượng cách mạng Lào phát triển mạnh mẽ, hình 
thành lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân Lào anh em do đồng chí Cayxỏn 
Phômvihản làm tổng chỉ huy. 

Sau khi thành lập, lực lượng vũ trang của nhân dân Lào đã hợp tác chặt chẽ với lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cùng giúp đỡ nhau phát triển và đánh đuổi kẻ thù chung 
là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập thống nhất cho mỗi nước. 

Khu căn cứ cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La chứa đựng những giá trị to lớn về lịch sử; truyền thống đoàn kết, 
hữu nghị, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; là niềm cổ vũ, động viên 
quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong công cuộc bảo vệ và xây 
dựng Tổ quốc ngày nay. 

Khu căn cứ cách mạng Việt Nam - Lào được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp 
hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 03/4/2012. 
                           

94. THANH CHI. Khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào / 
Thanh Chi // Đại biểu nhân dân.- 2017.- Ngày 07 tháng 7.- Số 188.- Tr.1-2 
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        Đ103B 

Ngày 6/7, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), Lễ khánh thành Khu Di tích lịch 
sử cách mạng Việt Nam - Lào đã được tổ chức tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu, Sơn La. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ 
Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tới dự. 

… Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, 
Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được xây dựng tại bản Lao Khô, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La là địa danh lịch sử thiêng liêng, ghi dấu ấn sâu sắc về thời 
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gian hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kaysone 
Phomvihane và Ban xung phong Lào - Bắc tại Sơn La giai đoạn 1948 - 1950. Khu di tích 
ghi dấu ấn của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa 
nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Khu di tích là nguồn tư liệu lịch sử quý giá góp 
phần giáo dục truyền thống yêu nước, quan hệ đoàn kết đặc biệt, tình cảm thủy chung son 
sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Với những giá trị to lớn đó, Khu Di tích đã được xếp 
hạng lịch sử cấp Quốc gia của Việt Nam. 

… Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đánh giá cao 
việc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam cũng như lãnh đạo huyện Yên Châu đã trùng tu, 
xây dựng Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô. Chủ tịch Quốc 
hội Lào tin tưởng, việc đưa Khu Di tích lịch sử vào sử dụng sẽ đóng góp một phần quan 
trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn 
diện Lào - Việt Nam, trở thành nơi giáo dục cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh niên, 
thiếu niên, hiểu biết hơn về lịch sử liên minh chiến đấu anh dũng, bất khuất và hy sinh lớn 
lao của các thế hệ sáng lập cách mạng của hai nước Lào - Việt Nam trong công cuộc đấu 
tranh giành độc lập và tự do. 

… Nằm trên diện tích khoảng 3,5 ha, Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào 
tại bản Lao Khô gồm các hạng mục chính: Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam - Lào, nhà 
trưng bày, sân đài biểu tượng, khuôn viên... 
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5. DI TÍCH LỊCH SỬ NGÃ BA CÒ NÒI 
(Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) 
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Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.23-25 
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         S464L 
Ngã ba Cò Nòi là điểm giao giữa Quốc lộ 37 với Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Cò 

Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Địa danh này đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son 
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khắc ghi thời kỳ chiến đấu oanh liệt của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong 
cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. 

Sau Chiến dịch Biên giới 1950, cục diện chiến trường thay đổi có lợi cho ta, thực dân 
Pháp dần đánh mất thế chủ động. Với sự trợ giúp của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, 
Việt Minh chuyển từ thế phòng ngự chiến lược sang phản công chiến lược. Điều đó được 
minh chứng bằng những thắng lợi liên tiếp của quân ta diễn ra trong giai đoạn này như: 
Chiến dịch Tây Bắc, Hòa Bình 1952, Chiến dịch Thượng Lào 1953... Trước những thất bại 
nặng nề đó, thực dân Pháp đã rút toàn bộ quân đồn trú ở Tập đoàn cứ điểm Nà Sản về đồng 
bằng Bắc Bộ để tăng cường lực lượng, phương tiện chiến tranh cho Tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, hòng biến nơi đây thành một pháo đài “Bất khả xâm phạm” nhằm thu hút bộ đội 
chủ lực của ta lên để tiêu diệt và xoay chuyển tình thế. 

Trước tình hình đó, tháng 12/1953, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định 
mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, lấy nơi đây làm điểm quyết chiến chiến lược, tiêu diệt toàn 
bộ lực lượng địch và kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta. 

Trong chiến dịch lịch sử này, Sơn La đóng một vị trí chiến lược hết sức quan trọng, 
là cửa ngõ tiến vào Tây Bắc, con đường huyết mạch nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt 
Bắc, Liên khu III, IV với chiến trường Điện Biên Phủ. Đồng thời, Sơn La cũng là một hậu 
phương lớn, gần chiến trường nên việc tiếp tế sức người, sức của cho chiến dịch gặp nhiều 
thuận lợi. Từ Yên Bái qua đèo Lũng Lô, bến phà Tạ Khoa theo đường 13 (Quốc lộ 37 hiện 
nay) là huyết mạch giao thông nối liền với Quốc lộ 41 (Quốc lộ 6 hiện nay) tại ngã ba Cò 
Nòi để tiến lên chiến trường Điện Biên Phủ. Ngã ba Cò Nòi là một thung lũng hẹp kéo dài, 
xung quanh được bao bọc bằng những quả đồi thấp, nhấp nhô như sóng lượn. Tất cả mọi 
hoạt động chi viện của quân và dân ta như lực lượng, vận chuyển vũ khí, lương thực, thực 
phẩm... từ Yên Bái sang, từ đồng bằng Bắc Bộ lên Điện Biên Phủ đều phải đi qua nút giao 
thông trọng điểm này. 

Với vị trí chiến lược quan trọng đó, ngã ba Cò Nòi trở thành trọng điểm đánh phá của 
không quân Pháp. Chúng cho rằng: Việc ngăn chặn và cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế về 
mọi mặt của hậu phương miền Bắc cho chiến trường Điện Biên Phủ là vấn đề sống còn của 
quân đội viễn chinh Pháp tại Việt Nam. Chính vì vậy, từ cuối năm 1953, chúng đã huy động 
tối đa lực lượng không quân và hỏa lực để bắn phá ác liệt, suốt ngày đêm với mật độ ngày 
một dày đặc hơn, quy mô bán kính ngày một lớn; trung bình cứ 13 phút địch lại ném bom 
bắn phá một lần. Có ngày chúng ném xuống đây 300 quả bom phá, bom nổ chậm, bom na 
pan, bom bướm, với trọng lượng 69 tấn thuốc nổ. Không chỉ tập trung đánh phá ngã ba Cò 
Nòi, không quân Pháp còn đánh phá rộng ra khu vực xung quanh nhằm phá hủy kho tàng vũ 
khí, lương thực, lán trại trú quân và sát hại bộ đội, dân công, lực lượng thanh niên xung 
phong của ta làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại trọng điểm này. 

… Với tinh thần cả nước phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, khẩu hiệu xuyên 
suốt chiến dịch của quân và dân ta là: “Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để chiến thắng”. Tổng 
đội Thanh niên xung phong Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Đội Thanh niên xung phong 40 
trực tiếp bám trụ phục vụ tuyến đường từ Yên Bái đến ngã ba Cò Nòi. 

Đội Thanh niên xung phong số 40 gồm 10 đại đội với tổng quân số khoảng 1.500 
người; trực tiếp làm nhiệm vụ tại trọng điểm ngã ba Cò Nòi là các Đại đội 300, 301, 303 và 
403. Cũng như lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở các tuyến đường trọng 
điểm nối thông với chiến trường Điện Biên Phủ, lực lượng thanh niên xung phong chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu tại ngã ba Cò Nòi luôn phải hứng chịu những trận mưa bom ác liệt, 
dai dẳng và cường độ ngày một tăng. Mặt đường khu vực này luôn bị bom đạn địch cày nát, 
những trận mưa đổ xuống liên tục làm cho mặt đường nhão nhoét, trơn lầy gây rất nhiều trở 
ngại, khó khăn cho việc sửa chữa, giải phóng mặt đường cho người và phương tiện giao 
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thông đi lại qua trọng điểm này. Để đối phó với âm mưu, thủ đoạn của địch sử dụng bom nổ 
chậm để sát thương lực lượng thanh niên xung phong khi làm nhiệm vụ giải phóng mặt 
đường, Đội Thanh niên xung phong 40 luôn cắt cử hai người quan sát mỗi khi có máy bay 
địch đến oanh tạc. Nhiệm vụ chính là định lượng số bom địch ném xuống, xác định rõ số 
lượng, vị trí số bom chưa nổ để vô hiệu hóa, giải phóng đường và bảo đảm tính mạng cho 
lực lượng thanh niên xung phong khi làm nhiệm vụ. Tại các điểm lầy lội, trơn trượt, anh em 
đã lấp đá hộc xuống, lấy cây rừng ghép lại với nhau bằng hệ thống cọc giữ để tạo được mặt 
phẳng đảm bảo cho xe đi lại thuận lợi sau mỗi trận mưa. 

Dưới mưa bom, bão đạn, lực lượng thanh niên xung phong ở ngã ba Cò Nòi vẫn hiên 
ngang ngẩng cao đầu trực diện với kẻ thù, làm nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước đã 
giao phó. Chiến công thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào thắng lợi 
chung của Chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Quá trình 
tham gia phục vụ chiến dịch đã có 100 thanh niên xung phong Đội số 40 hy sinh anh dũng 
tại ngã ba lịch sử này, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng oanh liệt của lực lượng Thanh 
niên xung phong Việt Nam. 

… Ghi nhớ công ơn các liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Cò Nòi lịch sử; 
được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Sơn La, Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, ngã ba Cò Nòi được quy hoạch trở thành một địa danh lịch sử ghi 
dấu chiến công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin công 
nhận xếp hạng Quốc gia năm 2004. 

Từ đó đến nay, di tích lịch sử này đã trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cho 
nhân dân và các tour du lịch văn hóa hướng về cội nguồn. Ngày 21/4/2000 UBND tỉnh Sơn 
La quyết định khởi công xây dựng cụm Tượng đài Thanh niên xung phong và được khánh 
thành ngày 7/5/2002. Tượng đài xây dựng trên diện tích 20.000m2, gồm nhóm tượng 3 nam 
thanh niên xung phong ở tư thế khác nhau được tạo từ chất liệu đá xanh. Tượng cao 12m, 
được đặt trên bệ một khối đá nặng 280 tấn. Cùng với nhóm tượng đài, còn có hai bức phù 
điêu thể hiện hình ảnh toàn dân ra trận chiến đấu chống thực dân Pháp. Mỗi bức phù điêu có 
diện tích 42m2, nặng 52 tấn, được phủ bằng kim loại. Bức phù điêu bên phải thể hiện nội 
dung: “Tất cả cho tiền tuyến”, bức phù điêu bên trái thể hiện nội dung: “Tất cả để chiến 
thắng”, tái hiện lại hình ảnh quân và dân ta hăng hái chi viện cho chiến trường Điện Biên 
Phủ, thể hiện sức mạnh, ý chí quật cường của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam 
“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. 
  

100. VIỆT PHÁT. Tầm vóc Cò Nòi / Việt Phát // Suối Reo.- 2017.- Số 166.- Tr.54 
ĐC.56 
S515R 

Chúng tôi về đây thăm lại Cò Nòi/ Tháng 5 hồng soi tượng đài lịch sử/ 63 năm rạng 
ngời “vành hoa đỏ”/ Thanh niên xung phong canh giữ ngã ba anh hùng/… Tầm vóc ngã ba - 
tầm vóc anh hùng/ Thành phố Sơn La sáng bừng ánh điện/… Những nẻo đường Tây Bắc 
rộn tàu xe/ Xin tụ về đây giữa Cò Nòi lộng gió/ Chung sức chung lòng viết tiếp trang sử đỏ/ 
Để ngàn sau không quên ngã ba này.  
 

 101. ĐINH THỊ HOÀI. Thăm tượng đài Cò Nòi = Săm tượng đài Cò Nòi / Đinh 
Thị Hoài // Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.149-150 

ĐC.56 
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 Đến nghĩa trang Cò Nòi/ Thăm tượng đài chín chín liệt sỹ/… Ngày ấy, nơi đây/ Là 
con đường duy nhất/ Cho chị dân công tải gạo/ Anh bộ đội vác pháo đưa vào chiến trường/ 
Anh chị không tiếc máu xương/ Giữ cho quê hương ngàn hoa đua nở/ Cho cánh đồng lúa 
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chín vàng/ Bản làng không ngừng đổi thay/ Thăm tượng đài Cò Nòi hôm nay/ Hỡi các anh 
các chị/ Hãy yên nghỉ nơi suối vàng/ Đất nước đã bình yên/ Tổ quốc luôn ghi nhớ công ơn 
anh, chị. 

 

102. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Khúc khuất ngã ba đèo: Bút ký / Nguyễn Đức Lợi // 
Suối Reo.- 2006.- Số 5.- Tr.39-46 

ĐC.56 
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 Đèo Chiềng Đông chẳng còn âm tiếng súng. Ngã ba Cò Nòi giờ không còn lấp láp 
sau bạt ngàn lau và thấp thoáng ban, mà nao nao, mà sừng sững và thanh bình bởi có oai 
linh của những chiến sỹ thanh niên xung phong ngày đêm đứng thức, như thể canh cho Tây 
Bắc ngủ… cho đến tận hôm nay và có lẽ mãi mãi mai sau, ngã ba Cò Nòi sẽ còn in đậm dấu 
son lịch sử ấy và vẫn sẽ còn được gọi một cách rưng rưng là ngã ba “Hy sinh”, hay ngã ba 
thanh niên xung phong… 

 

103. THẢO LAN. Ngã ba Cò Nòi: Trang anh hùng ca hùng tráng của lực lượng 
thanh niên xung phong / Thảo Lan // Lao động và xã hội.- 2016.- Số 529.- Tr.46-47 

331.8805 
  L108Đ 

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 
La) là điểm nút giao thông trọng yếu trên tuyến đường vận chuyển tiếp tế của ta lên mặt trận 
Điện Biên Phủ. Chính tại nơi đây, 100 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tô thắm 
thêm trang sử vàng oanh liệt của tuổi trẻ Việt Nam. 

… Để ghi nhớ công ơn các liệt sỹ thanh niên xung phong tại ngã ba Cò Nòi lịch sử, 
được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh Sơn La,Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, ngã ba Cò Nòi được chọn quy hoạch trở thành một địa danh lịch sử 
trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 21/4/2000, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quyết định 
khởi công xây dựng Đài Tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong với quy mô lớn trên 
diện tích rộng hơn 20 nghìn m2 và ngày 7/5/2002, Đài Tưởng niệm được khánh thành và 
đón nhân dân vào tham quan, tưởng niệm. Công trình gồm các hạng mục chính là: Đài 
Tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong; hai bức phù điêu (mỗi bức rộng 42m2) được 
trang trí bằng các họa tiết minh họa cho chủ trương “Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để chiến 
thắng” và Nhà lưu niệm. 

… Di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng cấp Quốc 
gia ngày 29 tháng 4 năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
Đây là một công trình lịch sử văn hóa của cả nước nói chung và Sơn La nói riêng, là trung 
tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam… 

 

104. BÙI KHẮC DỰ. Không thể nào quên anh / Bùi Khắc Dự // Văn nghệ Sơn 
La.- 2002.- Số 5.- Tr.41 

       ĐC.28 
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 … Theo lời Bác Hồ gọi/ Là tuổi trẻ xung phong/ Vào chiến dịch Điện Biên/ Anh phá 
bom nổ chậm/ Chống lầy đường xe thông/ Anh đi tuổi còn xanh/ Không quản gì gian khó/ 
Rồi nằm lại từ đó/ Những nấm mồ vô danh!/ Ôi tỉnh Nghệ - Hà - Thanh/ Nơi quê mẹ sinh 
thành/ Đất Cò Nòi in dấu/ Tượng đài ghi công anh… 
 

Cũng xem: 

105. ĐỨC TUẤN. Ngã ba Cò Nòi, còn đó niềm tự hào: Kỷ niệm 63 năm chiến 
thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7/5/1954 - 7/5/2017) / Đức Tuấn // Nhân dân.- 2017.- Ngày 
07 tháng 5.- Tr.3 
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106. NGUYỄN CƯỜNG. Ngã ba Cò Nòi anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử: 
Kỷ niệm 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: / Nguyễn Cường // Công an nhân 
dân.- 2017.- Ngày 06 tháng 5.- Số 4301.- Tr.1-2 
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107. TRẦN HOÀNG TIẾN. Khúc tráng ca ngã ba Cò Nòi: Kỷ niệm 63 năm 
chiến thắng Điện Biên Phủ  (7/5/1954 - 7/5/2017)  / Trần Hoàng Tiến // Quân đội nhân 
dân.- 2017.- Ngày 08 - 09 tháng 5.- Tr.3 

050 
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108. THANH YẾN. Bên tượng đài Cò Nòi / Nhạc và lời: Thanh Yến // Về với 
Sơn La.- Sơn La:  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, 2010.- Tr.41 
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6. DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒN MỘC LỴ 
(Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 

  

109. Di tích lịch sử Đồn Mộc Lỵ // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.26-27         ĐC.96 

         S464L 
  Sau Chiến dịch Biên giới năm 1950, phát hiện thấy quân chủ lực của ta di chuyển lên 
Tây Bắc, thực dân Pháp đã cho bổ sung hệ thống công sự, hầm hào kiên cố, với hy vọng có 
thể đủ sức chống đỡ được sự tấn công của Việt Minh. 

Mộc Châu là địa bàn then chốt có vị trí hết sức quan trọng của vùng Tây Bắc và 
Thượng Lào. Năm 1951 thực dân Pháp xây dựng Đồn Mộc Lỵ trên một núi đá tai mèo nằm 
độc lập, địa thế hiểm trở, có nhiều vách đứng án ngữ trên ngã ba đường từ Hà Nội lên Tây 
Bắc, từ Việt Nam sang vùng Thượng Lào nhằm mục đích ngăn chặn quân ta tiến đánh giải 
phóng Tây Bắc và vùng Thượng Lào. Chúng trang bị hỏa lực dày đặc nên Đồn Mộc Lỵ 
được mệnh danh là: “Chiếc áo giáp sắt” bất khả xâm phạm ở phân khu Sơn La. 

Đồn Mộc Lỵ do tên quan ba Pháp Vanh xăng chỉ huy hơn một tiểu đoàn Thái tăng 
cường (gồm: Tây đen, Tây trắng, lính ngụy). Ngoài trang bị vũ khí cá nhân đầy đủ như tiểu 
liên, súng trường, đồn còn được trang bị một pháo 94 ly, 6 súng cối 81 và 60 ly, 3 đại liên, 
27 trung liên. Lương thực, thực phẩm, vũ khí thường xuyên được bổ sung đảm bảo cho 
chiến đấu dài ngày. 

Đồn Mộc Lỵ là một vị trí then chốt hết sức quan trọng nên Tướng Đờ Ly Na Rét đã 
đích thân tới đây để kiểm tra việc bố phòng và giao nhiệm vụ cho sỹ quan, binh lính phải 
chống giữ đến cùng khi bị tấn công. Bộ chỉ huy quân đội Pháp còn rút từ Phát Diệm (Ninh 
Bình) lên tăng cường cho Đồn Mộc Lỵ những toán biệt kích, ác ôn được lựa chọn và huấn 
luyện kỹ để tung vào hoạt động các vùng mà chúng nghi là căn cứ giấu quân của ta. 

Vào đầu tháng 9 năm 1952, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta 
đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới. Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định 
mở Chiến dịch Tây Bắc. Chủ trương của Trung ương Đảng là “Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ 
yếu, tìm nơi sơ hở của địch mà đánh” và hướng tiến công là Tây Bắc. Với quyết tâm tiêu 
diệt sinh lực địch, tranh thủ sức mạnh của nhân dân, phá tan “xứ Thái tự trị” giả hiệu của 
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thực dân Pháp, giải phóng Tây Bắc, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giữ vững đường giao 
thông quốc tế Lào - Vân Nam (Trung Quốc), tạo điều kiện phát triển cách mạng Lào, cô lập, 
làm rối loạn hậu phương của địch. 

Chính vì vậy, việc đánh chiếm Đồn Mộc Lỵ đối với quân và dân ta có một ý nghĩa rất 
quan trọng, nó quyết định việc triển khai vận chuyển hậu cần cho chiến dịch từ Hòa Bình 
lên Tây Bắc. Lúc này các binh đoàn chủ lực của ta đã tiến sâu vào vùng hậu phương của 
địch, nên việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, vũ khí đang là một trong những vấn đề cấp 
bách có tầm quan trọng hàng đầu trong việc quyết định các phương án tác chiến. Vì vậy 
trong ngày 17 và 18/11/1952 các đơn vị bí mật đào công sự, chiếm lĩnh trận địa. Các Tiểu 
đoàn 249 và 888 luồn rừng theo dòng suối tiến lên phía Tây Bắc hình thành thế bao vây 
chặn quân tiếp viện của địch từ Sơn La xuống. 

Theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Bắc, ngày 19 tháng 11 năm 1952, 
quân ta xiết chặt vòng vây quanh vị trí Đồn Mộc Lỵ. Sau đúng 3 giờ chiến đấu vô cùng ác 
liệt, trận đánh Đồn Mộc Lỵ kết thúc thắng lợi. Ta tiêu diệt và bắt sống 350 tên trong đó có 
tên quan ba Vanh xăng cùng một số sỹ quan thu hơn 500 khẩu súng các loại cùng toàn bộ 
kho tàng vũ khí, quân trang, quân dụng và lương thực, thực phẩm, giải phóng trên 1.000 
dân. Phối hợp với bộ đội chủ lực, các đội du kích Tú Nang, A Má, Chiềng Khừa, Pa Háng tổ 
chức bao vây tiến công Đồn Pa Khôm, Pa Háng. Địch hoảng sợ vội vã mở đường rút chạy 
lên Yên Châu và sang Lào. Sau khi giải phóng Mộc Châu, Đại đoàn 316 chia làm 3 cánh 
quân tiếp tục tiến lên giải phóng Mộc Châu, Sơn La. Ngày 10 tháng 12 năm 1952 Chiến 
dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi giòn giã. 

Chiến thắng Đồn Mộc Lỵ có một ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Ta đã nối thông đường giao thông từ Hòa Bình lên 
Sơn La, tạo thuận lợi cho việc giải phóng Tây Bắc và giải phóng Điện Biên Phủ, ngăn chặn 
và cắt đứt giao thông của địch đối với vùng Thượng Lào. Bên cạnh đó chiến thắng Đồn Mộc 
Lỵ còn có một ý nghĩa về mặt chiến lược quân sự, quân và dân ta rút ra bài học kinh nghiệm 
đánh đồn kiên cố phải đánh từ trên đánh xuống. 

Trong trận đánh Đồn Mộc Lỵ đã có 53 chiến sỹ thuộc Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 
anh dũng hy sinh. Để tưởng nhớ những công lao to lớn của các liệt sỹ Đảng, Nhà nước và 
nhân dân các dân tộc Sơn La đã xây dựng Nhà bia tưởng niệm khắc ghi tên tuổi của 53 liệt 
sỹ. 

Ngày nay Di tích lịch sử Đồn Mộc Lỵ là nơi giáo dục truyền thống cho nhân dân, đặc 
biệt là thế hệ trẻ của tỉnh Sơn La.  
 

110. Đồn Mộc Lỵ / Đinh Ngọc Bảo chủ biên; Nguyễn Duy Chinh, Trần Ngọc 
Dũng, Trịnh Nam Giang,... // Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam: Dùng trong 
nhà trường.- H. : Đại học Sư phạm, 2012.- Phần I: Trung du và miền núi Bắc Bộ.- 
Tr.90-91 
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 … Đồn Mộc Lỵ là hệ thống phòng thủ liên hoàn án ngữ ngã ba huyết mạch lên Tây 
Bắc và sang các tỉnh Thượng Lào. Đây là hệ thống phòng thủ liên hoàn gồm 9 lô cốt bê tong 
kiên cố, có lỗ châu mai bắn ra các hướng, liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông hào 
chằng chịt, được xây dựng trên những vách đá tai mèo hiểm trở, có nhiều đoạn dựng đứng, 
có thể ứng cứu cho nhau khi bị tấn công. Nơi đây luôn có một tiểu đoàn quân viễn chinh 
Pháp được trang bị vũ khí cực mạnh đồn trú. 

… Thấy rõ vị trí lợi hại của Đồn Mộc Lỵ, liên quan đến việc triển khai toàn bộ tuyến 
hậu cần phục vụ cho Chiến dịch Tây Bắc, bộ đội ta quyết định tấn công tiêu diệt Đồn Mộc 
Lỵ… Nhiệm vụ quan trọng này được giao cho một trong những đơn vị thiện chiến nhất của 
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Đại đoàn 316, đó là Trung đoàn 174. 
… Trận đánh ác liệt đã diễn ra nhiều giờ đồng hồ, gần sáng, bộ đội ta làm chủ hoàn 

toàn Đồn Mộc Lỵ; tiêu diệt và bắt sống 350 tên địch, trong đó có tên quan ba Vzanh Đờ 
Xăng; thu hơn 500 súng các loại, cùng toàn bộ vũ khí, đạn dược, quân trang quân dụng 
khác; giải phóng hơn 1.000 dân. Trong trận đánh bi hùng đêm hôm đó, 53 cán bộ, chiến sỹ 
của Trung đoàn 174 đã anh dũng hy sinh… 

… Năm 1996, Di tích Đồn Mộc Lỵ được Sở Văn hóa - Thông tin Sơn La lập bản đồ 
quy định khu vực bảo vệ di tích. Ngày 24/1/1998, Di tích Đồn Mộc Lỵ chính thức được 
công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, theo Quyết định số 95/1998-QĐ/BVHTT của Bộ 
Văn hóa - Thông tin. 

 

Cũng xem: 

  111. ĐĂNG THÁI. Đồn Mộc Lỵ (Mộc Châu - Sơn La) / Đăng Thái // Lịch sử 
quân sự.- 2017.- Số 306.- Tr.57-60 
          050.9597 

  L302S 
 

7. DI TÍCH LỊCH SỬ LƯU NIỆM KỲ ĐÀI THUẬN CHÂU 
(Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu) 

 

112. Di tích lịch sử lưu niệm Kỳ đài Thuận Châu // Sơn La Di tích và danh 
thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sơn La, 2015.- Tr.28-29         

ĐC.96 
         S464L 
Ngày 7/5/1959, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 4 năm 

thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, Bác Hồ cùng Đoàn đại biểu Chính phủ gồm có: Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu, Bác sỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch đã lên 
thăm Sơn La. Thuận Châu khi đó là thủ phủ của Khu tự trị Thái - Mèo, cũng như các địa 
phương khác đỏ rực những cổng chào, cờ, băng zôn, khẩu hiệu viết bằng chữ Thái, giăng 
lên khắp nẻo... Một khu triển lãm giới thiệu những kết quả và tiến bộ của Khu tự trị về các 
mặt nông nghiệp, thương nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục của nhân dân các dân tộc và sự 
trưởng thành của quân đội trong phong trào tiến nhanh vượt mức kế hoạch. Vừa đến Thuận 
Châu, Bác Hồ đã đi thăm ngay khu triển lãm, Người rất chú ý đến kết quả 4 năm xây dựng 
và phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân và bộ đội Tây Bắc. 

Sáng ngày 7 tháng 5, hơn một vạn đồng bào các dân tộc, bộ đội, cán bộ, công nhân, 
nhân viên, gia đình quân nhân, đại diện cho trên 30 dân tộc của 17 châu trong Khu đã dự 
họp mít tinh kỷ niệm ngày 7/5 và chào mừng Bác Hồ cùng Đoàn đại biểu Chính phủ lên 
thăm. Trong không khí ấm áp của đại gia đình các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thân mật 
nói chuyện với đồng bào. Người thay mặt Đảng và Chính phủ khen ngợi những thành tích 
của quân và dân Tây Bắc. Người cũng thay mặt nhân dân thủ đô Hà Nội trao cho nhân dân 
các dân tộc Khu tự trị bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Thi đua - Thắng lợi” được 
thêu bằng 2 thứ chữ: Chữ phổ thông và chữ Thái. Người đã căn dặn: “... Thi đua tăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, gặt cho tốt vụ chiêm, chuẩn bị tốt vụ mùa. Đồng thời phải ra 
sức bảo vệ rừng cho tốt. Củng cố thật tốt các tổ đổi công và hợp tác xã theo đúng nguyên tắc 
tự nguyện tự giác. Ra sức cải tiến kỹ thuật, làm mương phai cho tốt, làm phân bón cho 
nhiều, cày bừa cho kỹ, đề phòng sâu bệnh, thú rừng. Phát triển bình dân học vụ khắp nơi, 
làm thêm nhà trường cho con em có chỗ học. Chăm lo vệ sinh, phòng bệnh, làm cho bản 
mường sạch sẽ, đồng bào mạnh khỏe, sửa sang và giữ gìn đường sá để đi lại cho dễ dàng, 
củng cố các tổ chức dân quân và tự vệ, làm tốt công tác nghĩa vụ quân sự. Trong mọi công 
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việc, phải ra sức giúp đỡ đồng bào ở rẻo cao...” (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời 
Bác, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005, tr.65). 

Giữa tiếng hô: “Pú Hồ xen pi” “Pú Hồ xen pi” (Bác Hồ muôn năm) Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho toàn thể quân, 
dân, chính, Đảng Khu tự trị Thái - Mèo về những thành tích trong kháng chiến và những 
tiến bộ trong hòa bình. Đồng chí Lò Văn Hặc, Chủ tịch Khu tự trị Thái - Mèo thay mặt nhân 
dân các dân tộc trong Khu đọc diễn văn chào mừng Bác cùng Đoàn đại biểu Chính phủ. 
Nhân dân các dân tộc tặng Người những sản vật địa phương từ những thứ rất bình dị như 
rau, quả, gà vịt đến những thứ rất quý như vải thổ cẩm, ngà voi... thể hiện tấm lòng của 
đồng bào đối với Bác. Người cũng thân mật nói chuyện với đại biểu phụ nữ các dân tộc và 
các cháu thiếu nhi, xem Đoàn Văn công Khu tự trị biểu diễn chào mừng. 

Dù chỉ một lần lên thăm, nhưng Người luôn dành tình cảm ân cần và sự quan tâm đặc 
biệt đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, thường xuyên gửi thư thăm hỏi, động viên. 
Những lời dạy của Người đã được nhân dân các dân tộc Tây Bắc khắc ghi và trở thành hiện 
thực trong cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Tây Bắc ngày nay. 

Kỳ đài Thuận Châu, nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã trở 
thành di tích lịch sử lưu niệm, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Di tích 
được xếp hạng Quốc gia ngày 20/4/1995. 

 

113. NGUYỄN THÁI HÀ. Lời Bác Hồ còn trong triệu lòng dân / Nguyễn Thái 
Hà // Suối Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.53 

ĐC.56 
           S515R 

 Miền Bắc hòa bình - Tây Bắc hân hoan/ Mừng Điện Biên 5 mùa xuân toàn thắng/ 
Sơn La đón Bác reo vui hòa trong nắng/ Bác dừng thăm những liệt sỹ kiên trung/… Bác hỏi 
thăm đời sống những năm qua…/ Bác hài lòng và dặn dò thấu đáo/ Giữ truyền thống văn 
hóa ông cha thì còn mãi/ Tiếng nói, trang phục, chữ viết mai sau/ Kỳ đài lịch sử - địa danh 
ấy Thuận Châu/ Địa chỉ đỏ cách mạng - chuyện Bác Hồ kể mãi… 
 

114. CÀ THỊ HOAN. Sơn La làm theo lời Bác = Sơn La đảy láng chaư Pú Hố / 
Cà Thị Hoan // Suối reo.- 2010.- Số 3.- Tr.71-72 

ĐC.56 
           S515R 

 Nhớ những ngày tháng 5 lịch sử đón Người về thăm/ Núi rừng Sơn La như nghiêng 
mình chào Bác/… Yêu đất bản Bác nhẹ nhàng chân bước/ Thương muôn dân Bác cất tiếng 
dặn dò/ “Toàn dân một lòng đoàn kết/ Xua đói nghèo - dốt nát vươn tới giàu sang”/ Đường 
Bác đến năm xưa mây mù còn phủ kín/ Đến hôm nay tỏa rực sáng nắng ban mai/ Bản 
mường giàu sang phố phường tấp nập/ Trường học cao tầng thay mái lá tranh xưa/ Dòng 
sông Đà cuồn cuộn phù sa/ Nay đã dựng lên công trình thế kỷ/… Sơn La hôm nay, như ước 
nguyện của Bác/ Mỗi bước đi mang lời Bác theo cùng. 

 

115. NGUYỄN THANH SÂM. Nơi ấy thiêng liêng / Nguyễn Thanh Sâm // 
Tuyển tập Thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật 
Sơn La, 2014.- Tr.81 

ĐC.85(92) 
  T527T 

 Nơi ấy, giờ chỉ là bãi cỏ/ Cỏ non xanh, lũ trẻ đến nô đùa/… Nơi ấy, Người về đứng 
giữa nhân dân/ Như Cha già về giữa lòng con cháu/ Nơi ấy, đã cháy ngời lên ngọn lửa/ Xua 
đói nghèo, tủi nhục tự ngàn xưa/ Nơi ấy, chẳng tượng đài, chẳng bia kỷ niệm/ Như cuộc đời 
Người - không một chút riêng tư/ Người hóa thân vào đất trời, sông núi/ Từ nơi đây, hạnh 
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phúc tỏa rạng ngời/ Nơi ấy, giờ chỉ là bãi cỏ/ Mỗi lần qua, lòng xúc động nghẹn ngào/ 
Thiêng liêng ấy - xin nghiêng mình trước cỏ/ Tượng đài Người - Trong tim mỗi chúng ta… 
 

116. NGUYỄN THANH SÂM. Kỷ vật muôn đời / Nguyễn Thanh Sâm // Tuyển 
tập Thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 
2014.- Tr.82-83 

ĐC.85(92) 
  T527T 

 Rưng rưng trên tay kỷ niệm/ Tấm ảnh nhuộm màu thời gian/ Đàn cháu ríu ran, sum 
vầy bên Bác/ Giữa mùa hoa, ấm rừng miền Tây… 
 

117. VŨ XUÂN SAO. Con đường Bác đã đi qua / Vũ Xuân Sao // Tuyển tập Thơ 
văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2014.- 
Tr.77 

ĐC.85(92) 
  T527T 

 Con đường này Bác đã đi qua/ Thăm Thuận Châu - Yên Châu - Mộc Châu/ Chênh 
vênh đèo dốc núi/ Vực hun hút thẳm sâu/… Không quản đường xa Bác đã lên đây/ Với núi 
rừng, với sông, với suối/ Với dân bản còn đói nghèo tăm tối/ Với Sơn La mảnh đất anh 
hùng/ Con suối bào cũng chảy về sông/ Bác đã đi xa vẫn cội nguồn dân tộc/ Cho con được 
giữ gìn dấu chân Bác/ Trên con đường Bác đã đến Sơn La. 
 

118. LÊ AN. Tháng Năm nhớ Bác Hồ: Bút ký / Lê An // Tuyển tập Thơ văn Sơn 
La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 2014.- Tr.140-
141 

ĐC.85(92) 
  T527T 

 … Cách đây 50 năm, ngày 7/5/1959 cán bộ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại châu 
Thuận Châu (Sơn La), lần đầu tiên vinh dự được đón Bác Hồ lên thăm nhân dịp kỷ niệm 5 
năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/1959)… Hôm đón Bác, nhân dân các 
dân tộc Tây Bắc từ đồng bào Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Kinh, Hoa… trên khắp 18 
châu trong Khu tự trị Thái Mèo (khu Tây Bắc) mặc những bộ trang phục của dân tộc mình 
đẹp nhất, mới nhất. Tay cầm cờ hoa đi theo hàng ngũ chỉnh tề, tập trung tại sân vận động 
Thuận Châu mừng vui đón Bác Hồ. 
 Bác bước ra lễ đài, đồng bào tay cầm cờ hoa giơ cao, reo vang “Pú Hô xen pi - Pú Hô 
xen pi” (theo tiếng Thái: Bác Hồ muôn năm). 
 Đứng trên lễ đài hôm ấy còn có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam…; Nhà thơ Tố Hữu (Trưởng ban Khoa 
giáo Trung ương); Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch Bộ trưởng Bộ Y tế…  
 Bác tươi cười, giơ cao cánh tay vẫy về phía đồng bào và nói: “Pi noọng hụ báu”, “Po 
me pi noọng hụ báu” (Đồng bào có hiểu không? Đồng bào nghe có hiểu không?). 
 Trước câu hỏi rất bất ngờ của Bác, làm mọi người dự mít tinh chào mừng Bác lên 
thăm hôm ấy rất đỗi ngạc nhiên, vì thấy Bác nói được tiếng dân tộc. Đồng bào reo thật to 
“Chúng cháu hiểu ạ…”.  
 Hôm gặp Bác, từ các già bản đến trẻ thơ đều rưng rưng lệ vì quá sung sướng được 
nhìn thấy Bác lần đầu tiên tại Tây Bắc… Tuy Bác bận “trăm công nghìn việc” song Bác rất 
quan tâm đến đồng bào miền núi; Bác dành thời gian đến thăm, nói chuyện với đồng bào, 
Bác căn dặn:  
 ... “Tôi mong rằng đồng bào, bộ đội và cán bộ đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã 
thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa, cùng nhau đoàn kết để giành lấy thắng lợi to lớn hơn 
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nữa, là diệt giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người được hưởng hạnh phúc yên vui…”. 
 Kết thúc buổi nói chuyện ngày 7/5/1959, Bác tặng đồng bào Tây Bắc bài thơ: “Người 
người mạnh khỏe/ Đoàn kết chặt chẽ/ Hăng hái thi đua/ Thành công vui vẻ”… 
 

119. VƯƠNG LUYỆN. Quê hương Bác đã đến thăm / Vương Luyện // Văn nghệ 
Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.15 

ĐC.28 
       V115NGH 

Sân vận động còn đây/ Nơi lễ đài Bác đứng/... 59 tháng 5 Bác đến đây thăm/ “Khu tự 
trị Thái - Mèo”... nhớ mãi/ Vinh dự lớn lao phút giây trọng đại/ Thấm thoắt thời gian 16 
năm tròn/... Chỗ Bác đứng hiện còn/ Lời Bác khuyên vẫn nhớ/... Trên lễ đài Bác đứng vẫy 
tay/ Ngàn cặp mắt hướng về nơi Bác/ Hình ảnh, niềm tin lên thơ, lên nhạc/ “Hồ Chí Minh 
đẹp nhất tên Người”/ Việt Nam - Việt Nam của thế kỷ 20!  

 

120. CẦM HÙNG. Nhớ lời Bác dặn năm xưa = Quám Pú Hô bó son mứn đới 
nhắng xiểng / Cầm Hùng // Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số đặc biệt.- Tr.100-101 

ĐC.28 
       V115NGH 

 Hồi năm năm chín (59) Bác lên/ Sơn La còn nhớ những lời Bác dặn/ Trong lòng dân 
mỗi bản, mỗi mường/ Vẫn chói lọi như ánh sáng ban mai mỗi ngày ta gặp/ Lời Bác rằng/ 
Toàn dân đoàn kết một lòng/ Miền xuôi miền ngược đều là anh em/… Nghe lời Bác chúng 
con nguyện nhớ/… Trồng thêm cây cho rừng ta xanh mãi/ Trồng mía, trồng ngô ngút ngàn 
phiêng bãi/… Cho ấm no về với mọi nhà/… Bác Hồ ơi chúng con xin nhớ/ Lời Bác dặn là 
cuộc sống để vươn lên. 
 

121. TRẦN ĐƯƠNG. Chiềng Ly theo chân Bác / Trần Đương // Văn hóa Sơn 
La.- 1971.- Số 1.- Tr.13-14 

ĐC.24 
          V115H 

 Bác Hồ ơi! Bác Hồ ơi!/ Chiềng Ly chẳng phút nào nguôi nhớ Người!/ Trông lên 
nghìn dặm núi đồi/ Cao cao hình Bác mặt trời sáng soi/… Bác Hồ ơi, đất Thuận Châu/ Dấu 
chân Người, triệu đời sau chẳng mờ/ Chỗ này Bác đứng năm xưa/ Phơ phơ tóc trắng, nắng 
trưa sáng rừng/… Tuổi già, vượt dốc Bác lên/ Nghìn năm Tây Bắc còn in bóng Người!/… 
Dân vui… mà Bác đi rồi/ Chiềng Ly ghi nhớ từng lời Bác răn. 
 

Cũng xem: 

122. CAO THÀNH. Nhớ mãi ngày Bác về Thuận Châu / Cao Thành // Văn nghệ 
Sơn La.- 1975.- Số 1.- Tr.4-5 

ĐC.28 
       V115NGH 

 

123. KIM HOÀN. Nhớ ngày Bác đến / Kim Hoàn // Văn hóa Sơn La.- 1971.- Số 
1.- Tr.15-16 

ĐC.24 
          V115H 

 

124. VŨ ĐỨC NGỌC. Cây vải Bác Hồ / Vũ Đức Ngọc // Văn hóa Sơn La.- 1971.- 
Số 1.- Tr.17 

ĐC.24 
          V115H 

 

125. ĐINH QUANG CHƯỞNG. Mãi nhớ Bác Hồ / Đinh Quang Chưởng // Suối 
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Reo.- 2015.- Số 152.- Tr.76-77 
ĐC.56 
S515R 

  

126. LÒ XUÂN THƯƠNG. Tháng Năm = Bươn hả - Bươn chiến bốn / Lò Xuân 
Thương; Lò Thanh Hoàn dịch // Văn nghệ Sơn La.- 2000.- Số 2.- Tr.22-23 

ĐC.28 
                                                                                                           V115NGH 
 

127. CÀ VĂN CÓN. Đường Bác đi qua = Táng Pú Hố cai / Cà Văn Cón // Suối 
Reo.- 2016.- Số 158.- Tr.62-63 

ĐC.56 
           S515R 

 

 

8. DI TÍCH LƯU NIỆM NƠI BÁC HỒ NÓI CHUYỆN  
VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN YÊN CHÂU 

(Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu) 
 

128. Di tích lịch sử lưu niệm nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc 
huyện Yên Châu // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- 
Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.29-30   
          ĐC.96 

         S464L 
Sau khi dự lễ mít tinh kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 4 năm 

thành lập Khu tự trị Thái - Mèo tại huyện Thuận Châu, trên đường về thủ đô Bác đã dành 
thời gian thăm hỏi và động viên đồng bào các dân tộc huyện Yên Châu. 

Sáng ngày 8 tháng 5 năm 1959, nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu vinh dự được 
đón Bác Hồ tới thăm. Một cuộc mít tinh lớn đón Bác cùng phái đoàn Chính phủ của hơn 
2.000 cán bộ, bộ đội và đồng bào các dân tộc quanh huyện lỵ tại sân bản Khoóng (xã 
Chiềng An). Nghe tin Bác Hồ đến thăm, ai cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất mang theo cờ 
hoa, biểu ngữ đi đón Bác. Niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy đã đến. Rừng người, rừng cờ sôi 
động hẳn lên khi Bác xuất hiện trên lễ đài. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt, Bác giơ 
tay vẫy chào và mời đồng bào ngồi xuống. Cả rừng người lặng im trong tiếng nói ấm áp, ân 
tình của Người. 

Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong huyện. 
Bác khen: “... Đảng, Chính phủ và Bác rất vui lòng khen ngợi đồng bào châu nhà trong 
kháng chiến đã tổ chức du kích đánh Tây rất tốt, đã giúp đỡ bộ đội, cán bộ đánh Tây. Thế là 
tốt! Đặc biệt đồng bào vùng cao sinh hoạt gian khổ, trong kháng chiến rất anh dũng, Đảng 
và Chính phủ tỏ lời khen. Từ ngày hòa bình lập lại, đồng bào, cán bộ đoàn kết rất tốt, giúp 
đỡ nhau tăng gia sản xuất, học bình dân như thế là tốt...”. Với phong cách giản dị, lời nói 
ngắn gọn, so sánh dễ hiểu, tình cảm giữa lãnh tụ và nhân dân trở nên thân thiết bao nhiêu 
trong niềm vui khôn xiết. Ai cũng bùi ngùi cảm động khi nghe Bác thổi khèn bè của nhân 
dân Yên Châu dâng tặng Bác và hỏi thăm bằng tiếng dân tộc. Bác căn dặn cán bộ, bộ đội và 
nhân dân Yên Châu trên tất cả các mặt: “... Đẩy mạnh sản xuất, làm thủy lợi, bảo vệ rừng, 
xây dựng tổ đổi công hợp tác xã, xóa mù chữ, giữ vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự, tích cực 
giúp đỡ đồng bào vùng rẻo cao, đặc biệt là phải đoàn kết chặt chẽ như nắm tay thế này...”. 

Sau đó Bác dặn riêng cán bộ: “... Cán bộ từ trên xuống dưới... đều là đầy tớ của nhân 
dân tức là cán bộ phải chăm lo đời sống của nhân dân, phải giúp đỡ dân tổ chức tổ đổi công, 
hợp tác xã, dân quân, cán bộ phải đến tận nơi giúp đỡ, bao giờ các tổ chức ở đó thật vững 
mới thôi. Chỗ nào nhân dân cần đến mình thì mình phải đến, bất kỳ chỗ nào cũng là Tổ 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La - Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh  33

quốc, là đất nước, cũng là đơn vị công tác cán bộ. Vì vậy cán bộ địa phương cùng cán bộ 
nơi khác đều phải đoàn kết thương yêu nhau, làm gương cho nhân dân địa phương...” (Nhân 
dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005, tr.69). 

Hình ảnh và những lời dặn dò, sự chỉ bảo ân cần của Bác mãi mãi in đậm trong lòng 
cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Yên Châu, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vượt qua khó khăn thử thách, vững bước đi lên xây 
dựng và bảo vệ quê hương đất nước. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Yên Châu vừa là tiền tuyến, vừa là hậu 
phương. Đảng bộ và nhân dân trong huyện vừa anh dũng chiến đấu đánh trả máy bay Mỹ 
đến bắn phá, vừa ra sức tăng gia sản xuất chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền 
Nam. 

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu phát 
huy truyền thống vẻ vang đang tiếp tục phấn đấu vươn lên với tinh thần tự lực, tự cường, 
khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng và lợi thế của địa phương phát triển kinh tế xã hội 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm xây dựng quê hương Yên 
Châu ngày càng phồn thịnh. 

Di tích lưu niệm nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu 
đã trở thành một địa danh lịch sử, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân Yên 
Châu nói riêng và nhân dân các dân tộc Sơn La nói chung. Di tích đã được UBND tỉnh Sơn 
La xếp hạng ngày 13/12/2004. 

 

129. Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, bộ đội, các 
cháu thiếu nhi và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu // Văn hóa thông tin, 2003.- 
Số 4.- Tr.3 

ĐC.25 
          V115H 

Tháng 5/1959 là dấu ấn lịch sử đáng nhớ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
Yên Châu… Sáng ngày 8/5/1959, tại sân bản Khoóng, xã Chiềng An, cuộc mít tinh lớn đón 
Bác diễn ra… Bác ân cần thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong châu. Bác 
khen: Đảng, Chính phủ và Bác rất vui lòng khen ngợi đồng bào châu nhà trong kháng chiến 
đã tổ chức du kích đánh Tây rất tốt, đã giúp bộ đội, cán bộ đánh Tây. Thế là tốt. 

… Bác căn dặn cán bộ, bộ đội và nhân dân các dân tộc Yên Châu: Đẩy mạnh sản 
xuất thực hành tiết kiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật, làm thủy lợi, bảo vệ rừng, xây dựng tổ 
đổi công hợp tác xã, xóa mù chữ… đặc biệt là phải đoàn kết các dân tộc… 

 

Cũng xem: 

130. CẦM MINH THUẬN. Khèn bè Yên Châu / Nhạc và lời: Cầm Minh Thuận 
// Văn hóa thông tin, 2003.- Số 4.- Tr.22 

ĐC.25 
          V115H 

 

131. ĐÀO QUANG TỐ. Tiếng khèn Yên Châu nhớ Bác Hồ / Đào Quang Tố // 
Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 4.- Tr.62-63 

ĐC.28 
       V115NGH 
 

9. DI TÍCH LƯU NIỆM NƠI BÁC HỒ NÓI CHUYỆN 
VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU 
(Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 

 

132. Di tích lưu niệm nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Nông trường 
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Mộc Châu // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.31-32     
          ĐC.96 

         S464L 
Ngày 8 tháng 5 năm 1959, một sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ đối với cán bộ, công 

nhân Nông trường Mộc Châu, Sơn La vinh dự được đón Bác Hồ cùng Đoàn đại biểu Chính 
phủ lên thăm. 

Sau khi dự lễ mít tinh kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 4 năm 
thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, tại Thuận Châu, thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân 
huyện Yên Châu Bác Hồ đã tới thăm cán bộ, công nhân Nông trường Mộc Châu. 

Trong niềm hân hoan, phấn khởi của đồng bào Mộc Châu lần đầu tiên được gặp Bác 
Hồ, ai cũng nô nức mang theo cờ hoa, biểu ngữ đi đón Bác. Tại đây, Bác đã dành tình cảm 
đặc biệt cho Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Mộc Châu. Bác ân cần thăm hỏi cán bộ, 
chiến sỹ, đồng bào các dân tộc tại châu ủy, sau đó đến thăm cán bộ, công nhân Nông trường 
Mộc Châu. Với giọng nói ấm áp và giàu tình cảm, Bác thăm hỏi sức khỏe, đời sống cán bộ, 
chiến sỹ, đồng bào các dân tộc, Bác khen ngợi thành tích đã đạt được trong mấy năm qua và 
sự trưởng thành nhanh chóng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Bác thăm hỏi 
cán bộ, chiến sỹ, chị em gia đình bộ đội lên xây dựng nông trường và ứng khẩu tặng hai câu 
thơ: 

“Công tư vẹn cả đôi bề 
Xây dựng xã hội chủ nghĩa gần kề phu quân”. 
Bác khen: “... Các cô, các chú chăn nuôi bò là rất tốt, đã có con bò vắt được 7 lít sữa 

mỗi ngày, nhưng khi xây dựng chủ nghĩa xã hội khá thì nhất định không phải là 7 lít mà 
phải là 27 lít hoặc hơn nữa…” (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác, Nxb Chính 
trị Quốc gia, 2005, tr.288). 

Bác khen đơn vị bước đầu ra quân trên trận tuyến mới đã cố gắng khắc phục mọi khó 
khăn, thiếu thốn, lập được nhiều thành tích. Bác đề nghị Chính phủ tặng thưởng Huân 
chương Lao động cho cán bộ, chiến sỹ Nông trường Mộc Châu, Bác dặn:  

“... Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội còn nhiều khó khăn, gian khổ nên từ cán 
bộ đến chiến sỹ phải đồng tâm nhất trí, đoàn kết một lòng, tích cực hơn nữa trong lao động 
sản xuất. Cán bộ yêu thương chiến sỹ, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần và quan tâm 
đến tâm tư, tình cảm của chị em...”. Bác ân cần khuyên nhủ:  “... Mọi người phải ăn ở sạch 
sẽ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, phải chú ý chăm sóc dạy dỗ các cháu, những người chủ 
tương lai... ” (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005, 
tr.288). 

Cảm động trước tình thương và sự quan tâm sâu sắc của Bác, ai cũng ghi lòng tạc dạ 
những lời dạy quý báu của Người, thầm hứa quyết tâm thực hiện bằng được những điều Bác 
mong. Trước khi chia tay, Bác lưu lại trong sổ vàng truyền thống của nông trường 16 chữ 
vàng: 

“Luôn luôn cố gắng 
Khắc phục khó khăn 
Tiến lên thật hăng 
Làm tròn nhiệm vụ” 
(Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác, Nxb Chính trị Quốc gia, 2005, 

tr.289). 
Từ sau ngày Bác Hồ lên thăm, cả nông trường bừng lên khí thế thi đua lao động sản 

xuất, cải tạo thảo nguyên. Những lời dạy ân cần của Bác đã trở thành nghị quyết của Đảng 
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ủy, thành nhiệm vụ của nông trường, là mục tiêu hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, 
chiến sỹ và công nhân Nông trường Mộc Châu. 

Sau những năm chiến đấu và xây dựng với những bàn tay và khối óc của cán bộ, 
chiến sỹ, công nhân Nông trường Mộc Châu, bộ mặt của nông trường đã biến đổi nhanh 
chóng và lớn mạnh vượt bậc. Từ một nông trường quân đội nhỏ bé đang tập đi những bước 
ban đầu đầy khó khăn thử thách, nay đã trở thành một liên hiệp các xí nghiệp công - nông 
hiện đại với quy mô sản xuất lớn, biến vùng thảo nguyên hoang vu xưa kia thành vùng kinh 
tế trọng điểm của tỉnh, trở thành một thị trấn mới sầm uất, nhộn nhịp, tràn đầy sức sống. 

Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Nông trường Mộc Châu ngày nay đã 
trở thành một di tích lịch sử lưu niệm, được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng ngày 13/12/2004. 
Di tích ở trung tâm thị trấn Nông trường Mộc Châu cách Quốc lộ 6 khoảng 600m trên 
đường từ Sơn La về Hà Nội. 

 

133. NGUYỄN HOÀNH. Nhớ lời Bác dặn / Nguyễn Hoành // Văn nghệ Sơn La.- 
1999.- Số 4.- Tr.20-21 

ĐC.28 
                                                                                                            V115NGH 
 ... Ngày mùng tám tháng năm/ Đã bốn chục năm rồi nhưng ai cũng nhớ/ Chúng con 
sum vầy bên Bác về thăm/ Trời Mộc Châu như cao hơn, xanh hơn/ Đầu mùa hạ nắng bừng 
lên sắc lá/ Thấy Bác vui, ánh mắt Bác cười/… Bao phân vân, được nghe lời Bác dạy/ “Luôn 
luôn cố gắng/ Khắc phục khó khăn/ Tiến lên thật hăng/ Làm tròn nhiệm vụ”/ Rất nhân từ 
như lời cha dặn/ Như dòng sữa ngọt ngào núm ruột mẹ trao… 

 

Cũng xem: 

134. LÊ HỮU NIỆM. Ngày Bác đến / Lê Hữu Niệm // Thơ Thảo nguyên.- Sơn 
La: Câu lạc bộ thơ Thảo Nguyên.- 2000.- Tr.15 

ĐC.85(92) 
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10. DI TÍCH LƯU NIỆM NƠI BÁC HỒ NÓI CHUYỆN 
VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC HUYỆN MỘC CHÂU 

(Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 
 

135. Di tích lưu niệm nơi Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện 
Mộc Châu // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.32-33     
                ĐC.96 

               S464L 
Ngày 8/5/1959 sau khi thăm huyện Yên Châu, Bác và Đoàn đại biểu Chính phủ đã 

đến thăm và nói chuyện với nhân các dân tộc Mộc Châu. Từ 5 giờ sáng tất cả các ngả 
đường, cán bộ, bộ đội, công nhân, ai cũng mặc đẹp, mang theo cờ hoa, biểu ngữ đi đón Bác. 
Tại Ủy ban Hành chính huyện (nay thuộc Tiểu khu 11, thị trấn Nông trường Mộc Châu), với 
các khẩu hiệu “Đảng Lao động Việt Nam”, “Ra sức thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch 
để chào mừng Bác Hồ lên thăm Tây Bắc”. 

Sáng ngày 8/5/1959, giây phút thiêng liêng và niềm hạnh phúc lớn lao ấy đã đến với 
đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu. Rừng người rừng cờ sôi động hẳn lên khi thấy đoàn 
xe con xuất hiện. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi Bác Hồ từ trên xe ô tô 
bước xuống tiến về kỳ đài. Mọi người rưng rưng nước mắt xúc động vừa vỗ tay vừa hô to 
“Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm”, Bác giơ tay vẫy chào mọi người rồi đi nhanh lên 
kỳ đài. Sau lời giới thiệu của đồng chí lãnh đạo huyện, Bác ân cần thăm hỏi sức khỏe của 
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cán bộ, nhân dân và thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, Bác đã ân cần dặn dò cán 
bộ, nhân dân Mộc Châu: “Tây Bắc có vị trí rất quan trọng, trong đó Mộc Châu là cửa ngõ 
của Tây Bắc, Mộc Châu có rừng vô cùng quý giá, cán bộ và nhân dân các dân tộc Mộc 
Châu phải phấn đấu xây dựng Mộc Châu phát triển hơn nữa. Muốn vậy, cán bộ và nhân dân 
các dân tộc Mộc Châu phải: Đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và 
chăm lo sức khỏe cho nhân dân” (Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác, Nxb 
Chính trị Quốc gia, 2005). Tuy Bác nói nhanh nhưng rõ ràng, cụ thể và dễ hiểu, sau đó Bác 
đi xuống bắt tay các cụ già, ân cần thăm hỏi sức khỏe bà con.   

… Với phong cách giản dị, với lời so sánh dễ hiểu, tình cảm giữa lãnh tụ và nhân 
dân, các thầy cô giáo, các em học sinh đã trở nên gần gũi, thân thiết. Bác đi đến từng hàng 
các em học sinh nhẹ nhàng căn dặn: “Các cháu phải cố gắng chăm ngoan học thật giỏi vâng 
lời thầy cô, tương lai của đất nước phụ thuộc vào các cháu. Học sinh miền xuôi cũng như 
miền ngược đều là con, là cháu của Bác, phải thương yêu lấy nhau, đoàn kết học tập lẫn 
nhau coi nhau như anh em một nhà và cùng nhau xây dựng quê hương”. 

Kết thúc buổi mít tinh, Bác bắt nhịp cho toàn thể cán bộ, nhân dân, các thầy cô giáo 
cùng toàn thể các em học sinh hát bài “Kết đoàn”. 

Ngày 8/5/1959 đã thực sự trở thành mốc son lịch sử, một kỷ niệm sâu sắc trong đời 
sống của nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu. Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân 
dân vẫn còn đây, hình ảnh và những lời dặn dò, chỉ bảo ân cần của Người mãi mãi in đậm 
trong lòng cán bộ, nhân dân, các thầy cô giáo và các em học sinh Mộc Châu. Đó là niềm cổ 
vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mộc Châu vươn lên, vượt qua 
mọi khó khăn thử thách, thực hiện triệt để chủ trương đường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước, xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển như ngày hôm nay. 

Di tích thuộc Tiểu khu 11, thị trấn Nông trường Mộc Châu, được UBND tỉnh Sơn La 
công nhận xếp hạng ngày 15/9/2008. 

 

136. QUANG ĐỨC. Bác Hồ với Mộc Châu / Quang Đức // Suối Reo.- 2006.- Số 
3.- Tr.48 
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 Mộc Châu ngày ấy Bác về thăm/ Mới đó nay tròn 46 năm!/ Hơi ấm còn vương dòng 
bút tích/ Tươi nguyên lời dặn “Vượt khó khăn”/… Bác mãi còn đây với Mộc Châu/ Bác vui 
khi thấy Mộc Châu giàu!/ Thảo nguyên thị xã ngày mai đó/ Rộn tiếng còi ca những sớm 
chiều/ Bác mãi còn đây với đất trời/ Vẫn vầng dương tỏa ánh muôn nơi/ Vẫn cùng con cháu 
trên đường mới/ Bác mãi còn đây - Với muôn đời. 
 

137. NGUYỄN TRỌNG TĂNG. Nhớ lại ngày Bác Hồ thăm Sư đoàn 335 Mộc 
Châu: Hồi ký / Nguyễn Trọng Tăng // Văn nghệ Sơn La.- 2003.- Số 2.- Tr.66-72 

ĐC.28 
                                                                                                           V115NGH 
 … Ngày 8/5/1959 sau khi dự lễ kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên và 4 năm khu 
Tây Bắc, Bác Hồ cùng phái đoàn Chính phủ đi ô tô từ Thuận Châu về Trung đoàn 280… 
Sau khi nghe báo cáo thành tích… Bác đã biểu dương Trung đoàn rồi tự tay cho 4 câu thơ 
vào sổ vàng: “Luôn luôn cố gắng/ Khắc phục khó khăn/ Tiến lên thật hăng/ Làm tròn nhiệm 
vụ”… Về sau bài thơ được viết thành bức thư pháp chữ lớn, treo phòng truyền thống. Lớp 
công nhân - chiến sỹ thời 1960 không ai không thuộc bài thơ đó, bởi chỉ 16 chữ mà chứa 
đựng cả sự động viên lớn…  
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11. DI TÍCH LỊCH SỬ KHU CĂN CỨ CÁCH MẠNG MƯỜNG CHANH 
(Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn) 

 

138. Di tích lịch sử Khu căn cứ cách mạng Mường Chanh // Sơn La Di tích và 
danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Sơn La, 2015.- Tr.34-36         
          ĐC.96 
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Khu căn cứ cách mạng Mường Chanh thuộc bản Cang Mường, xã Mường Chanh, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; cách trung tâm huyện lỵ Mai Sơn 50km về phía Tây Bắc, cách 
thành phố Sơn La 20km về phía Tây Nam. Quá trình hình thành, tồn tại cũng như vai trò 
của khu căn cứ gắn liền với phong trào cách mạng ở Sơn La thời kỳ tiền khởi nghĩa. 

Tháng 12/1939 các đảng viên cộng sản bị thực dân Pháp giam cầm tại Nhà tù Sơn La 
đã bí mật thành lập Chi bộ Đảng gồm 10 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí 
thư chi bộ lâm thời. Sau khi thành lập, tháng 5/1940, chi bộ đã triệu tập đại hội và đề ra 5 
nhiệm vụ công tác, trong đó có một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát triển các tổ 
chức quần chúng cách mạng bên trong và bên ngoài nhà tù. Một mặt Ban chi ủy quan tâm 
đến việc bắt liên lạc với Xứ ủy Bắc kỳ và Trung ương Đảng. Mặt khác, chủ động tiếp xúc 
với nhân dân, công chức và binh lính để tuyên truyền vận động xây dựng cơ sở cách mạng 
trên địa bàn. 

Đầu năm 1943, khi điều kiện đã chín muồi, Chi bộ Nhà tù Sơn La bí mật thành lập tổ 
chức cách mạng đầu tiên, đó là “Đoàn Thanh niên cứu quốc” (tiếng Thái gọi là Mú nóm 
chất mương) gồm 2 tổ ở tỉnh lỵ và huyện Mường La, hoạt động trên cơ sở Điều lệ Đoàn 
Thanh niên cứu quốc Việt Nam - một tổ chức của Mặt trận Việt Minh có nhiệm vụ tuyên 
truyền, vận động, xây dựng và phát triển tổ chức cách mạng ở địa phương, đặc biệt là trong 
thanh niên dân tộc Thái, tổ chức “Đoàn Thanh niên cứu quốc” cũng chính là nơi tiếp nhận 
chủ trương, đường lối của Đảng từ Chi bộ Nhà tù Sơn La. 

Sau cuộc vượt ngục thành công của 4 tù nhân chính trị ở Nhà tù Sơn La (tháng 
8/1943), thực dân Pháp khủng bố gắt gao, các tổ Thanh niên cứu quốc tạm ngừng hoạt động 
để chờ thời cơ. Theo sự chỉ đạo của Chi bộ Nhà tù Sơn La, đồng chí Chu Văn Thịnh (một 
đội viên của Đoàn Thanh niên cứu quốc) được bí mật giao nhiệm vụ cùng với anh em địa 
phương chuyển hướng hoạt động, tìm địa bàn thuận lợi để xây dựng cơ sở cách mạng. 

Qua một thời gian khảo sát, tìm hiểu, đồng chí Chu Văn Thịnh báo cáo với Chi bộ 
Nhà tù Sơn La chọn địa bàn xã Mường Chanh (Châu Mai Sơn) để xây dựng phong trào cách 
mạng. Xã Mường Chanh cách tỉnh lỵ khoảng 20km về phía Tây Nam, giao thông thuận tiện, 
nối liền Mai Sơn, Thuận Châu với Sông Mã. Địa thế “Tiến có thể đánh, lui có thể giữ”, tạo 
điều kiện phát triển và mở rộng cơ sở cách mạng ra các vùng lân cận. Mặt khác, nơi đây dân 
cư đông đúc, có nhiều người đi học ở tỉnh lỵ làm việc cho thực dân Pháp ở Tòa Công sứ 
trong số đó có người đã được các chiến sỹ cộng sản trong Nhà tù Sơn La giác ngộ... Tất cả 
những yếu tố đó là tiền đề quan trọng để xây dựng Mường Chanh thành căn cứ địa cách 
mạng lâu dài. 

 Chỉ sau một thời gian tuyên truyền, vận động, cuối năm 1943, Mường Chanh đã 
thành lập được tổ Thanh niên cứu quốc gồm 12 đội viên và nhiều quần chúng cảm tình, thực 
hiện những hình thức vận động nửa công khai, nửa bí mật để giác ngộ quần chúng, phát 
triển hội viên mới. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực và tổ chức hướng dẫn “Hội dệt anh” 
(Hội kết nghĩa anh em) - một tổ chức tự phát ở địa phương đã hình thành trước khi đồng chí 
Chu Văn Thịnh vào xây dựng cơ sở cách mạng ở đây. Hội đã tập hợp những nông dân khá 
giả nhưng không có quyền và những quý tộc thuộc tầng lớp trên bị mất chức, với mục đích 
là chống lại phìa, tạo và những chức dịch nắm quyền ở địa phương.  
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Bước sang năm 1944, hoạt động của tổ “Thanh niên cứu quốc” ở Mường Chanh đã 
có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, kết nạp được trên 40 hội viên. Hội 
đã phát động quần chúng nhân dân đấu tranh đòi giảm thuế, bớt phu, bớt ruộng chức. Vụ 
thuế năm 1944 hội đã 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, số còn lại làm quỹ hội. Thắng lợi 
của cuộc đấu tranh càng cổ vũ quần chúng tin tưởng vào tổ Thanh niên cứu quốc. Để đảm 
bảo an toàn cho các cuộc đấu tranh và chuẩn bị ra đời lực lượng vũ trang nòng cốt, hội đã 
thành lập Đội Tự vệ do đồng chí Cầm Vĩnh Tri chỉ huy, tổ chức luyện tập quân sự, trang bị 
vũ khí, gây quỹ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân theo cách 
mạng. 

Sau khi phát xít Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (tháng 3/1945) các chiến sỹ 
cộng sản bị thực dân Pháp giam cầm ở Nhà tù Sơn La được thả tự do. Đồng chí Lê Trung 
Toản trở về báo cáo với Xứ ủy Bắc Kỳ và được đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bí thư Xứ ủy 
điều trở lại Sơn La. Đến Sơn La đồng chí được bố trí về căn cứ Mường Chanh để cùng với 
các đồng chí cán bộ địa phương lãnh đạo phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. 

Chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào cách mạng ở Sơn La đã phát triển nhanh 
chóng: Toàn tỉnh có trên 60 cơ sở cách mạng, riêng ở Mường Chanh cả 8 bản đều có cơ sở 
cách mạng. Trên cơ sở đội tự vệ, ban lãnh đạo khu căn cứ đã quyết định thành lập trung đội 
du kích vũ trang do đồng chí Lê Trung Toản và Cầm Vĩnh Tri trực tiếp lãnh đạo. 

Để tập hợp mọi lứa tuổi, lực lượng tham gia phong trào cách mạng, ban lãnh đạo khu 
căn cứ quyết định thành lập “Hội người Thái cứu quốc” (Côn tay chất mương). Bên cạnh 
các hình thức tuyên truyền hội còn ra tờ báo Lắc mướng (Trụ cột đất nước) do đồng chí Lê 
Trung Toản và Cầm Minh chỉ đạo kiêm chủ bút. Báo được viết bằng hai thứ chữ Thái và 
quốc ngữ; mỗi số báo ra được khoảng chục tờ, vạch trần tội ác của giặc Nhật, kêu gọi nhân 
dân các dân tộc đoàn kết đứng dậy tập hợp dưới cờ Việt Minh để kháng Nhật cứu nước. 

Tháng 8 năm 1945, trong không khí sôi sục tổng khởi nghĩa của nhân dân cả nước, 
lực lượng vũ trang và nhân dân ở khu căn cứ đã đứng lên giành chính quyền ở Mường 
Chanh rồi sau đó đã kết hợp cùng nhân dân các địa phương khác giành chính quyền ở Sơn 
La thắng lợi. 

Khu căn cứ cách mạng Mường Chanh đã được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng Di tích 
lịch sử ngày 28/4/2006. 

 

12. DI TÍCH LỊCH SỬ BIA LƯU NIỆM TRUNG ĐOÀN 52 TÂY TIẾN 
(Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 

 

139. Di tích lịch sử Bia lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến // Sơn La Di tích và 
danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Sơn La, 2015.- Tr.36-39         
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… Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh đoàn quân Tây Tiến còn vang mãi với 

những chiến công oanh liệt gắn liền với trang sử hào hùng của mặt trận Tây Bắc và liên 
minh chiến đấu Việt - Lào trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần tô 
thắm truyền thống anh hùng, quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

… Trong lần tái xâm lược nước ta, thực dân Pháp xác định Tây Bắc là một trong 
những địa bàn chiến lược quan trọng, chúng đặt mục tiêu chiếm giữ. Chính vì vậy, sau khi 
gây hấn và đánh chiếm Nam Bộ ngày 23/9/1945, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống 
Tây Bắc và Thượng Lào. Đầu năm 1946, chúng chiếm đóng Lai Châu, địch thực hiện ý đồ 
chiếm toàn bộ Tây Bắc, uy hiếp đồng bằng Bắc Bộ, làm bàn đạp tấn công Thượng Lào và 
khóa chặt biên giới Việt Trung. 
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Xác định tầm quan trọng của địa bàn chiến lược Tây Bắc và thấy rõ âm mưu, thủ 
đoạn nham hiểm của địch, chính vì vậy, ngay sau ngày lập nước, Trung ương Đảng và Bác 
Hồ đã quyết định thành lập một đơn vị lực lượng vũ trang tiến lên Tây Bắc, phối hợp với bộ 
đội địa phương để chiến đấu, bảo vệ thành quả cách mạng. Ngày 27/02/1947 tại Mai Châu 
(Hòa Bình) Bộ Tổng chỉ huy quân đội quốc gia đã quyết định thành lập Trung đoàn Tây 
Tiến do đồng chí Hoàng Sâm (Khu trưởng Chiến khu II) và đồng chí Lê Hiến Mai (Tham 
mưu trưởng Chiến khu II) trực tiếp chỉ huy. Trung đoàn Tây Tiến bao gồm các Tiểu đoàn 
150, 157, 164 và Tiểu đoàn 60 thuộc Trung đoàn 37 chiến khu 2 Hòa Bình. Đến đây, mặt 
trận Tây Bắc có một trung đoàn chủ lực hoàn chỉnh gồm 4 tiểu đoàn do các đồng chí Lê 
Trọng Tấn, Phùng Thế Tài, Nam Hải, Hoàng Mười chỉ huy. Các đơn vị này đã tham gia 
chiến đấu từ những ngày đầu khó khăn, gian khổ, nay lại tiếp tục tiên phong trên mặt trận 
mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy mặt trận, ngày 16/5/1947 Trung đoàn Tây Tiến 
mang phiên hiệu Trung đoàn 52. Lực lượng của trung đoàn là những chiến sỹ giải phóng 
quân từ Việt Bắc về thủ đô chuyển thành Vệ quốc đoàn, tự vệ chiến đấu, công nhân, nông 
dân, trí thức, binh sỹ chế độ cũ giác ngộ và cả các nhà sư... tự nguyện đứng trong hàng ngũ 
Mặt trận Việt Minh, quyết tâm bảo vệ non sông đất nước. 

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các đội Vệ quốc đoàn Tây Tiến hăng hái lên 
đường mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, một vẻ hào hoa, lãng tử của các chàng trai đất 
Hà thành. Sau khi tập kết tại Mộc Châu (Sơn La) các đơn vị lần lượt tỏa đi khắp các mặt 
trận, sát cánh cùng quân và dân các dân tộc Tây Bắc và nước bạn Lào vừa củng cố chính 
quyền cách mạng, vừa tổ chức chặn đánh địch tại nhiều nơi như Tuần Giáo, Quỳnh Nhai, 
Chiềng Pấc, Mường Sại, Mộc Châu, dọc đường 41... Tiêu biểu là Tiểu đoàn 150 do đồng chí 
Tuấn Sơn chỉ huy, tiêu diệt địch ở Chiềng Cồng, rồi vượt qua Mường Lát đánh tan đồn Sốp 
Hào tiến vào Sầm Nưa. Tiểu đoàn 157 do đồng chí Chu Văn Yêm chỉ huy tiến ngược ven 
sông Mã, một bộ phận vào Sầm Nưa, lực lượng còn lại đánh địch ở Mai Châu, Đà Bắc (Hòa 
Bình), phá tan âm mưu lập “Xứ Mường tự trị” của địch. 

Sau Chiến dịch Việt Bắc 1947, cục diện chiến trường thay đổi có lợi cho ta, Trung 
đoàn Tây Tiến chuyển sang phương thức tác chiến “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung”, 
liên tục đánh địch ở Hòa Bình, Sơn La, vùng biên giới Việt - Lào... Cuối năm 1949, Trung 
đoàn 52 sáp nhập vào Đại đoàn Đồng Bằng (tức Sư đoàn 320), được mang tên Đoàn Đông 
Biên chiến đấu oanh liệt trong đội hình quân chủ lực cơ động, góp phần giành chiến thắng 
vang dội trong Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, vinh dự 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “Quyết chiến quyết thắng”. 

… Trong thời kỳ chiến đấu bảo vệ miền Bắc và chi viện chiến trường miền Nam 
đánh Mỹ, Trung đoàn Tây Tiến đã lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần đánh bại 2 cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ tại miền Bắc. Đồng thời làm tốt 
nhiệm vụ chiến đấu ở Bình Trị Thiên, Tây Nguyên, Khu 5 cùng quân và dân cả nước tiến 
hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của mình, chiến sỹ Vệ quốc đoàn Tây 
Tiến thể hiện rõ bản chất cách mạng của anh bộ đội Cụ Hồ, trung với nước, hiếu với dân, 
sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sỹ trung đoàn 
luôn đoàn kết gắn bó, yêu thương lẫn nhau, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Cũng 
chính trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt ấy, những cán bộ, chiến sỹ Tây Tiến đã để lại 
cho đồng bào Tây Bắc, nhân dân các bộ tộc Lào anh em những kỷ niệm êm đẹp, thắm tình 
quân dân sâu nặng… 

Để ghi nhớ công lao to lớn của các chiến sỹ Trung đoàn 52 Tây Tiến, thể hiện đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; Ban Liên lạc các cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây 
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Tiến phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu xây dựng Nhà bia 
lưu niệm Trung đoàn trên đỉnh đồi Nà Bó thuộc Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu. Công trình 
được khởi công tháng 3 năm 2006, khánh thành ngày 17/9/2006. 

Nhà bia được xây dựng với tổng diện tích là 1.120m2, bậc thang lên xuống dài là 
19m, rộng 2m. Bia được tạo bởi một khối đá hoa cương cao 1,2m, rộng 80cm, dày 15cm. 
Mặt trước khắc một phần nội dung bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các chiến sỹ 
bộ đội Tây Tiến, ngày 20/2/1947: “... Nếu trong cuộc kháng Nhật chúng ta thành công với 
khu giải phóng Việt Bắc thì trong cuộc kháng Pháp chúng ta đã thành công với công cuộc 
Tây Tiến”. Mặt sau khắc đoạn thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng sáng tác năm 1948 tại 
Phù Lưu Chanh cùng với lời tựa: “Ngàn năm sáng mãi tấm lòng cao đẹp của đồng bào các 
dân tộc ở Mộc Châu đã đùm bọc các chiến sỹ Tây Tiến và cùng phối hợp chiến đấu...”. 

… Di tích lịch sử Bia lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến đã được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 28/02/2007. 
 

140. VŨ QUANG. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc 
hội Lào Pany Yathotou dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến / 
Vũ Quang // Đại biểu nhân dân.- 2017.- Ngày 08 tháng 7.- Số 189.- Tr.1-2 
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Ngày 07/7, nhân dịp tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 Ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt 
Nam - Lào, tại Mộc Châu, Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị 
Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào 
Pany Yathotou đã dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến. 

… Sau Lễ tưởng niệm, dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cùng ghi sổ lưu niệm tại khu di tích. Trong sổ lưu 
niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Tây Tiến gắn liền với chiến công 
oanh liệt của Trung đoàn 52 - Đoàn quân Tây Tiến oai hùng. Mãi mãi, các thế hệ trẻ Việt 
Nam sẽ ghi nhớ công lao của các chiến sỹ Tây Tiến. Công trình Di tích Tây Tiến rất có ý 
nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước của thanh niên Việt Nam”. Chủ tịch Quốc hội Lào 
Pany Yathotou viết: “Khu Di tích là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác, liên minh chiến 
đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nước Việt Nam - Lào 
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt ngày càng đơm hoa, kết trái, vì lợi ích 
của hai dân tộc”. 

… Khu Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến lưu giữ những bức ảnh, kỷ vật, những 
tác phẩm nghệ thuật được những người lính Tây Tiến sáng tác trong những ngày chiến đấu 
gian khổ, ghi đậm dấu ấn lịch sử hào hùng của Trung đoàn và “tiếp lửa”, nuôi dưỡng tâm 
hồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 
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13.  DI TÍCH LỊCH SỬ BIA LƯU NIỆM 
ĐOÀN 83 QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM TẠI LÀO 

(Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) 
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 … Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công đã đập tan bộ máy 

thống trị đầu não của phát xít Nhật và thực dân Pháp ở Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi 
cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Lào. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp 
thời của Xứ ủy Ai Lao, ngày 23/8/1945, một cuộc mít tinh lớn diễn ra tại khu vực chợ Mới 
có đông đảo nhân dân Lào và Việt kiều tham gia. Cuộc mít tinh đánh dấu cuộc khởi nghĩa 
Viêng Chăn giành thắng lợi, đã thúc đẩy và tạo điều kiện cho các địa phương khác trên đất 
Lào đứng lên khởi nghĩa thắng lợi. Sáng ngày 12/10/1945, Chính phủ Lào Ítxala vừa được 
thành lập đã làm lễ ra mắt và trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể nhân dân nền độc lập của 
quốc gia Lào, mở ra kỷ nguyên mới về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Thế nhưng, nền độc lập giành lại chưa được bao lâu thì nền cộng hòa non trẻ của 
Việt Nam và Lào lại bị thực dân Pháp quay trở lại xâm lược hòng đặt ách thống trị lên hai 
dân tộc một lần nữa. Liên quân Lào - Việt đã được hình thành ngay sau khi thực dân Pháp 
quay trở lại xâm lược Lào lần thứ II, dưới sự chỉ huy của Hoàng thân Xuphanuvông. Đến 
cuối năm 1946, thực dân Pháp đã hoàn toàn chiếm đóng Đông Dương. Liên quân Lào - Việt 
đã chủ động rút lui khỏi Viêng Chăn sang Thái Lan để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho 
một cuộc chiến đấu lâu dài. Được sự giúp đỡ của Đảng Xê ri thay (Đảng Tự do Thái) cùng 
nhân dân yêu chuộng hòa bình ở Thái Lan, đầu năm 1947, Trung đội Ítxala - Tên gọi chung 
của bộ đội Việt Nam - Lào đã được thành lập ở Noong Khai và Noong U Đon. Sau một thời 
gian đóng quân trên đất Thái Lan, năm 1948, đơn vị bộ đội Việt Nam - Lào được lệnh quay 
về chiến trường Lào để phối hợp chiến đấu với bộ đội Lào. Thời gian này đơn vị đổi tên 
thành Trấn Ninh, nhiệm vụ chủ yếu là hành quân qua đất Lào tăng cường cho Quân khu IV, 
hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Lào từ phía Đông tiến sang dựa vào Quân khu IV để từ Việt 
Nam tiến sang Lào. Năm 1949, đơn vị được giao nhiệm vụ bám dân, xây dựng cơ sở quần 
chúng, đào tạo cán bộ, xây dựng phong trào du kích và quân đội… Tháng 3/1950, mặt trận 
Tây Lào chính thức được thành lập… Đầu năm 1952, phong trào kháng chiến đã phát triển 
mạnh mẽ trên toàn nước Lào. Để thống nhất công tác chỉ đạo cuộc kháng chiến của lực 
lượng vũ trang Việt Nam trên chiến trường Lào, mặt trận Tây Lào giải thể và mặt trận 
Thượng Lào được thành lập, bao gồm: Các đơn vị bộ đội Việt Nam ở Sầm Nưa lấy phiên 
hiệu là Đoàn 80, các đơn vị bộ đội Việt Nam ở Xiêng Khoảng lấy phiên hiệu là Đoàn 81, 
các đơn vị bộ đội Việt Nam ở Luông Pha Băng lấy phiên hiệu là Đoàn 82, các đơn vị bộ đội 
Việt Nam ở Sầm Nưa, Viêng Chăn lấy phiên hiệu là Đoàn 83, cơ quan Bộ Tư lệnh và Ban 
cán sự mặt trận Thượng Lào lấy phiên hiệu là Đoàn 84. Sau khi được thành lập, Ban cán sự 
Đoàn 83 đã xây dựng kế hoạch: Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng vũ trang 
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và các khu căn cứ kháng chiến làm phương châm hoạt động… khu căn cứ ngày một mở 
rộng và tạo được thế trận vững chắc, rộng lớn. 

Ngày 17/5/1953, Chiến dịch Thượng Lào kết thúc thắng lợi. Đoàn 83 Viêng Chăn đã 
có nhiều đóng góp vào chiến dịch quan trọng này: Góp phần tiêu hao sinh lực địch, mở rộng 
vùng giải phóng ở Thượng Lào, các căn cứ kháng chiến được củng cố, mở rộng, lực lượng 
vũ trang được tăng cường cả về số lượng và vũ khí, trang bị... Sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, các đơn vị vũ trang của Việt Nam hoạt động 
ở chiến trường Lào được lệnh tập kết về nước đóng quân ở Lược (Thanh Hóa). Về Việt 
Nam, các Đoàn 80, 82, 83 và 84 bộ đội tình nguyện Việt Nam ở chiến trường Lào được sát 
nhập lại thành Tổng đội Biên phòng vào năm 1955, do đồng chí Tạ Xuân Thu - Tư lệnh mặt 
trận Thượng Lào cũ làm Tổng Tư lệnh... Giữa năm 1955, Tổng đội Biên phòng giải thể. Các 
Đoàn 80, 81, 82, 83, 84 sát nhập thành Trung đoàn 83 - Một trung đoàn của Sư đoàn 325 
(đồng chí Bế Xuân Cương - Trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Hòa - Chính ủy). Đoàn 83 
tập kết, đóng quân tại bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. Cây đa đầu bản Áng được 
chọn là nơi đặt trạm xá Đoàn 83 để điều trị, dưỡng thương bệnh binh. Trong thời gian đóng 
quân ở Mộc Châu, Đoàn 83 đã tích cực xây dựng doanh trại, chấn chỉnh củng cố lực lượng; 
tham gia xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp; trấn áp các hoạt 
động xưng vua, bạo lực ở Kiến Thiết (nay là Lóng Luông), xây dựng sân bay Nà Sản, mở 
đường 136 từ Xồm Lồm đi Vạn Yên; tham gia bảo vệ phái đoàn của Chính phủ do Bác Hồ 
dẫn đầu lên thăm Tây Bắc ngày 7/5/1959. Từ 1960 - 1976, Đoàn 83 là Trung đoàn công 
binh cầu đường thuộc quân khu Tây Bắc tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, 
Trung và Hạ Lào. Sau năm 1976, Đoàn 83 là đơn vị thuộc binh chủng Hải quân tham gia 
xây dựng các công trình phòng thủ bờ biển ở quần đảo Hoàng Sa và nhiều đảo khác. 

Với những thành tích vẻ vang, Đoàn 83 đã được Đảng, Chính phủ hai nước ghi nhận 
và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng III đầu tiên ở 
mặt trận Thượng Lào. Năm 1975, đơn vị được Đảng - Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lực lượng vũ 
trang thời kỳ đổi mới. Năm 2001, để lưu lại dấu ấn và tưởng nhớ chiến công của các cán bộ, 
chiến sỹ Đoàn 83, Hội Cựu chiến binh Đoàn 83 đã dựng một bia lưu niệm ở dưới tán cây đa 
bản Áng, xã Đông Sang với nội dung: “Kế thừa truyền thống Đoàn 83 Viêng Chăn, Quân 
tình nguyện Việt Nam tại Lào. Trung đoàn 83 thuộc Sư đoàn 335 từ 1955 - 1959 đóng quân 
tại bản Áng - Đông Sang, Mộc Châu làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc và tham gia 
xây dựng quê hương Mộc Châu”. 

Di tích lưu niệm Đoàn 83 là một minh chứng ca ngợi những người con Việt kiều ưu 
tú trên nước bạn Lào, Thái Lan. Họ đã cùng cả dân tộc ta viết nên những trang sử vàng oanh 
liệt của mối tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm; 
khẳng định “Mối tình Lào - Việt là mối tình thủy chung, trong sáng, cao hơn núi, dài hơn 
sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm và ngát thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất”. 
Di tích được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 13/12/2004. 
 

145. NGUYỄN TRỌNG TĂNG. Sư đoàn ở đất Mộc Châu / Nguyễn Trọng Tăng 
// Văn nghệ Sơn La.- 1996.- Số 2.- Tr.19-22 

ĐC.28 
       V115NGH 

  … Ngày 29/10/1955, Nhà nước ta ra quyết định thành lập Đại đoàn 335, lấy quân từ 
các đơn vị tổng đội biên phòng…  

… Một thành tích nữa của Sư đoàn 335 tưởng không thể quên: Ấy là chiến công của 
Tiểu đoàn cao xạ Mộc Châu ngày 14/6/1965 đã chiến thắng oanh liệt trận đấu đánh trả máy 
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bay Mỹ leo thang đến căn cứ Sư đoàn. Rồi liên tiếp 3 năm sau đó, chiến đấu bền bỉ với 
không quân Mỹ, góp phần xứng đáng vào thành tích bắn rơi 63 máy bay hiện đại Mỹ của 
quân dân tỉnh Sơn La. 

Còn bao nhiêu chiến công lớn nhỏ và bao nhiêu chiến sỹ anh hùng đã xuất thân từ 
những chiến công ấy?... và bao nhiêu đồng đội đã xả thân để không còn được gặp lại trong 
ngày hôm nay? 

Cũng cần phải kể đến sức xây dựng, sản xuất của Sư đoàn trong 10 năm trên đất Mộc 
Châu: Bằng sức của chính mình, các tiểu đoàn lần lượt xây xong doanh trại ngói, mở mang 
thêm đường xá, hòa với sự phát triển của Nông trường quân đội Mộc Châu, đã làm cho cao 
nguyên mênh mông, từ chỗ hoang vắng nghèo nàn thành nơi làm ra nhiều sản phẩm, để có 
bộ mặt tươi đẹp như ngày hôm nay… 
 

14. DI TÍCH LỊCH SỬ CÂY ME  
NƠI THÀNH LẬP CHI BỘ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA 

(Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) 
 

 

146. Di tích lịch sử Cây Me nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn 
La // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.43-45      
          ĐC.96 
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 … Tháng 6/1946, Trung ương Đảng cử đồng chí Trần Quyết lên Sơn La thay đồng 

chí Dương Văn Ty và trực tiếp làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 7/1946 Tỉnh bộ Việt Minh tổ 
chức hội nghị cán bộ do đồng chí Trần Quyết chủ trì diễn ra tại bản Hát Lót, để nhận định 
và đánh giá phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. Vừa làm nhiệm vụ chăm lo, đảm bảo đời 
sống cho nhân dân, vừa phải xây dựng lực lượng vũ trang. 

Thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương ngày 1/8/1946, công tác xây dựng 
Đảng tiến hành hết sức khẩn trương và thận trọng… Đầu tháng 10/1946, 4 quần chúng ưu tú 
được kết nạp vào Đảng, như vậy là đủ điều kiện để thành lập chi bộ. 

Vào trung tuần tháng 10/1946, tại ngôi nhà sàn nhỏ vắng chủ bên cạnh cây me, thuộc 
bản Hát Lót, Hội nghị thành lập chi bộ Đảng được tổ chức bí mật dưới sự chủ trì của đồng 
chí Trần Quyết. Chi bộ được thành lập gồm có 8 đồng chí: Trần Quyết, Bùi Thọ Chuyên, 
Đại Liên, Động Lực, Lò Văn Mười, Sơn Nhân, Nguyễn Văn Đức, Cầm Văn (Ngọc Tình). 
Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt, phải trực tiếp lãnh đạo toàn diện trên các 
mặt chính trị, kinh tế, đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

Sự kiện thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Sơn La đánh dấu bước trưởng thành 
của phong trào cách mạng Sơn La, nhân dân các dân tộc Sơn La từ đây có sự lãnh đạo, dìu 
dắt trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, cùng nhân dân cả nước phát huy truyền thống đoàn kết, yêu 
nước, sẵn sàng bước vào giai đoạn cách mạng mới đấu tranh giải phóng dân tộc, giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, ngôi nhà sàn nơi tổ chức Hội nghị thành lập Chi bộ Đảng không còn nữa, 
nhưng cây me cổ thụ vẫn phát triển theo năm tháng chứng kiến sự ra đời và trưởng thành 
của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Với giá trị lịch sử nêu trên, năm 2004 Cây Me được UBND tỉnh 
Sơn La xếp hạng Di tích lịch sử. 
 

15. DI TÍCH LỊCH SỬ KHU CĂN CỨ DU KÍCH LONG HẸ 
(Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu) 

 

147. Di tích lịch sử Khu Căn cứ du kích Long Hẹ // Sơn La Di tích và danh 
thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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Sơn La, 2015.- Tr.45-47          
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         S464L 
Xã Long Hẹ nằm giữa một thung lũng hẹp, bao bọc xung quanh bởi rừng cây nguyên 

sinh và các dãy núi đá vôi trùng điệp, thuộc huyện Thuận Châu. Với vị trí chiến lược quan 
trọng “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” nơi đây sớm trở thành một trong những khu căn 
cứ cách mạng vững chắc của tỉnh Sơn La trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 
1954). Dưới ánh sáng cách mạng soi đường, những người con ưu tú của đồng bào các dân 
tộc Long Hẹ thể hiện ý chí đấu tranh bất khuất, kiên cường, quyết một lòng theo Đảng, theo 
Bác Hồ kính yêu, đánh đuổi giặc Pháp xâm lược… 

Tháng 11/1945, từ Vân Nam, Trung Quốc quân Pháp ồ ạt tràn xuống Lai Châu mở 
đầu cuộc tấn công xâm lược Tây Bắc. Tháng 4/1946 chúng mở rộng địa bàn về phía Đông 
Nam đánh chiếm huyện lỵ Thuận Châu, tổ chức càn quét vào các khu vực Muổi Nọi, Bản 
Lầm, Tranh Đấu, Bó Mười, Mường Khiêng, quyết tâm đánh chiếm tỉnh lỵ Sơn La. Trước 
tình hình đó, Tỉnh bộ Việt Minh đã chỉ đạo huyện Thuận Châu nhanh chóng khôi phục 
phong trào cứu quốc, vận động nhân dân tăng gia sản xuất, củng cố khối đoàn kết dân tộc. 
Đồng thời gấp rút xây dựng lực lượng vũ trang, hình thành các đội du kích địa phương, tổ 
chức luyện tập sẵn sàng chiến đấu. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc đưa cán bộ vào hoạt động trong lòng địch để 
tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng; đầu năm 1949, tại vùng cao Long Hẹ, Đội xung 
phong Trung Dũng cùng các đồng chí cán bộ dân vận của tỉnh bí mật bắt liên lạc với các 
nhân sỹ địa phương như Thào Khua Chỉnh, Thào Ngọc Lương... tổ chức tuyên truyền, vận 
động nhân dân thành lập đội du kích Long Hẹ gồm hơn 30 đội viên, được tuyển chọn trong 
số thanh niên dân tộc Mông tại địa phương, có sức khỏe, mưu trí dũng cảm, có tinh thần 
cách mạng. 

Sau khi thành lập, đội du kích đã chọn bản Long Hẹ làm căn cứ địa hoạt động. Với 
địa thế chiến lược hết sức quan trọng, thuận lợi cho việc ẩn nấp và triển khai lối đánh du 
kích, khi cần thiết có thể rút lên vùng cao Cán Tỷ, Mường Bám và Điện Biên. 

Những năm 1948 - 1949, dưới sự giúp đỡ của Đội xung phong Trung Dũng đội du 
kích Long Hẹ đã tổ chức chặn đánh, bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch, gây tiếng vang 
lớn đối với quần chúng nhân dân trong vùng. Tháng 12/1949 Ủy ban kháng chiến hành 
chính Thuận Châu được thành lập, đồng chí Lương Sơn được bầu làm Chủ tịch. Một chi bộ 
độc lập hình thành gồm 7 đảng viên do tỉnh cử lên hoạt động gây cơ sở, lãnh đạo phong trào 
kháng chiến ở Long Hẹ, khu Tranh Đấu, Mường Khiêng... 

Bước sang năm 1950 - 1951 Sơn La nói chung và Thuận Châu nói riêng bước vào 
cuộc chiến gay go, quyết liệt nhất. Địch tập trung tuyển mộ ngụy quân, củng cố công sự và 
tổ chức các cuộc càn quét có quy mô vào các khu du kích, khu căn cứ kháng chiến của ta. 
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Sơn La, Ban cán sự Thuận Châu đã chỉ đạo các đơn vị bộ 
đội địa phương phối hợp với Đội xung phong Trung Dũng và dân quân du kích trên địa bàn 
kiên quyết chống càn tại Muổi Nọi, Mường Khiêng, Long Hẹ, phá vỡ kế hoạch bao vây 
khủng bố của địch. Ngày 28/2/1950, Đội xung phong Trung Dũng phối hợp với đội du kích 
Long Hẹ đánh úp vọng gác Tênh Phông (Tuần Giáo), đột nhập nhà tên thống lý phản động 
tại Long Hẹ. Ngày 8/3/1950, một bộ phận của Đội xung phong Trung Dũng bất ngờ tấn 
công Đồn Mường Bám và nhanh chóng làm chủ được tình hình. Ngày 13/6/1950, địch huy 
động 200 tên, trang bị đầy đủ vũ khí từ Thuận Châu kéo lên càn quét Long Hẹ, É Tòng. 
Được sự giúp đỡ của Đội xung phong Trung Dũng, bà con đã nhanh chóng sơ tán vào rừng, 
tránh sự khủng bố gắt gao của địch. 10 ngày sau, Tiểu đoàn 105 đã huy động 2 tiểu đội 
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Trung Dũng và 926 về mai phục ở bản Pu Chiêng và Pu Chanh. Do có sự chuẩn bị chu đáo 
về lực lượng, vũ khí ta đã nhanh chóng tiêu diệt một bộ phận địch, thu nhiều chiến lợi 
phẩm, bảo vệ cơ sở Long Hẹ. 

Từ cuối năm 1951, đầu 1952 thực dân Pháp tập trung lực lượng mở nhiều cuộc hành 
quân càn quét, khủng bố ác liệt các cơ sở cách mạng trên địa bàn Thuận Châu, trong đó có 
căn cứ du kích Long Hẹ. Các cuộc càn quét của địch đã gây cho ta nhiều khó khăn và thiệt 
hại lớn về kinh tế. Trước tình hình đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong 
trào kháng chiến ở Thuận Châu, Tỉnh ủy Sơn La quyết định thành lập Ban liên huyện Mai - 
Thuận do đồng chí Đỗ Anh Châu làm Bí thư. Tiếp tục củng cố bộ máy chính quyền từ 
huyện đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực tiến công vào giải phóng 
quê hương. 

Tháng 9/1952, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc. Tại Thuận Châu, 
Ban liên huyện Mai - Thuận đã phát động rộng rãi phong trào thi đua lao động sản xuất, 
chuẩn bị lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược cho chiến trường. Hưởng ứng phong trào 
này, đồng bào các dân tộc Long Hẹ đã bàn nhau lập các lũng, lán bí mật, theo dõi và cung 
cấp tình hình địch trên địa bàn, đưa đường cho bộ đội quân báo vào vùng địch hậu. 

Sau gần 2 tháng chiến đấu, ngày 10/12/1952 Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi. 
Năm 1953, sau khi giành được thắng lợi, ta đã nhanh chóng thiết lập bộ máy chính quyền 
nhân dân, Ủy ban kháng chiến hành chính Long Hẹ được thành lập gồm có 5 người do ông 
Thào Khua Chỉnh làm Chủ tịch. Cùng với các dân tộc Thuận Châu, đồng bào Long Hẹ phấn 
khởi bắt tay xây dựng cuộc sống mới, vận động nhân dân tăng gia sản xuất, tích cực đóng 
góp sức người, sức của cùng cả nước tiến lên làm nên Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 lừng 
lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ, đồng bào các dân tộc Long Hẹ tiếp tục đóng góp nhân lực, vật lực cho chiến 
trường miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 
Lớp lớp con em các dân tộc Long Hẹ hăng hái lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. 

Ghi nhận những đóng góp quan trọng đó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã 
Long Hẹ trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/12/1998 
Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 

Toàn bộ Di tích Khu Căn cứ du kích Long Hẹ hiện nay là một khu rừng tái sinh, 
được chính quyền và nhân dân địa phương quản lý, bảo vệ tốt. Dấu tích còn lại của Khu căn 
cứ là những bức tường xây bằng đá, hang hốc trú ẩn của đội du kích. Đặc biệt tại Khu di 
tích còn một chiếc cối đá, trước đây đội du kích đã sử dụng giã lá rừng, diêm sinh và phân 
dơi để làm thuốc súng. 

Di tích lịch sử Khu Căn cứ du kích Long Hẹ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 
công nhận xếp hạng ngày 24/3/2008. 

 

148. KIM CHÂU. Thuận Châu từ mùa thu năm ấy / Kim Châu // Văn hóa thông 
tin huyện Thuận Châu.- 1991.- Số 10.- Tr.14-17 

ĐC.26 
          V115H 

... Kháng chiến chống Pháp, kẻ thù nhiều phen điên đảo bởi quân dân Thuận Châu. 
Tranh Đấu và Long Hẹ hai khu căn cứ kiên trung đã đi vào lịch sử...  

 

149. VŨ TRỌNG THIỆU. Bài ca Sơn La / Vũ Trọng Thiệu // Nhớ Sơn La.- Sơn 
La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội, 2002.- T.1.- Tr.113-115 

ĐC.85(92) 
  NH460S 
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 ... Thuận Châu trí dũng gan bền/ Co Tòng, Long Hẹ làm nên chữ vàng... 
 

Cũng xem: 

150. VƯƠNG KHON. Long Hẹ mùa xuân / Nhạc và lời: Vương Khon // Về với 
Sơn La.- Sơn La:  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, 2010.- Tr.32 

ĐC.741 
           V250V 

 

151. KHẮC BẠO. Về Thuận Châu / Nhạc và lời: Khắc Bạo // Về với Sơn La.- 
Sơn La:  Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, 2010.- Tr.40 

ĐC.741 
           V250V 

 

16.  DI TÍCH LỊCH SỬ KHU CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN MỘC HẠ 
(Thuộc các xã vùng hạ huyện Vân Hồ) 

 

152. Di tích lịch sử Khu Căn cứ kháng chiến Mộc Hạ // Sơn La Di tích và danh 
thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sơn La, 2015.- Tr.48-50          
          ĐC.96 
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… Mộc Hạ là vùng đất nằm ở phía Đông Bắc huyện Mộc Châu, có diện tích 830km2. 

Phía Bắc giáp huyện Phù Yên, phía Nam giáp Mường Lý, Mường Lát tỉnh Thanh Hóa và 
Mai Châu tỉnh Hòa Bình, phía Tây là xã Mộc Thượng, phía Đông giáp sông Đà. Địa hình 
vùng Mộc Hạ hiểm trở, bị chia cắt bởi núi cao, suối sâu, vực thẳm, có các thung lũng rộng 
như Mường Khoa, Mường Tè. 

Mộc Hạ là địa bàn cư trú của 6 dân tộc anh em: Thái, Mường, Dao, Mông, Kinh và 
Hoa. Nhân dân các dân tộc có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống giặc ngoại 
xâm. Hưởng ứng Chiếu Cần Vương, nhân dân trong vùng đã tham gia nghĩa quân của 
Nguyễn Quang Bích chống Pháp, tiêu biểu như thủ lĩnh Hà Văn Pấng ở xã Quang Minh. 

Như vậy Mộc Hạ là một địa bàn có tầm chiến lược quân sự, có những điều kiện cơ 
bản về xã hội và tiềm năng đất đai rộng lớn để sản xuất lương thực, thực phẩm đảm bảo 
những nhu cầu thiết yếu của đời sống và duy trì lực lượng kháng chiến trong khu căn cứ. 

Từ Khu Căn cứ Mộc Hạ có thể sang Thanh Hóa, Mai Châu (Hòa Bình), ngược sông 
Đà lên Thu Cúc, Xuân Đài (Phú Thọ), sang Nam Phong, Mường Bang (Phù Yên) và sang 
chiến khu Việt Bắc - nơi có các cơ quan đầu não của Trung ương Đảng. 

Nghị quyết của Tỉnh ủy tại Hội nghị Kê Siền đã được triển khai tích cực. Trên 20 cán 
bộ của tỉnh và huyện Mộc Châu đã được tăng cường và bám sát cơ sở xây dựng lực lượng, 
vận động nhân dân xây dựng lũng lán, kho tàng bí mật trong rừng sâu, tích trữ lương thực 
thực phẩm để chiến đấu lâu dài. 

Tỉnh ủy thông qua kế hoạch thành lập Khu Căn cứ kháng chiến Mộc Hạ, thành lập 
đội vũ trang tuyên truyền, tổ chức chính quyền bí mật, phát triển cơ sở rộng khắp, chuẩn bị 
chống càn, rút cán bộ vào hoạt động bí mật, bảo toàn lực lượng kháng chiến. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào cứu quốc ở các xã, bản đã được xây dựng 
và hoạt động tích cực. Cơ sở kháng chiến không ngừng lớn mạnh và phát triển sâu rộng, 
vững chắc theo hai phương thức bí mật và công khai. 

Để củng cố, phát triển khu căn cứ, Khu ủy Khu X đã điều một đại đội chủ lực do 
đồng chí Hoàng Cầm chỉ huy về hoạt động tại Mộc Hạ. Nhằm tạo thanh thế, ngày 28/7/1947 
bộ đội chủ lực và du kích khu căn cứ tập kích kho vũ khí địch ở Hướng Càn, tấn công địch ở 
Xồm Lồm, tiêu diệt tên quan hai Pháp và tên lính khố đỏ, bắt sống một số ngụy binh, phản 
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động, thu nhiều vũ khí, lương thực... Thắng lợi bước đầu đã cổ vũ, củng cố niềm tin của 
nhân dân Mộc Hạ vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. 

Ngày 2/8/1947, tại Mộc Hạ Trung đội vũ trang tuyên truyền Sơn La được thành lập 
với 21 đồng chí là thanh niên dân tộc, nhiệt huyết, gan dạ và một số là công an viên. Trung 
đội vũ trang tuyên truyền do đồng chí Nguyễn Bá Toản là Trung đội trưởng, đồng chí Trần 
Quyết - Bí thư Tỉnh ủy là Chính trị viên. 

Tháng 10/1947, một toán quân thất trận của địch từ Xuân Đài (Thanh Sơn - Phú Thọ) 
chạy về Pơ Tào, dừng chân ở bản Lòm. Nhân dân bản Lòm đã dùng rượu ngâm củ ngàm 
(một loại củ có chất độc), dụ cho địch uống say. Đội du kích Pơ Tào đã tấn công và tiêu diệt 
1 tên lính, thu 1 khẩu súng máy, 8 khẩu súng trường, địch hoảng loạn bỏ chạy. Trận đánh đã 
thể hiện lòng dũng cảm, sự giác ngộ của quần chúng nhân dân, sự linh hoạt, sáng tạo của 
quân và dân ta trong cách đánh địch. 

Từ tháng 11/1947 phong trào kháng chiến ở Mộc Hạ ngày càng phát triển. Ta đã 
củng cố và xây dựng được nhiều cơ sở mới, không chỉ ở hạ huyện mà còn lan tỏa ra nhiều 
nơi khác. Phong trào phát triển tới đâu ta tăng cường hoạt động vũ trang, phá tề, trừ gian, 
giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng tới đó. Mặt khác ta xây dựng tổ 
dân quân du kích ở các bản, liên bản, tiểu khu. Coi trọng công tác binh vận, giác ngộ binh 
lính từ bỏ hàng ngũ địch trở về với kháng chiến. 

Trong 2 năm (từ tháng 7/1947 đến 5/1949), xây dựng và phát triển Khu Căn cứ 
kháng chiến Mộc Hạ ta đã giành được nhiều thắng lợi. Từ chỗ bị địch kiểm soát toàn bộ đất 
đai, ta đã xây dựng được vùng căn cứ kháng chiến rộng lớn. Phong trào đấu tranh vũ trang 
của nhân dân lan khắp Mộc Châu, chính quyền địch bị lật đổ, chính quyền nhân dân được 
thành lập, tạo điều kiện cho cơ sở chính trị trong khu căn cứ tiếp tục được củng cố và phát 
triển; bộ đội chính quy, đội vũ trang tuyên truyền, du kích lớn mạnh về mọi mặt. 

Khu Căn cứ kháng chiến Mộc Hạ đã trở thành trung tâm lãnh đạo toàn diện phong 
trào kháng chiến trong toàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy các đại đội chủ lực 
của tỉnh, của Liên khu X đã thực hiện thắng lợi việc tổ chức xây dựng cơ sở cách mạng, khu 
tranh đấu, khu du kích để bảo toàn lực lượng, tấn công địch, mở rộng khu tự do. Đến năm 
1949 Sơn La đã có các khu du kích tương đối vững mạnh như: Mường Do, Mường Bang, 
Đá Đỏ, Bản Thải, Mường Cơi (Phù Yên); Mường Lựm, Mường Khoa, Tạ Khoa (Yên 
Châu); Bản Mòn, A Má, Lóng Sập, Chiềng Khừa, Tú Nang (Mộc Châu); Mường Mầm, Hát 
Lót, Mường Sại (Mai Sơn); Mường Bú, Mường Bằng, Mường Chùm, Chiềng Công, Chiềng 
Ân (Mường La); Mường É, Long Hẹ, Mường Bám (Thuận Châu). 

… Trong thời gian từ 20/3 đến 2/4/1951 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần 
thứ nhất đã được tổ chức tại Khu Căn cứ Mộc Hạ với 76 đại biểu đại diện cho hơn 300 đảng 
viên trong toàn Đảng bộ. 

Tháng 9/1952 Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc nhằm tiêu diệt một bộ 
phận sinh lực địch, giải phóng nhân dân, đánh bại âm mưu chia để trị của địch. Quân và dân 
vùng căn cứ Mộc Hạ tích cực phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu giải phóng quê hương. 
Đến ngày 20/11/1952, Mộc Châu hoàn toàn giải phóng. 

Sau Chiến dịch Tây Bắc, các cơ quan đầu não của Sơn La chuyển dần về tỉnh lỵ, tiếp 
tục lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm 
trường kỳ gian khổ của dân tộc. 

Di tích lịch sử Khu Căn cứ kháng chiến Mộc Hạ được UBND tỉnh Sơn La công nhận 
xếp hạng ngày 28/02/2007. 
 

153. TRẦN THANH PHÚC. Mộc Châu thành phố tương lai / Trần Thanh Phúc  
// Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số 6.- Tr.71-73 
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 Có một Mộc Châu huyền thoại/ Với bao chiến tích anh hùng/ Căn cứ đầu tiên Mộc 
Hạ/ Tung bay cờ đỏ sao vàng… 
 

154. ĐINH PHONG. Hũ rượu Pơ Tào / Đinh Phong // Thơ Thảo nguyên.- Sơn 
La: Câu lạc bộ thơ Thảo Nguyên.- 2000.- Tr.4 

ĐC.85(92) 
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 Đêm đông bên bếp lửa hồng/ Cháu nghe ông kể chiến công năm nào/ Dân quân bản 
nhỏ Pơ Tào/ Đánh Tây bằng hũ rượu đào bà Siêu/ Chuyện rằng có một buổi chiều/ Giặc Tây 
kéo đến đốt thiêu bản mường/ Trẻ già đánh giết không thương/ Kìa quân phìa tạo cùng 
phường sói lang/ Dân quân du kích họp bàn/ “Thết đãi” một bữa rượu ngàm biết tay!/ Chờ 
ngấm rượu độc lăn quay/ Du kích nhất loạt ra tay bất ngờ/ Lính chạy thằng Pháp nằm trơ/ 
Dân vui chiến thắng, thời cơ vươn mình/... Ngày nay xây dựng cơ đồ/ Mộc Châu giàu đẹp, 
nhớ pho sử vàng. 
 

155. HOÀNG NGỌC. Cây đào - mùa xuân / Hoàng Ngọc // Văn nghệ Sơn La, 
1986.- Số 3.- Tr.2-3 
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 … Và những ngày Tây Tiến xung phong/ Hũ rượu Pơ Tào, chiến khu 99/ Lửa sáng 
Điện Biên lại về với bản/ Ấm tình người nương ruộng lại liền chung… 
 

 

17. DI TÍCH LỊCH SỬ KHU CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN 99 
(Thuộc các xã vùng cao huyện Bắc Yên) 

 

156. Di tích lịch sử Khu Căn cứ kháng chiến 99 // Sơn La Di tích và danh thắng 
= Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.51-53           
          ĐC.96 
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Hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của 

Hồ Chủ tịch ngày 19/12/1946, nhân dân Sơn La cùng với nhân dân cả nước bước vào cuộc 
trường kỳ kháng chiến. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính kháng chiến Sơn 
La, cuối tháng 5/1950 Đội Vũ trang tuyên truyền Pắc Ngà (gọi tắt là Đội công tác Khu 99) 
được thành lập tại huyện Phù Yên…  

Đội vũ trang tuyên truyền Pắc Pắc gồm có 10 đồng chí được chọn từ cán bộ du kích 
cốt cán ở địa phương trong các xã, bản do đồng chí Cầm Ngoan làm đội trưỏng, Tỉnh đội 
Sơn La trực tiếp chỉ huy, hoạt động giữa địa hình đồi núi hiểm trở, rừng rậm hoang vu thuộc 
các xã vùng cao như: Hang Chú, Làng Chếu, Xím Vàng, Tà Xùa, Phiêng Ban, Song Pe, Pắc 
Ngà, Pắc Lừm, Hồng Ngài. Phương thức hoạt động chủ yếu của khu căn cứ là vận động 
tuyên truyền những cá nhân, hộ gia đình có tinh thần tốt làm cơ sở để thu thập thông tin, vận 
động nhân dân đấu tranh chống bắt phu, bắt lính. Đồng thời, lực lượng kháng chiến xây 
dựng các lũng, lán bí mật để cất giấu lương thực, nuôi giấu cán bộ. Tại các bản mường hình 
thành lực lượng tự vệ bán vũ trang để phối hợp với các đội công tác vũ trang bảo vệ dân,  
chống địch càn quét. 

Ngay sau khi thành lập, tháng 6/1950 Đội Vũ trang tuyên truyền Pắc Pắc đã xuất phát 
từ bản Thải lên Suối Ngang, Pà Chò, Làng Sáng qua Trạm Tấu (Yên Bái), trong đó Xím 
Vàng, Hang Chú, Phiêng Ban là địa bàn hoạt động chính để gây dựng cơ sở. Đội công tác 
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“99” đã nắm chắc địa bàn hoạt động, tuyên truyền vận động đồng bào Mông, Thái đoàn kết 
chống thực dân Pháp. Đặc biệt với cách vận động khéo léo và hiệu quả, nhiều phìa, tạo, 
thống lý đã được giác ngộ, ngả theo cách mạng. Trong đó phải kể đến như Thống lý Mùa 
Chống Lầu ở Hang Chú, Tạo Mơ, Tạo Mong ở Song Pe... Các tạo, phìa này đã tích cực ủng 
hộ kháng chiến, giúp đỡ cán bộ, nắm bắt tình hình địch tại địa bàn. Phối hợp với các tạo, 
phìa, thống lý ủng hộ và đi theo kháng chiến, Đội du kích “99” đã vận động và tận dụng tối 
đa sự ủng hộ quần chúng, nhanh chóng xây dựng khu căn cứ kháng chiến rộng lớn từ Chim 
Vàn lên Pắc Ngà, từ Tà Xùa đến Hang Chú bắt liên lạc với Ban cán sự Mường La và Tỉnh 
ủy. Ngoài ra Đội du kích “99” còn tạo điều kiện giúp tổ cán bộ từ hậu địch của huyện Văn 
Chấn ở Trạm Tấu theo đường của Đội vũ trang “99” về Yên Bái an toàn… Các đội vũ trang 
chính quy, vũ trang bán chính quy đã cùng nhân dân trong khu căn cứ thường xuyên tổ chức 
đánh du kích, tấn công các đồn lẻ gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Đồng thời phục kích 
chống càn, chống khủng bố, bảo vệ và cải thiện đời sống nhân dân trong khu căn cứ, vì vậy 
địa bàn khu căn cứ “99” ngày càng được mở rộng khắp các xã vùng cao, thu hẹp dần phạm 
vi kiểm soát của địch. 

Trước sự lớn mạnh phong trào kháng chiến của ta ở Bắc Yên, từ cuối năm 1950 đầu 
1951 thực dân Pháp tập trung lực lượng mở nhiều cuộc hành quân càn quét, chiếm đóng, 
khủng bố ác liệt các điểm thuộc khu “99”. Tháng 7 năm 1950 chúng tấn công sang Đá Đỏ, 
bản Ngâm dồn dân tập trung lập vành đai trắng. Tháng 12 năm 1950 lực lượng lính ngụy có 
sỹ quan Pháp chỉ huy đánh lên Pắc Ngà. Đặc biệt sau chiến dịch Lý Thường Kiệt của ta tại 
Mường La (1951), thực dân Pháp và tay sai đã thẳng tay tàn sát, trả thù dã man những gia 
đình, cơ sở nuôi giấu cán bộ, hoặc có người đi theo kháng chiến. Trước tình hình đó, để bảo 
toàn lực lượng, tránh sự lục soát của quân địch, các cơ quan đoàn thể, chính quyền huyện 
Mường La quyết định di chuyển sang tạm trú tại bản Pá Đông, xã Hang Chú. Với tinh thần 
đoàn kết, tương thân tương ái, cán bộ, nhân dân trong khu 99 đã vận động bà con nhân dân 
ủng hộ trâu, bò, lợn gà, và hàng chục tấn gạo để nuôi giấu cán bộ chiến sỹ khu căn cứ kháng 
chiến Mường La trong thời gian 4 tháng. Đây là một thành tích cực kỳ quan trọng, góp phần 
giữ vững, củng cố phát triển lực lượng của ta. Thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân 
tộc ở các khu căn cứ trong tỉnh cùng đánh đuổi kẻ thù chung. 

Tháng 9/1952, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc. Khu ủy Tây Bắc 
triển khai công tác chuẩn bị chiến dịch và tổng động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân 
dân vùng tự do, vùng tạm chiếm, huy động mọi khả năng, nhân lực, vật lực phục vụ cho 
chiến dịch. Theo chủ trương của khu và tỉnh tiếp tục củng cố các khu căn cứ đã có, xây 
dựng phát triển cơ sở kháng chiến nối liền từ Vạn Yên vào Quang Huy - Phù Yên, sang 
Phiêng Ban - Bắc Yên, cơ sở phát triển rộng khắp Khu Căn cứ 99 và vùng đồng bằng của 
Phù Yên. 

Trong thời gian chuẩn bị Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, tại xã Hồng Ngài đã diễn ra 
một sự kiện hết sức quan trọng. Đại đội quân báo của Bộ Tổng tham mưu do đồng chí Việt - 
Đại đội trưởng chỉ huy, trên đường hành quân từ Tường Phù - Phù Yên qua Đung Cang - 
Bắc Yên, Đại đội đã tạm trú tại Thẳm Cốp (hang vợ chồng A Phủ) thuộc bản Hồng Ngài. 
Tại đây, chính quyền địa phương đã vận động bà con tích cực ủng hộ lương thực, thực phẩm 
được hơn 200kg gạo, 1 con lợn, 50kg rau củ quả, bí mật nuôi giấu đại đội trong hai ngày.  

Chiến dịch Tây Bắc mở màn ngày 14/10/1952. Tại Khu Căn cứ 99, sau khi nhận 
được lệnh phát động chiến dịch của Bộ Chính trị, du kích địa phương phối hợp với bộ đội 
chủ lực tổ chức phục kích, chặn đánh địch. 

Cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/1952, được sự ủng hộ của nhân dân địa phương, Đội 
du kích khu 99 liên tiếp chặn đứng 3 cuộc càn quét cướp phá tại địa bàn các xã Tà Xùa, 
Làng Chếu, Hang Chú, thu được 4 khẩu tiểu liên, 1 khẩu súng trường, bắt sống 2 tên, tiêu 
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diệt 3 tên. Kẻ địch hoang mang, lo sợ buộc phải rút quân ở những đồn bốt lẻ, không dám mở 
các cuộc càn quét lớn. 

… Sự ra đời của Đội Vũ trang tuyên truyền Pắc Pắc, đã góp phần đưa khu 99 trở 
thành khu căn cứ kháng chiến đầu tiên tại Bắc Yên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 
Từ địa điểm này, các cơ sở cách mạng lần lượt được gây dựng, tạo nên thế liên hoàn giữa 
các địa bàn trong huyện, nối tận Mường La, Than Uyên thành đường dây liên lạc về tỉnh tại 
Mộc Hạ. Đồng thời đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự chỉ đạo và phát triển phong 
trào kháng chiến trong phạm vi khá rộng của Liên khu Việt Bắc. Bên cạnh đó, địa danh lịch 
sử Khu Căn cứ “99” còn được công chúng biết đến là quê hương của Vợ chồng A Phủ, một 
tác phẩm văn học nổi tiếng in trong tập truyện ngắn Tây Bắc - 1953 của nhà văn Tô Hoài… 
Di tích được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng ngày 28/5/2012. 
  

18. DI TÍCH LỊCH SỬ CÂY ĐA PẮC MA 
(Xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai) 

 

157. Di tích lịch sử cây đa Pắc Ma // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.54-55  

         ĐC.96 
         S464L 
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Quỳnh Nhai có vị trí chiến 

lược quan trọng về quân sự, là cửa ngõ để quân ta có thể từ Than Uyên (Lai Châu) tiến vào 
và đi sang Tuần Giáo, Điện Biên… 

Nhận rõ tình hình, vị trí chiến lược của Sơn La, Tây Bắc, ngày 21/01/1948 Bộ Tổng 
chỉ huy Liên khu X đã ra Chỉ thị số 114/C-BT và 115/CT-BT nêu rõ nhiệm vụ giải phóng 
đồng bào Tây Bắc và xây dựng căn cứ địa Tây Bắc là nhiệm vụ căn bản của liên khu. Thực 
hiện chủ trương đó, ngày 29/3/1948 Đội xung phong Quyết Tiến đã lên đường làm nhiệm 
vụ. Ngày 29/6/1948 đơn vị đã đến Tú Lệ, Yên Bái và dự kiến tiến lên để gây dựng kháng 
chiến, dự kiến tiến lên Mường Trai (Mường La). 

Tháng 9/1952, Trung ương Đảng chủ trương: Tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu, 
tìm nơi sơ hở của địch mà đánh và quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc. Mục tiêu của chiến 
dịch là tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, tranh thủ nhân dân, giải phóng một phần đất đai 
và xây dựng căn cứ địa Tây Bắc. Thấy rõ địa thế thuận lợi của huyện Quỳnh Nhai, căn cứ 
vào nhận định của Bộ Tổng chỉ huy, quân chủ lực của ta đã dàn trận kịp thời, bố trí lực 
lượng chiến đấu. Tại khu vực cây đa Pắc Ma, xã Pắc Ma, huyện Quỳnh Nhai, bộ đội ta đã 
tiêu diệt được 72 tên địch trong Tiểu đoàn Tabo thứ 17 quân viễn chinh Pháp, thu được 
nhiều vũ khí. 

Trận tập kích Pắc Ma thắng lợi đã góp phần chọc thủng phòng tuyến sông Đà của 
địch, giải phóng hoàn toàn huyện Quỳnh Nhai, tạo điều kiện thuận lợi cho hướng thọc sâu 
vu hồi, giành thắng lợi to lớn trong hai đợt của chiến dịch tiến công giải phóng Tây Bắc. 

Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi, ta đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh 
lực địch, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn 28.500km2 với 25 vạn dân trên một địa bàn 
hết sức quan trọng. Tây Bắc trở thành căn cứ địa nối liền với căn cứ địa Việt Bắc. Ta đã phá 
thế uy hiếp của địch đối với Thượng Lào từ phía Đông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để 
phối hợp với cách mạng nước bạn. Thế đứng chân của cuộc kháng chiến ngày càng được 
củng cố vững chắc; thế chủ động tiến công chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ tiếp 
tục được giữ vững, đẩy quân địch vào thế phòng ngự bị động, dẫn đến thất bại thảm hại tại 
chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 
chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. 
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Cây đa Pắc Ma là một chứng tích ghi dấu thắng lợi của quân và dân các dân tộc Sơn 
La và thắng lợi của Chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Thắng lợi này đã khẳng định tầm nhìn 
chiến lược của Đảng, sự chỉ đạo tài tình của Quân ủy Trung ương, sự đoàn kết keo sơn các 
dân tộc Tây Bắc, ý chí quyết chiến quyết thắng và sự chiến đấu ngoan cường của quân đội 
ta. 

Hiện nay cây đa vẫn vươn cao sức sống trên đồi, xung quanh mênh mông sông nước 
của vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La. Để đến với di tích, du khách sẽ được ngồi trên thuyền 
ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ, câu cá sông Đà, đặc biệt là việc thành tâm thắp một nén 
nhang tưởng nhớ tới các chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ vùng đất Quỳnh Nhai tươi đẹp. Di tích 
được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng ngày 28/02/2007. 
 

19. DI TÍCH LỊCH SỬ CÂY ĐA MƯỜNG HUNG 
(Xã Mường Hung, huyện Sông Mã) 

 

158. Di tích lịch sử cây đa Mường Hung // Sơn La Di tích và danh thắng = Son 
La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.55-56            
          ĐC.96 

         S464L 
Mường Hung thời kỳ thuộc Pháp là một tổng, bao gồm các xã: Nà Nghịu, Chiềng 

Khoang, Chiềng Cang, Chiềng Khương, Mường Sại và Mường Hung, trụ sở tổng Mường 
Hung đặt tại trung tâm xã Mường Hung, huyện Sông Mã ngày nay.   

… Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với nhiều địa phương trong 
tỉnh Sơn La, chính quyền cách mạng lâm thời xã Mường Hung được thành lập. Ngay sau 
đó, chính quyền lâm thời đã xây dựng đội du kích, tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào 
các dân tộc trong vùng ủng hộ kháng chiến để đánh đuổi thực dân Pháp và tay sai, bảo vệ 
chính quyền cách mạng. 

Năm 1946, thực dân Pháp quay trở lại đánh chiếm Sơn La, ở Mường Hung chúng 
khôi phục lại bộ máy chính quyền tay sai cũ và điên cuồng đàn áp phong trào kháng chiến. 
Chúng lùng sục bắt bớ cán bộ kháng chiến và những người tham gia ủng hộ cách mạng, sử 
dụng những hình thức giết người hết sức dã man như chém đầu, mổ bụng, moi gan, chặt 
chân chặt tay thả trôi trên sông Mã, chất củi thiêu sống... Đồng thời chúng tăng cường củng 
cố đồn bốt và dồn dân ở các vùng từ Nà Nghịu đến Mường Sại về sống tập trung ở quanh 
đồn để làm bia đỡ đạn cho chúng, ngăn cách giữa quần chúng với cách mạng. Năm 1948 
chúng đã bắt 2 đồng chí quân báo là Lò Văn Địa, Cầm Văn Lùn và đã hành quyết họ bằng 
hình thức thiêu sống dưới cây đa Mường Hung. Thời kỳ này, các cơ sở cách mạng trong 
vùng cũng bị địch triệt phá như gia đình ông quan “xíp xí” người Xinh Mun; gia đình ông 
Inh, ông Số, ông Linh đã bị chúng bắt, chặt đầu rồi thả xác trôi sông. Tội ác của thực dân 
Pháp và bọn tay sai đối với nhân dân Mường Hung chất cao như núi. Theo số liệu thống kê, 
trong thời gian này chúng đã giết hại 16 cán bộ chủ chốt, 9 đồng chí bộ đội và 365 người 
dân lương thiện. 

Mặc dù bị đàn áp, tra tấn, bắn giết rất dã man, nhưng với tinh thần yêu nước, lòng 
căm thù giặc Pháp và bọn tay sai bán nước, cán bộ và nhân dân Mường Hung vẫn một lòng 
theo cách mạng, ủng hộ cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc. Các cơ sở cách mạng vẫn 
nuôi giấu, tiếp tế cho cán bộ; đội du kích địa phương vẫn bí mật hoạt động uy hiếp quân 
địch. 

Ngày 24/12/1952, nhân dân và du kích địa phương đã phối hợp với quân chủ lực tấn 
công tiêu diệt Đồn Mường Hung, lật đổ chính quyền tay sai của thực dân Pháp. Trong trận 
tấn công này, ta đã tiêu diệt 4 tên sỹ quan Pháp, 78 tên lính dõng, 32 tên phỉ, thu nhiều vũ 
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khí và quân trang, quân dụng của địch, Mường Hung hoàn toàn giải phóng. 
Thời gian trôi qua nhưng tội ác của thực dân Pháp và tay sai đối với nhân dân Mường 

Hung mãi mãi in đậm trong ký ức của nhiều người dân nơi đây. Cây đa là một chứng tích tố 
cáo tội ác của thực dân Pháp và bè lũ tay sai, đồng thời cũng như một biểu tượng của lòng 
yêu nước, sự kiên trung, bất khuất đối với Đảng, với cách mạng của nhân dân Mường Hung 
nói riêng cũng như nhân dân các dân tộc Sơn La nói chung. 

Cây đa Mường Hung được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng Di tích lịch sử ngày 
28/4/2006. 

 

159. VŨ TRỌNG THIỆU. Bài ca Sơn La / Vũ Trọng Thiệu // Nhớ Sơn La.- Sơn 
La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội, 2002.- T.1.- Tr.113-115 

ĐC.85(92) 
NH460S 

 ... Mường Hung Sông Mã ta đây/ Năm xưa giặc đến, giặc vây đốt mường/ Cây đa 
lịch sử vẻ vang/ Ghi chương truyền thống sử vàng đấu tranh... 
 

160. CẦM HÙNG. Cây đa tỏa bóng muôn đời / Cầm Hùng // Suối Reo.- 2006.- 
Số 3.- Tr.18 

ĐC.56 
S515R 

 Cây đa cổ thụ đầu cầu/ Thương tôi tỏa bóng từ lâu lắm rồi/… Bây giờ thăm lại ngày 
xưa/ Cây đa vẫn tỏa bóng chờ đó thôi/ Gặp nhau cây cũng bồi hồi/ Lao xao, lá động, tươi 
cười đón ta/ Linh thiêng, thần tượng cây đa/ Chính là bóng dáng mẹ cha muôn đời. 
 

161. HÀ NGỌC THẨM. Kể về cây đa huyền thoại / Hà Ngọc Thẩm // Suối Reo.- 
2013.- Số 3.- Tr.38-40 

ĐC.56 
S515R 

 Có một cây đa huyền thoại/ Rễ cắm sâu trong Đất Mẹ hiền lành/ Bao tháng năm vẫn 
vươn giữa trời xanh/ Kể về quê mình bao nhiêu sự tích…/… Ôi, đau đớn những ngày thảm 
khốc/ Vạch trời cao chẳng kể hết bạo tàn/ Dưới gốc đa này bọn cuồng điên quỷ ác/ Biết bao 
người chúng mổ bụng, moi gan/… Ăn trái chín nhớ công người gieo hạt/ Uống nước trong 
hãy nhớ đến nguồn xanh/ Cuộc sống mỗi ngày cho ta mộng ước/ Đừng quên những ngày 
mất mát, hy sinh…/ Có một cây đa huyền thoại/ Vẫn vươn giữa trời tỏa bóng trùm che/ Để 
ta đứng đây lắng nghe bao sự tích/ Và kiêu hãnh trong lòng dâng câu hát ngợi ca.  
 

162. HÀ NGỌC THẨM. Con sông quê hương / Hà Ngọc Thẩm // Suối Reo.- 
2005.- Số 5.- Tr.32-33 

ĐC.56 
S515R 

 … Ơi con sông thân thương xứ sở/ Năm tháng miệt mài chảy suốt tuổi thơ tôi/… Hãy 
nghe sông thầm thì kể chuyện/ Ngày giặc Pháp đóng đồn, máu loang đỏ dòng trôi/ Bao 
người con kiên trung, bất khuất/ Như đa Mường Hung - khí uất ngất trời… 

 

20. DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒN POM PÁT 
(Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) 

 

163. Di tích lịch sử Đồn Pom Pát // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.56-58      
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… Cuối năm 1950, đầu năm 1951, sau khi bị mất nhiều vị trí quan trọng ở tuyến biên 
giới Việt - Trung, thực dân Pháp đã ra sức củng cố và tăng cường lực lượng, cố thủ vùng 
Tây Bắc. Một mặt, mở rộng hệ thống công sự, lập thêm nhiều đồn bốt dọc các tuyến giao 
thông quan trọng. Tại huyện Mường La, chúng cho lập nhiều phòng tuyến bên tả ngạn sông 
Đà. Đặc biệt căn cứ quân sự trên đồi Pom Pát (Trung tâm huyện lỵ Mường La) có thể bao 
quát được động tĩnh trung tâm huyện lỵ, đồng thời phòng thủ lực lượng kháng chiến phản 
công từ hướng Đông Bắc và cắt đứt tiếp viện của ta theo đường bộ 37 và đường sông từ 
chiến khu Việt Bắc sang khu Tây Bắc. 

Hệ thống Đồn Pom Pát được xây dựng kiên cố trên diện tích gần 1ha. Riêng khu 
công sự chiến đấu diện tích 4.800m2 có tường xây bao quanh cao 3,2m rộng 0,8m; phía trên 
gắn hàng rào thép gai bảo vệ; cách 1m tường có một lỗ châu mai, cứ 10 - 12 lỗ châu mai có 
một lô cốt đặt súng trung liên. Trung tâm đồi là hầm chỉ huy có hào giao thông dẫn ra lô cốt 
chỉ huy. Tổng chỉ huy là một tên quan ba cùng với với 10 cố vấn quân sự người Pháp. 

Thực dân Pháp củng cố lực lượng ở Đồn Pom Pát và mở nhiều cuộc càn quét ra các 
khu căn cứ, khu du kích của ta ở vùng tả ngạn sông Đà, tiến hành dồn dân, lập vành đai 
trắng, gây nhiều khó khăn cho lực lượng kháng chiến của ta trong toàn tỉnh. Tại Mường La, 
đầu năm 1951 cơ sở kháng chiến được phục hồi và phát triển cả khu tả ngạn và hữu ngạn. 
Cơ sở Đảng tại xã Mường Chùm được củng cố trở thành chi bộ nòng cốt của huyện, thanh 
niên Mường Chùm hăng hái tham gia lực lượng bộ đội chủ lực. Tháng 10/1952, không quân 
Pháp bắn phá bản Hồng (Mường Chùm) đầu mối liên lạc giữa hữu ngạn và tả ngạn sông Đà, 
với âm mưu tiêu diệt đơn vị chủ lực của ta đóng quân tại đây. Du kích bản Hồng đã đưa bộ 
đội sang sông an toàn. Ở vùng tả ngạn Mường La, quần chúng cũng hăng hái tham gia ủng 
hộ kháng chiến. Lúc này, Ngọc Chiến đã được giải phóng, lực lượng du kích phát triển 
mạnh, tăng cường cho Mường La. 

... Năm 1952, sau những thắng lợi của ta ở các chiến trường, đồng bằng, trung du Bắc 
Bộ, tháng 4/1952, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Tây Bắc nhằm 
tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một vùng đất rộng lớn của Tây Bắc. 

Để chuẩn bị cho chiến dịch, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Sơn La nhân dân các dân 
tộc Mường La đã tích cực đóng góp sức người, sức của cung cấp cho bộ đội. Thanh niên 
Mường La đã hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang để chiến đấu giải phóng quê hương.  

Ngày 14/10/1952 Chiến dịch Tây Bắc bắt đầu. Trong đợt đầu tiên bộ đội tổng công 
kích địch tại phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phù Yên. Sau khi giành thắng lợi tại Nghĩa Lộ, 
các Trung đoàn 209, 165 thuộc Đại đoàn 312 đã tiêu diệt các đồn địch trên đường tiến quân, 
đuổi địch về tận Đồn Pom Pát - Mường La. Sáng ngày 20/10/1952, các chiến sỹ thuộc Đại 
đoàn 312 phối hợp với đội du kích Mường La cùng với mũi tiến công của Tiểu đoàn 115 
(Thuộc Sư đoàn 308) do đồng chí Nguyễn Ngọc Châu chỉ huy từ Ngọc Chiến đánh dồn dập 
Đồn Pom Pát liên tục 4 ngày đêm, địch không đủ sức chống cự phải bỏ đồn tháo chạy, ta 
tiêu diệt và bắt sống nhiều cố vấn Pháp và tay sai. 

Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung, nhân dân huyện Mường La nói riêng, 
đã không ngại khó khăn, gian khổ đi theo tiếng gọi của Đảng đóng góp sức người, sức của 
làm nên chiến thắng Chiến dịch Tây Bắc, giải phóng quê hương. 

Di tích lịch sử Đồn Pom Pát là một bằng chứng tố cáo tội ác của thực dân Pháp và là 
minh chứng lịch sử khẳng định tinh thần chiến đấu anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược 
của quân và dân Mường La. 

Di tích lịch sử Đồn Pom Pát được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng năm 
2006. 
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21. DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒN MƯỜNG CHIẾN 
(Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La) 

 

164. Di tích lịch sử Đồn Mường Chiến // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La 
- Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.58-59 
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Mường La, một trong những chiếc nôi của cách mạng, nơi in đậm những dấu tích 

lịch sử trong thời kỳ dựng nước và giữ nước. Nhân dân các dân tộc huyện Mường La luôn 
phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, bất khuất góp phần bảo vệ vững chắc quê 
hương. 

Đầu năm 1950, để giành thế chủ động tiến công trên chiến trường chính của Chiến 
dịch Biên giới, Trung ương Đảng chủ trương tác chiến theo các đại đội độc lập để xây dựng 
các đơn vị chủ lực mạnh. Trên địa bàn Sơn La, khi các đơn vị bộ đội chủ lực rút đi, địch đã 
lợi dụng cơ hội, âm mưu tiêu diệt các cơ sở, phong trào kháng chiến của ta, lấn chiếm vùng 
tự do và căn cứ kháng chiến. 

Tại Mường La, thực dân Pháp đã tập trung hàng ngàn quân tấn công dữ dội các căn 
cứ kháng chiến, đặc biệt là khu tranh đấu hữu ngạn sông Đà. Để bảo toàn lực lượng các cơ 
quan huyện phải chuyển đến Mường Khiêng. Địch tiếp tục tấn công khủng bố cơ sở Mường 
Khiêng, nhiều cán bộ bị bắt, các cơ sở của ta bị tan vỡ. Ta đổi phương án chuyển cơ quan 
Huyện ủy Mường La sang tả ngạn sông Đà, lấy vùng đồng bào Mông ở Hiếu Trai làm căn 
cứ kháng chiến, thuận lợi cho việc phát triển cách mạng xuống vùng đồng bào Thái và tạo 
đà thuận lợi liên lạc với vùng Than Uyên (Nghĩa Lộ). Địch lại tiếp tục chuyển quân sang 
sông để tổ chức càn quét, bắt bớ quần chúng trung kiên tại vùng đồng bào Mông ở Nặm 
Khắt, Ngọc Chiến và vùng đồng bào Thái ở Hiếu Trai. Đồng thời chúng xây dựng Đồn 
Mường Chiến thuộc bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Khu đồn bốt này 
được xây dựng kiên cố trên một quả đồi án ngữ con đường độc đạo từ Than Uyên (Nghĩa 
Lộ) sang Sơn La, với diện tích khoảng 400m2, gồm 4 lô cốt quan sát, phòng thủ, có giao 
thông hào nối liền các lô cốt với nhau, phía ngoài được bao bọc hàng rào thép gai bảo vệ. 
Tổng số quân ở đồn lúc này lên tới 80 người, trong đó có 3 sỹ quan Pháp chỉ huy, còn lại là 
lính người địa phương. Chúng âm mưu bảo vệ lực lượng càn quét các cơ sở kháng chiến của 
ta, hòng cắt đứt mối liên lạc giữa liên khu Việt Bắc với vùng Tây Bắc.  

... Thu - Đông năm 1950, Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới tấn 
công địch ở các vị trí xung yếu trên đường số 4 (Lạng Sơn - Cao Bằng). Địch phải rút quân 
ở Sơn La và một số nơi khác để tiếp viện cho mặt trận Biên giới. 

Trước sự phát triển của lực lượng kháng chiến Mường La, thực dân Pháp đã tìm mọi 
thủ đoạn để tiêu diệt phong trào, chúng điên cuồng tàn sát đồng bào, đốt phá làng bản. Vùng 
kháng chiến hữu ngạn sông Đà gặp nhiều khó khăn. Với chủ trương dàn mỏng lực lượng 
địch để tấn công, cuối tháng 11/1951 khu căn cứ cách mạng tả ngạn quyết định đánh Đồn 
Mường Chiến. Lực lượng mỏng, vũ khí thô sơ nên kế hoạch không thành công, nhưng đã 
làm cho quân địch vùng tả ngạn hết sức hoang mang dao động. 

Giữa năm 1952, sau những chiến thắng của ta ở các chiến trường đồng bằng và trung 
du Bắc Bộ, Trung ương Đảng chủ trương chuyển hướng tấn công của bộ đội chủ lực sang 
hướng Tây Bắc. Tháng 10/1952, sau khi củng cố lực lượng và được quần chúng nhân dân 
hăng hái tham gia ủng hộ kháng chiến; lực lượng bộ đội của ta và dân quân du kích đã phục 
kích địch trên đường Ít Ong, Ngọc Chiến và tấn công Đồn Mường Chiến. Trước sự tấn công 
mạnh mẽ của quân ta, cùng với sự tiếp ứng của nhân dân Mường Chiến, địch buộc phải rút 
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lui, tháo chạy. Kết quả, Đồn Mường Chiến bị thất thủ, một bộ phận lực lượng địch bị tiêu 
hao, ta thu được nhiều chiến lợi phẩm, vũ khí, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch Tây 
Bắc. 

Chiến tranh đã đi qua, nhưng Di tích Đồn Mường Chiến là một bằng chứng tố cáo tội 
ác của thực dân Pháp xâm lược, khẳng định ý chí cách mạng kiên cường của nhân dân ta 
vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ hy sinh để bảo vệ vùng đất quê hương. 

Với ý nghĩa và giá trị lịch sử của di tích, Đồn Mường Chiến được UBND tỉnh công 
nhận xếp hạng ngày 28/4/2006. 

 

22. DI TÍCH LỊCH SỬ KHU RỪNG BẢN NHỌT 
(Xã Gia Phù, huyện Phù Yên) 

 

165. Di tích lịch sử khu rừng bản Nhọt // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La 
- Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.60-61 
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... Năm 1946, thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta. Sau nhiều năm chinh 

chiến, chúng đã phải nhận thất bại cay đắng trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952… Để đập 
tan âm mưu của địch, năm 1953, Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Đông - Xuân 
1953 - 1954 là địa bàn trọng yếu trên đường lên Điện Biên Phủ. Tỉnh ủy Sơn La, chỉ định 
nhân dân huyện Phù Yên đã tích cực tham gia phục vụ “Chiến dịch mở đường” với quy mô 
lớn; hàng trăm nam nữ thanh niên trong huyện đã góp công sức mở tuyến đường 13 A nối từ 
Yên Bái sang đường 41 (Quốc lộ 6 hiện nay). Đây là đoạn đường huyết mạch nối chiến khu 
Việt Bắc với Sơn La, qua địa phận Phù Yên gần 100km. Bất chấp các đợt oanh tạc của máy 
bay địch, thanh niên Phù Yên vẫn kiên trì bám đường, thông đường cho xe thẳng tiến để kịp 
thời vận chuyển lương thực thực phẩm, đạn dược cho bộ đội, tập trung mọi sức lực cho 
chiến trường Tây Bắc. Đồng thời, sau nhiều lần trinh sát, Trung ương Đảng nhận thấy, Phù 
Yên là một địa bàn quan trọng trong việc trú quân khi bộ đội tiến lên Tây Bắc. Cho nên 
quyết định chọn khu rừng đèo Nhọt - Một khu rừng nguyên sơ có hai dãy núi bao bọc, 
quanh năm mây phủ dày đặc, cách xa khu vực bắn phá ác liệt của máy bay Pháp như: Bến 
phà Tạ Khoa, đèo Chẹn, ngã ba Cò Nòi; trung tâm khu rừng là một thung lũng rộng gần 
300ha, có dòng suối Bùa chảy theo hướng Đông Nam rất thuận lợi cho việc giấu quân và 
nghi binh. 

Theo kế hoạch, Đại đoàn 316 là đơn vị đầu tiên tiến lên Điện Biên Phủ. Đơn vị này 
theo đường số 113 (Quốc lộ 37 hiện nay) vượt sông Đà (bến Vạn Yên) dừng chân ở khu 
rừng bản Nhọt rồi hành quân lên Điện Biên; tiếp theo là Trung đoàn 57 hành quân theo 
đường Gia Phù, nghỉ chân ở rừng bản Nhọt rồi tiếp tục hành trình. Đại đoàn 312 trước đó 
đóng quân ở một khu rừng già tại Yên Bái, được lệnh tiến gấp lên Tây Bắc qua đèo Lũng Lô 
sang Phù Yên rồi dừng chân ở đèo bản Nhọt. Ngày 20/10/1953, Bộ Tư lệnh Đại đoàn 315 
và các trung đoàn trưởng lựu pháo 105, cao xạ pháo được triệu tập để nhận lệnh ra mặt trận. 
Đoàn đã đến rừng bản Nhọt và dừng chân tại đây. 

… Đối phó với âm mưu của kẻ thù, Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch 
Điện Biên Phủ nhằm đập tan luận điệu xuyên tạc của thực dân Pháp, tạo bước đệm cho đấu 
tranh ngoại giao. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm Tổng Tư lệnh Chiến dịch Điện 
Biên Phủ. Ngày 5/01/1954, Đại tướng và một bộ phận chỉ huy lên Tây Bắc theo đường 113 
đến bến Bình Ca, đèo Khế sang đất Phù Yên. Đoàn đã nghỉ chân ở khu rừng đèo bản Nhọt. 
Mặc dù máy bay địch ném bom rất dữ dội nhưng khu rừng đèo bản Nhọt đã trở thành một 
mái nhà giúp cho Bộ Chỉ huy chiến dịch đảm bảo an toàn, trở thành nơi trú ẩn vững chắc để 
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đại quân chủ lực tiến lên mặt trận Điện Biên cùng dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn 
đàm phán ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Khu rừng bản Nhọt hôm nay đã trở thành một khu du lịch sinh thái giàu tiềm năng 
của quê hương Phù Yên. Rừng nổi tiếng với rất nhiều loài gỗ quý đặc trưng như: Lát hoa, 
chò chỉ, sâng lụa... và hàng chục loài chim quý hiếm... Di tích đã được UBND tỉnh Sơn La 
công nhận xếp hạng ngày 04/3/2008. 

 

166. ĐINH CHANH. Đường từ Lũng Lô đến rừng ông Giáp / Đinh Chanh // 
Suối Reo.- 2004.- Số 120.- Tr.86-87 
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 … Rừng ông Giáp tức là rừng đèo Nhọt ngày xưa… ngày vào Chiến dịch Điện Biên, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp hành quân theo đường 13A lên chỉ huy giải phóng Điện Biên 
Phủ có dừng chân nghỉ tại khu rừng đó… Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại, 
người dân bản tôi và cả xã tôi cứ truyền nhau gọi khu rừng đèo Nhọt là khu rừng ông Giáp. 
Và các cụ tự đề ra những điều cấm bắt buộc mọi người trong bản, xã phải tuân theo là 
không ai được chặt phá cây, làm nương rẫy ở khu rừng ông Giáp. Mọi người ai cũng phải có 
trách nhiệm canh giữ, bảo vệ. Từ ấy, những điều cấm ấy truyền hết lớp chúng tôi đến con 
cháu chúng tôi. Ngày nay chúng tôi vẫn lên lịch thay phiên nhau canh giữ chăm sóc… Đã 
50 năm mà rừng cây cổ thụ vẫn còn vẹn nguyên, cây vẫn vươn cành, xòe tán, bốn mùa tươi 
xanh, hoa nở bốn mùa chen lá, che mát cho dòng nước suối trong, che mát cho khách muôn 
phương qua lại trong những ngày nắng chói chang… 
  

167. TRẦN NGUYÊN MỸ. Ngược sông Đà / Trần Nguyên Mỹ // Suối Reo.- 
2012.- Số 137.- Tr.70 
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 … Tướng ngủ chung với binh/ Trong rừng - lên chiến dịch/ Gia Phù, thành di tích/ 
“Rừng Tướng Giáp” thẳm xanh… 
 

168. ĐINH TÂN. Khu rừng tướng Giáp / Đinh Tân // Suối Reo.- 2004.- Số 2.- 
Tr.40 
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 Trở lại Vi Nhọt hôm nay/ Lần theo khe suối sương bay trắng rừng/ Nơi đây Tướng 
Giáp đã từng/ Trú quân ở lại khu rừng này đây/ Bâng khuâng nhìn suối nhìn cây/ Ngỡ đoàn 
quân vẫn đâu đây trong rừng…/ Điện Biên chiến thắng vang lừng/ Nhớ về Vi Nhọt xin đừng 
có quên/… Đoàn quân nay ở nơi nào?/ Rừng thương núi nhớ gửi vào tháng năm/ Ước mong 
Đại tướng lên thăm/ Đỉnh non vẫn níu vành trăng đợi chờ. 
  

23. DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒN BẢN MO 
(Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên) 

 

169. Di tích lịch sử Đồn bản Mo // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.62-63 
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Phù Yên là huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La, có vị trí then chốt về hướng Đông Nam 

của tỉnh, là địa bàn nối liền Tây Bắc với Việt Bắc và Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang - 
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Vùng căn cứ kháng chiến. Nhận thấy vị trí chiến lược của vùng đất này, năm 1948, thực dân 
Pháp đã tăng cường bắt lính, tập trung củng cố các điểm xung yếu, lập hàng loạt đồn bốt ở 
huyện Phù Yên. Riêng Đồn bản Mo, quân Pháp xây dựng thành một cứ điểm kiên cố có 
hào, chông, rào kẽm gai dày đặc, hầm ngầm, hầm chiến đấu, ngoại vi căn cứ là hệ thống 
tháp canh và đội tuần tiễu đi lùng sục suốt ngày đêm. Bởi đồn nằm trên tuyến giao thông 
quan trọng, nối liền Phù Yên - Mộc Châu và Phù Yên - Sơn La. Cho nên, Đồn bản Mo 
không chỉ là trung tâm quân sự mà còn là trung tâm hành chính quan trọng của thực dân 
Pháp ở Phù Yên. 

Ngày 3/2/1950, Tỉnh ủy Sơn La đã họp để quán triệt nghị quyết của Trung ương 
Đảng chuyển mạnh sang tổng phản công… Tỉnh ủy quyết định mở chiến dịch phá tề trong 
toàn tỉnh và chọn Phù Yên làm khâu đột phá, sau đó mở rộng ra các huyện trong toàn tỉnh. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 1/5/1950, bộ đội và du kích tổ chức phục kích dọc 
đường từ Tường Phù vào Quang Huy đột nhập các bản, tuyên truyền nhân dân ủng hộ kháng 
chiến, khống chế và trừ khử một số tay sai khét tiếng gian ác, phản động... Địch ban đầu 
lúng túng nhưng đến ngày 9/5/1950, chúng từ Đồn bản Mo và Đồn bản Trai mở cuộc càn 
quét, cướp bóc, bắn giết đồng bào Mông hòng tiêu diệt bộ máy chỉ đạo phá tề của cách 
mạng nhưng không thành. Cuối tháng 5/1950, Đội vũ trang tuyên truyền của huyện được 
thành lập, gồm 10 đồng chí, do đồng chí Cầm Ngoan chỉ huy. Sau khi được thành lập, Đội 
vũ trang đã xây dựng vùng cao Phù Yên thành cơ sở kháng chiến vững chắc, thường xuyên 
tổ chức du kích tấn công các đồn lẻ, phục kích đánh địch chống càn, chống khủng bố, bảo 
vệ dân và cải thiện đời sống… 

Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc bắt đầu. Trong đợt I của chiến dịch, hướng tấn 
công của bộ đội là phân khu Nghĩa Lộ và tiểu khu Phù Yên. Mở màn cuộc tấn công, Tiểu 
đoàn 439 (thuộc Trung đoàn 98) tấn công tiêu diệt Đồn bản Trai (Gia Phù) nhằm chia cắt 
trung tâm chỉ huy địch ở Đồn bản Mo với các điểm khác ở phía Tây Bắc, đồng thời chốt 
chặt đường rút lui của địch sang hướng Tây Bắc. 

Chỉ sau một giờ chiến đấu, các chiến sỹ Tiểu đoàn 439 đã tiêu diệt hoàn toàn Đồn 
bản Trai khiến địch ở Đồn bản Mo phải hoang mang, lo sợ. Thừa thế xông lên, ngày 
15/10/1952, Tiểu đoàn 88 (Trung đoàn 176) phục kích hai trung đội địch từ Mường Cơi rút 
về Đồn bản Mo tiêu diệt được 30 tên, bắt sống 12 lính Âu Phi. Ngày 18/10/1952, các đơn vị 
Trung đoàn 98 (Đại đoàn 306) tập trung binh lực bao vây, tấn công Đồn bản Mo. Vì Đồn 
bản Mo là trung tâm của thực dân Pháp ở Phù Yên cho nên trận đánh diễn ra rất quyết liệt. 
Các đơn vị Trung đoàn 98 dùng pháo tấn công vào sào huyệt của địch khiến thành lũy của 
chúng phải rung chuyển. Từng đợt pháo của quân ta trút bão lửa vào các ổ đề kháng của 
địch, chúng chống trả điên cuồng. Ta và địch giằng co nhau từng tấc đất. Cuối cùng, sau gần 
một giờ chiến đấu, toàn bộ địch bị tiêu diệt và bắt sống, trong đó có tên quan ba Pháp và tên 
tay sai châu úy ngụy quyền. Đồn bản Mo thất thủ khiến địch ở Đồn Phiêng Ban (Bản Pe) 
khiếp sợ, hoảng hốt tháo chạy sang Mường Khoa. Quân ta thừa thắng tiến công Vạn Yên, 
giải phóng hoàn toàn Phù Yên vào ngày 19/10/1952. 

Trong hệ thống đồn bốt của thực dân Pháp, Đồn bản Mo là hệ thống phòng thủ khá 
kiên cố, khá đặc biệt của thực dân Pháp. Cho nên việc giải phóng đồn có một ý nghĩa khá 
quan trọng, tiêu diệt được cơ quan chỉ huy đầu não của thực dân Pháp tại huyện cửa ngõ, cắt 
đứt hệ thống quân sự của địch nối liền Phù Yên - Mộc Châu và Phù Yên - Sơn La, tạo điều 
kiện thuận lợi cho bộ đội chủ lực của ta tiến vào giải phóng Tây Bắc. Di tích Đồn bản Mo 
được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 24/3/2008… 

 

170. QUANG THỊNH. Một thoáng Phiêng Mo / Quang Thịnh // Văn nghệ Sơn 
La.- 2002.- Số 5.- Tr.42 
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 … Bần thần đứng bên chiến tích Đồn Mo/ Giải phóng Phù - Hoa đã mấy mươi thu/ 
Boong - ke sót lại im lìm rêu phủ/ Thầm cảm ơn anh bộ đội Cụ Hồ/ Chiến địa xưa, nay sừng 
sững ngôi trường/ Phấp phới cờ sao vẫy gọi quê hương/ Cổng trường rộng mở đường vào tri 
thức/ Tiếp bước con đường cách mạng mùa thu!… 
 

171. ĐẶNG TRIỆU NGHÌ. Phù Yên những chặng đường đã qua / Đặng Triệu 
Nghì // Suối Reo.- 2005.- Số 5.- Tr.9-18 
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 … Sau khi chiếm được Phù Yên, giặc Pháp nhanh chóng khôi phục lại bộ máy cai 
trị… tiến hành xây Đồn bản Mo để làm sở chỉ huy; chúng xây thêm Đồn bản Trai, (Gia 
Phù), Đồn bản Cải (Mường Bang)… Được nhân dân bảo vệ, ủng hộ lương thực - thực 
phẩm, lực lượng bộ đội địa phương phối hợp với du kích, bộ đội chủ lực thuộc Tiểu đoàn 
439 (E98 - F316) mở chiến dịch giải phóng Đồn bản Trai (Gia Phù). Nghe tin Đồn bản Trai 
bị đánh, hai trung đội lính Âu - Phi đóng ở Đồn Mường Cơi, Đồn Mường Thải lo sợ chạy về 
Đồn Mo, lực lượng du kích, bộ đội địa phương kịp thời chặn đánh ở đèo Vai… Với khí thế 
thừa thắng, lực lượng vũ trang của ta tập trung bao vây Đồn bản Mo (Sở chỉ huy của Pháp ở 
Phù Yên). Các cánh quân phía Đông, phía Bắc, phía Nam được bố trí pháo 75 ly, lực lượng 
du kích phối hợp với bộ đội địa phương, quân chủ lực của Sư đoàn 316 áp sát chờ lệnh. 
Đúng 1 giờ sáng ngày 18/10/1952, tiếng súng bắt đầu nổ, các cỡ súng bắn tới tấp vào đồn. 
Sau 55 phút chiến đấu ác liệt, quân ta đã làm chủ được Đồn Mo, toàn bộ 200 tên lính trong 
đồn do tên quan ba Mác - xô chỉ huy đã bị tiêu diệt gọn… Đánh đồn Mo là trận cuối cùng 
giải phóng Phù Yên, quân ta thu được 6 khẩu pháo, 157 súng các loại, 60 hòm đạn, 6.000 
quả lựu đạn. Với chiến thắng Đồn Mo, nhân dân các dân tộc Phù Yên đã thoát khỏi ách đô 
hộ của đế quốc Pháp gần một thế kỷ qua… 

 

24. DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU SẮT, CẦU TÀ VÀI 
(Huyện Yên Châu) 

 

172. Di tích lịch sử cầu Sắt, cầu Tà Vài // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La 
- Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.63-65 
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Cầu Tà Vài thuộc bản Tát, xã Chiềng Hặc được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp 

hạng di tích ngày 13/12/2004. Cầu Sắt thuộc bản Him Nam, xã Sập Vạt được công nhận xếp 
hạng ngày 28/6/2006. 

… Năm 1964, giữa lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), ngày 05/8 đế quốc Mỹ dựng lên sự 
kiện “Vịnh Bắc Bộ” và phát động cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc hòng cứu vãn sự thất 
bại thảm hại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. Nằm trong bối cảnh 
chung đó, Yên Châu, Sơn La trở thành một địa bàn trọng điểm đánh phá ác liệt của không 
quân Mỹ nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của ta nối liền từ Hà Nội lên Tây Bắc và 
vùng Thượng Lào. Đồng thời ngăn chặn sự viện trợ hàng hóa, vũ khí của phe xã hội chủ 
nghĩa cho cách mạng nước ta qua cửa ngõ Lai Châu. 

Ngày 14/6/1965 đế quốc Mỹ leo thang ném bom bắn phá Mộc Châu mở đầu cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân tại Sơn La. Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện 
ủy Yên Châu triệu tập cuộc họp bất thường, nhận định tình hình “Mỹ bắn phá Tây Bắc thì 
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Yên Châu sẽ là nơi đầu sóng ngọn gió”. Trên cơ sở đó, thống nhất phương án sơ tán nhân 
dân và các cơ quan đầu não ra khỏi địa bàn trọng điểm bắn phá. Đồng thời, triển khai lực 
lượng vũ trang, phân công các tổ trực chiến sẵn sàng chiến đấu trên các mặt trận, nhất là tại 
các nút giao thông quan trọng trên Quốc lộ 6 là cầu Sắt (xã Sập Vạt), cầu Tà Vài (xã Chiềng 
Hặc). Hai chiếc cầu được Ty Giao thông Sơn La xây dựng từ năm 1961, bắc qua dòng suối 
Lóng Sập, hoàn thành và thông tuyến năm 1963. 

Ngày 20/6/1965 máy bay Mỹ bất ngờ kéo đến ném 6 quả bom xuống bản Khâu Đay 
(Chiềng Hặc), đường Mường Lựm và bắn 20 quả rốc két xuống cầu Tà Vài, đèo Chiềng 
Đông. Trong suốt thời gian đánh phá Yên Châu, riêng nút giao thông cầu Sắt, cầu Tà Vài đã 
phải hứng chịu 73 trận đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ với 4.370 quả bom các loại (Trong 
đó cầu Tà Vài hứng chịu tới 46 trận với 1.272 quả bom, cầu Sắt hứng chịu 21 trận ném 
xuống vị trí cầu 3.100 quả bom các loại). Song để đảm bảo giao thông không bị chia cắt, lực 
lượng dân quân tự vệ và các tổ trực chiến không kể ngày đêm cùng với bộ đội bám trụ mặt 
trận, vật lộn với bom đạn kẻ thù. Nhân dân hăng hái tham gia sửa đường cho xe qua, giúp 
bộ đội đào hầm hào, dựng lán trại với khẩu hiệu: “Tiếng hát át tiếng bom” và “Địch phá ta 
sửa ta đi, địch phá ta cứ đi”. Với tinh thần đoàn kết, thắm đượm tình quân dân, quyết tâm 
đánh thắng kẻ thù xâm lược, nhân dân 2 xã Chiềng Hặc và Sập Vạt đã hăng hái tham gia 
đóng góp lương thực, thực phẩm giúp bộ đội chiến đấu với 7.850kg rau xanh các loại, 
500kg gà vịt, 1,280m3 củi và hàng tấn lương thực. 

Để đối phó với máy bay địch phá hoại nút giao thông cầu Tà Vài, lực lượng dân quân 
trực chiến nơi đây đã lập trận địa trên những quả đồi bát úp, được bố trí phòng thủ gồm một 
tiểu đoàn có cả tiểu đội thông tin, trinh sát, hậu cần và hỏa lực, được trang bị 8 khẩu pháo 
cao xạ 37 ly, 4 khẩu 12,7 ly. Ngoài ra, nhân dân địa phương và Tiểu đoàn 14 đào thêm công 
sự làm đường vòng quanh quả đồi để kéo pháo lên. Nhiệm vụ chính của tiểu đoàn là bảo vệ, 
chặn đánh hướng bay của không quân Mỹ từ phía Tây (Lào) sang bắn phá cầu Tà Vài. Từ 
cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/1965, tổ dân quân trực chiến tại cầu Tà Vài đã liên tiếp lập 
chiến công bắn rơi 2 máy bay F105 của địch, bắt sống 1 tên giặc lái Mỹ. 

Tại xã Sập Vạt, lực lượng dân quân địa phương có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội 
pháo cao xạ để bảo vệ cầu Sắt, tham gia san lấp hố bom, sửa đường cho xe thẳng tiến. Tại 
đây, một tiểu đội nữ dân quân được trang bị 4 khẩu K44 và một khẩu trung liên, trực chiến 
trên một quả đồi có độ cao hơn 200m so với cầu. Tiểu đội dân quân đa số là chị em chưa lập 
gia đình vốn chỉ quen với công việc thêu thùa, dệt vải, trồng dâu nuôi tằm, chưa bao giờ 
cầm súng chiến đấu. Nhưng với lòng căm thù giặc sâu sắc, phát huy truyền thống quê hương 
anh hùng, nêu cao khẩu hiệu “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, chị em hăng hái thi đua giết 
giặc lập công. Tiêu biểu như chị Quàng Thị Ế, Quàng Thị Lĩnh ở xã Sập Vạt đã dũng cảm 
tháo bom nổ chậm, san lấp hố bom, tham gia kéo pháo, nấu cơm phục vụ các đơn vị bộ đội 
sẵn sàng chiến đấu. Khi mặt trận bình yên trở lại, các chị em tiếp tục xuống đồng chắc tay 
súng, vững tay cày, lao động tăng gia sản xuất để đảm bảo lương thực, góp phần chi viện 
cho tiền tuyến lớn miền Nam. Chiến công của các tổ dân quân Yên Châu nhanh chóng lan 
truyền khắp cả nước, tạo thành làn sóng mạnh mẽ cổ vũ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. 

… Trải qua thời gian, dưới sự tàn phá của chiến tranh và thiên nhiên, 2 cây cầu chỉ 
còn lại phế tích. Trong 2 năm 2004 và 2006, cầu Tà Vài, cầu Sắt được UBND tỉnh Sơn La 
công nhận xếp hạng Di tích lịch sử. 

… Đến với Yên Châu hôm nay, du khách không những được thưởng thức nhiều sản 
vật của địa phương như chuối ngọt, xoài thơm, hương vị rượu chuối ngây ngất mà còn có 
dịp ngược dòng thời gian ôn lại chặng đường lịch sử qua câu chuyện dũng cảm của các cô 
gái Thái với cây súng trường bắn rơi máy bay Mỹ. 
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173. LÊ XUÂN VIÊN. Người Yên Châu em bắn máy bay / Lê Xuân Viên // Nhớ 
Sơn La.- Sơn La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội, 2002.- T.1.- Tr.83-85 

ĐC.85(92) 
 NH460S 

 ... Quốc lộ 6 chạy ngoằn ngoèo qua thung lũng Yên Châu, từ Tú Nang đến Chiềng 
Đông. Trên đoạn đường này có 3 cầu chiến lược: Cầu Tà Vài, cầu Sắt và cầu Chiềng Đông. 
Đây là mục tiêu bắn phá ác liệt suốt ngày đêm của máy bay Mỹ nhằm triệt phá những cây 
cầu, ngăn chặn sự chi viện của ta cho chiến trường Bắc Lào và đe dọa tinh thần chống Mỹ 
cứu nước của nhân dân các dân tộc Sơn La. 
 ... Hơn ba năm chiến đấu cực kỳ anh dũng, quân và dân Yên Châu đã bắn rơi 11 máy 
bay Mỹ, chưa kể những lần bắn cháy và bắn bị thương nhiều chiếc khác...  
 Luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, quân và dân Yên Châu còn góp hàng triệu ngày công 
để làm đường thông xe, bắc cầu, kéo pháo, khiến cho con đường huyết mạch mỏng manh 
của huyện dù bị máy bay Mỹ liên tục bắn phá nhưng vẫn không bao giờ đứt đoạn... 

 

174. VŨ TRỌNG THIỆU. Gái đảm Châu Yên / Vũ Trọng Thiệu // Nhớ Sơn La.- 
Sơn La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội, 2002.- T.1.- Tr.113-115 

ĐC.85(92) 
 NH460S 

 ... Cầu Tà Vài hiên ngang chiến lũy/ Gái Châu Yên mang dòng máu anh hùng/ Trong 
đạn bom tư thế vẫn ung dung/ Trút hờn căm lên đầu lũ giặc... 
 

175. XUÂN ĐÀI. Anh lại về Yên Châu quê em / Xuân Đài // Nhớ Sơn La.- Sơn 
La: Ban Liên lạc cán bộ Sơn La tại Hà Nội, 2002.- T.1.- Tr.171-172 

ĐC.85(92) 
 NH460S 

 ... Anh lại về Yên Châu quê em/ Đây cầu Tà Vài - Tú Nang - Chiềng Hặc/ Đài chiến 
thắng tay súng em vững chắc/ Thắm piêu hoa rực rỡ sắc màu... 
 

176. PHAN TÂM. Tà Vài, một mảng thân thương / Phan Tâm // Văn nghệ Sơn 
La.- 1998.- Số 3.- Tr.15-16 

  ĐC.28 
         V115NGH 

 … Đầu tháng 6 năm 1965, không quân Mỹ đánh phá Mộc Châu và từ 20 tháng 6 năm 
1965 đánh Tà Vài. Tà Vài nhanh chóng trở thành túi bom của tỉnh, thành Hàm Rồng của đất 
Sơn La. … chiến tranh tàn bạo còn in đậm dấu trên cầu Tà Vài. 
 Những chiếc dầm gục và những tảng bê tông đang nằm dưới suối đó.  

Nó ghi lại tội ác, làm bằng chứng cho lịch sử. Nó cũng là kỷ vật truyền thống, ghi 
công tích của một thế hệ với các thế hệ sau…    
 

177. PHAN TÂM. Đường hoa: Tùy bút / Phan Tâm // Suối Reo.- 2005.- Số 5.- 
Tr.114-120 

  ĐC.56 
  S515R 

 

25. DI TÍCH LỊCH SỬ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG CHIỀNG ĐÔNG 
(Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu) 

 

178. Di tích lịch sử Tượng đài chiến thắng Chiềng Đông // Sơn La Di tích và 
danh thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Sơn La, 2015.- Tr.66-68 
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         ĐC.96 
         S464L 
… Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965 - 

1968), với vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ trên “tuyến lửa” Quốc lộ 6; Yên Châu, Sơn 
La trở thành địa bàn trọng điểm bắn phá của không quân Mỹ hòng cắt đứt huyết mạch giao 
thông nối liền từ Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Liên khu IV lên chiến trường Tây 
Bắc và vùng Thượng Lào. 

Ngày 14/6/1965 đế quốc Mỹ leo thang ném bom bắn phá Mộc Châu mở đầu cuộc 
chiến tranh phá hoại bằng không quân tại Sơn La. Từ đây nhân dân các dân tộc trong toàn 
tỉnh bước vào một cuộc chiến đấu hết sức gay go và phức tạp. Chiều cùng ngày, Ban 
Thường vụ Huyện ủy Yên Châu khẩn trương triệu tập cuộc họp, nhận định tình hình “Mỹ 
bắn phá Tây Bắc thì Yên Châu sẽ là nơi đầu sóng ngọn gió”. Trong đó, Quốc lộ 6 đoạn chạy 
qua Yên Châu dài khoảng hơn 20km, tập trung 03 cây cầu lớn gồm cầu Sắt, cầu Tà Vài, cầu 
tràn Chiềng Đông. Đây là những nút giao thông quan trọng án ngữ trên “tuyến lửa”, địa 
hình nơi đây hiểm trở, gồm nhiều dãy núi đá vôi trùng điệp, bị chia cắt bởi các khe suối, tạo 
thành thung lũng hẹp, độ dốc tương đối lớn. Chính vì vậy hệ thống cầu cống đóng một vai 
trò cực kỳ quan trọng, đảm bảo huyết mạch giao thông được liên tục trên toàn tuyến. 

Đèo Chiềng Đông có độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, trải dài hơn 8km, 
nối liền giữa 2 xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn) và Chiềng Đông (huyện Yên Châu). Dưới chân 
đèo, cầu tràn Chiềng Đông vắt qua dòng suối Vạt là huyết mạch giao thông quan trọng trên 
tuyến Quốc lộ 6. 

Xác định tầm quan trọng của cầu tràn Chiềng Đông trong thời chiến, Huyện ủy Yên 
Châu đã chỉ đạo, phân công một tổ dân quân được trang bị súng bộ binh, thường xuyên canh 
gác làm nhiệm vụ trực chiến bắn hạ máy bay địch. Tổ dân quân được bố trí ở trên mỏm đồi 
đầu cầu Chiềng Đông để tiện quan sát, ứng phó từ xa khi có máy bay địch đến bắn phá. 

... Ngày 20/6/1965 máy bay Mỹ bất ngờ kéo đến ném 6 quả bom xuống bản Khâu 
Đay (Chiềng Hặc), đường Mường Lựm và bắn 20 quả rốc két xuống cầu Tà Vài, đèo 
Chiềng Đông. Bắt đầu từ đây, đế quốc Mỹ tăng cường lực lượng với các loại máy bay chiến 
đấu bắn phá Yên Châu liên tục. Mục tiêu của các đợt oanh tạc của không quân Mỹ nhằm 
phá hoại các cơ quan Nhà nước, trường học, bệnh viện và hệ thống giao thông như cầu Tà 
Vài, cầu tràn Chiềng Đông, bến phà Tạ Khoa. Riêng ngày 23/7/1965, không quân Mỹ oanh 
tạc liên tục 9/13 xã trên địa bàn huyện, tổng số 38 lần ném bom, 5 lần bắn súng máy và đạn 
rốc két; tổng số 401 quả bom bộc phá, 1.250 quả bom bi, 11 quả rốc két. Trong đó khu vực 
cầu tràn Chiềng Đông phải hứng chịu 12 quả bom, 6 nhà dân bị phá và 1 người bị thương. 

Từ tháng 9/1965 đến 30/3/1968, đế quốc Mỹ mở rộng phạm vi đánh phá 13/13 xã 
trong toàn huyện với 161 điểm. Thời gian cao điểm chúng huy động 50 - 60 máy bay cùng 
một lúc bắn phá dồn dập vào các mục tiêu của ta, gây ra nhiều khó khăn và thiệt hại lớn về 
kinh tế. Trong suốt thời gian đánh phá Yên Châu, cầu tràn Chiềng Đông đã phải hứng chịu 
44 trận đánh phá với 368 quả bom các loại của không quân Mỹ. 

... Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/1965, tổ dân quân trực chiến tại cầu Tà Vài đã 
liên tiếp lập chiến công bắn rơi 2 máy bay F105 của địch, bắt sống 1 tên giặc lái. Tại mặt 
trận Chiềng Đông, tổ dân quân trực chiến ở cầu tràn đã phối hợp với bộ đội chủ lực ngày 
đêm bám sát trận địa, bảo vệ mục tiêu, chiến đấu ngoan cường với không quân Mỹ. Ngày 
3/11/1965 tổ trực chiến này đã lập công bắn hạ 1 máy bay F105, tiêu diệt 1 tên phi công. 
Hơn 7 tháng sau, ngày 23/6/1966 tổ dân quân cầu tràn Chiềng Đông do ông Quàng Văn Lẻ 
trực chiến tiếp tục bắn rơi một chiếc máy bay F105 của địch... Chiến công này của ông 
Quàng Văn Lẻ đã góp phần giữ vững mạch máu giao thông tại “tuyến lửa” cầu tràn. Đồng 
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thời tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ quân và dân Yên Châu cùng nhân dân các dân tộc 
Sơn La quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Ghi nhận những thành tích của quân và dân xã Chiềng Đông trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước. Năm 1981, UBND tỉnh Sơn La quyết định xây dựng Tượng đài chiến 
thắng Chiềng Đông tại vị trí tổ dân quân trực chiến trước đây, công trình được hoàn thành 
vào năm 1983. Tượng đài mang hình dáng cây súng trường K44, cao 11m, đế hình vuông 
mỗi cạnh 4,5m. Đây là nơi khắc sâu hình ảnh những người con Yên Châu dũng cảm chiến 
đấu hy sinh vì sự bình yên của quê hương đất nước; trong lao động sản xuất, họ là những 
con người đảm đang góp phần làm rạng rỡ chiến công đánh Mỹ của quân và dân ta, tô thắm 
thêm trang sử vàng về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Di tích được UBND 
tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 13/12/2004. 
 

26. DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU TRẮNG 
(Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La) 

  

179. Di tích lịch sử cầu Trắng // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics 
and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.68-69 

         ĐC.96 
         S464L 
Di tích lịch sử cầu Trắng (Trước đây còn gọi là cầu 308 bởi từ Thủ đô Hà Nội theo 

Quốc lộ 6A lên tới thị xã Sơn La đến cầu Trắng là 308km) thuộc tổ 2 phường Tô Hiệu, 
thành phố Sơn La. Cầu Trắng nằm trên tuyến Quốc lộ 6 (Đường 41 cũ) bắc qua suối Nậm 
La nằm ở trung tâm thị xã Sơn La, là mạch nối giao thông giữa các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ 
với Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Cầu Trắng có vị trí quan trọng trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Năm 1963 Ty Giao thông Sơn La đã thiết kế và xây dựng cầu Trắng theo kiểu cầu 
vòm với chiều dài 45m, rộng 7m, lan can chạy dọc hai bên thành cầu. 

Đặc biệt trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 1 của đế quốc Mỹ giai đoạn 
1965 - 1968, cầu Trắng là mục tiêu bắn phá của không quân Mỹ. Trong thời gian này, đế 
quốc Mỹ đã huy động hàng trăm máy bay đánh phá thị xã Sơn La 129 lần, ném 6.912 quả 
bom các loại phá hủy hoàn toàn các công trình văn hóa, y tế, giáo dục, nhà máy, cơ quan 
tỉnh và quân khu Tây Bắc đóng trên thị xã (Sơn La khi đó là thủ phủ - trung tâm chính trị - 
kinh tế - văn hóa xã hội của khu Tây Bắc) giết hại hàng trăm dân thường. Trong đó cầu 
Trắng bị máy bay Mỹ tập trung bắn phá 34 trận, ném xuống 870 quả bom các loại và hàng 
trăm quả rốc két phá hủy hoàn toàn thân cầu, hai bên mố cầu và đường dẫn lên cầu. 

Thực hiện lời dạy của Bác “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần “Sống 
bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Dưới sự lãnh đạo của Quân khu Tây Bắc, 
của Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh hệ thống phòng không nhân dân được thiết lập với các 
đại đội pháo cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 316 tăng cường, các trung đội dân 
quân tự vệ với hỏa lực là đại liên, trung liên, súng trường của thị xã Sơn La đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ cầu Trắng, bắn rơi 9 máy bay F105D của 
đế quốc Mỹ. Lực lượng thanh niên xung phong 118 và 70 công nhân quốc phòng thuộc 
Cung đường 5, Hạt 6 Giao thông và nhân dân các dân tộc thị xã Sơn La đã đảm bảo giao 
thông thông suốt, giúp đỡ lực lượng phòng không kéo pháo, xây dựng trận địa và phục vụ 
chiến đấu. 

Năm 2003 cầu được thiết kế và xây dựng lại với kiểu dáng hiện đại hơn, cầu có chiều 
dài 48,1m, rộng 14,0m khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2006. 

Di tích lịch sử cầu Trắng là nơi ghi dấu cuộc chiến tranh hủy diệt của đế quốc Mỹ 
trên địa bàn thị xã Sơn La, là nơi thể hiện tình đoàn kết, lòng yêu nước và chiến đấu kiên 
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cường dũng cảm, chiến thắng vẻ vang của quân và dân các dân tộc thị xã nói riêng và quân 
dân các dân tộc Sơn La nói chung. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ kiên trì bám trụ để kịp 
thời khai thông tuyến đường vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí cho vùng Tây Bắc 
và tiếp viện cho vùng Thượng Lào. Đây cũng là bằng chứng tố cáo tội ác dã man của đế 
quốc Mỹ đối với nhân dân ta. 

Cầu Trắng được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 
15/9/2008. 

 

27. DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU NÀ HÀY 
(Xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu) 

(Cầu Nà Hày còn có tên gọi khác là cầu Suối Muội) 
 

180. Di tích lịch sử cầu Nà Hày // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics 
and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.70-71 

         ĐC.96 
         S464L 
… Năm 1965 máy bay Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, Mộc Châu là địa bàn mở đầu 

cho cuộc chiến tranh bắn phá Sơn La. Từ đây nhân dân các dân tộc Sơn La thực sự bước 
vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Đế quốc Mỹ bắn phá ác liệt vào Sơn La nhằm ngăn cản vận chuyển hàng hóa từ dưới 
xuôi lên. Vì vậy ngay từ những ngày đầu bắn phá Sơn La chúng đã đánh phá vào các tuyến 
đường giao thông, hệ thống cầu cống như: Cầu Sắt (Yên Châu), cầu Trắng (thị xã Sơn La), 
cầu Nà Hày (suối Muội, Thuận Châu)... 

... Cầu Nà Hày nằm trên Quốc lộ 6 (thành phố Sơn La đi Thuận Châu, Điện Biên, Lai 
Châu) cách thị trấn Thuận Châu khoảng 6km, cầu nằm ở vị trí giữa hai bản: Bản Nà Hày và 
bản Nà Lạn (xã Tông Lệnh - Thuận Châu). Cầu xây dựng ở phía thượng lưu con suối Muội, 
đây là cây cầu huyết mạch đảm bảo thông thương cho Quốc lộ 6. Ngoài cây cầu được xây 
dựng bằng xi măng cốt thép, công nhân giao thông đã làm thêm một con đường ngầm để 
đảm bảo giao thông khi cầu bê tông bị hỏng. Con đường ngầm này được làm bằng đá hộc và 
để phục vụ giao thông trong mùa khô. 

Để giao thông được thông suốt phục vụ cho Sơn La, các tỉnh Tây Bắc và chiến 
trường Lào, ngoài cây cầu bằng bê tông cốt thép và con đường ngầm ở phía thượng lưu, 
công nhân giao thông đã làm thêm một cây cầu phao ở phía hạ lưu. Chiếc cầu phao này 
được làm bằng tre, kết thành bè theo dọc con suối đủ chịu lực cho xe có trọng tải khoảng 3 
tấn đi qua, con đường bằng phao tre dùng phục vụ trong mùa mưa lũ. 

Lực lượng bảo vệ cầu Nà Hày và 30km Quốc lộ 6 có hơn 100 người trong đó 50 
người là công nhân của Cung II, Hạt Giao thông 7 do bà Nguyễn Thị Mỵ làm Cung trưởng, 
còn lại hơn 50 người là đội xung kích trong đó có 40% là nữ. 

Trong 4 năm chiến tranh phá hoại, giặc Mỹ đã đánh phá vào các công trình giao 
thông vận tải tỉnh Sơn La 826 trận bom, phá hủy hơn 10 cây cầu lớn nhỏ. Riêng cầu Nà Hày 
đã hứng chịu 14 trận bom với 350 quả bom các loại. Ác liệt nhất là vào khoảng thời gian từ 
tháng 8/1965 đến cuối năm 1966, cầu Nà Hày đã bị phá hủy hoàn toàn. 

Công nhân, cán bộ, đội xung kích của Hạt Giao thông 7 đã dũng cảm phá bom, 
nhanh chóng kịp thời sửa chữa; phát huy cao độ tính thông minh sáng tạo, có nhiều biện 
pháp linh hoạt để giữ vững mạch máu giao thông vận tải phục vụ cho sản xuất và chiến đấu, 
với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm” và “địch phá, ta sửa... 
Ngày 3/9/1965 dân quân tự vệ Nà Hày đã bắn rơi 01 chiếc máy bay F105 của đế quốc Mỹ. 

... Đầu năm 1967, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Giao thông vận tải trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Nguyễn Thị Mỵ Cung trưởng Cung II, Hạt Giao 
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thông 7 là người đầu tiên của ngành Giao thông vận tải tỉnh Sơn La được phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lao động. 

Năm 1967, con đường ngầm bằng đá tiếp tục được tôn tạo để phục vụ cho việc hàn 
gắn vết thương chiến tranh và xây dựng kinh tế của Sơn La và Tây Bắc. Năm 1972 tỉnh Sơn 
La đã xây dựng một cây cầu sát ở phía hạ lưu (tại vị trí của chiếc cầu phao tre trong thời kỳ 
chống Mỹ) để phục vụ cho việc đảm bảo giao thông. 

Cùng với ngành Giao thông vận tải tỉnh Sơn La nói chung, cán bộ, công nhân, thanh 
niên xung kích bảo vệ cầu Nà Hày nói riêng đã đảm bảo giao thông vận tải thông suốt góp 
phần quan trọng vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước. 

Di tích được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 28/4/2006. 
 

181. THANH XUÂN. Suối Muổi quê ta = Nặm Muổi mướng há / Thanh Xuân; 
Thanh Hoàn dịch // Văn nghệ Sơn La.- 2003.- Số 2.- Tr.79-80 
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 Suối Muổi của ta ơi miệt mài chảy mãi/ Đã bao đời chẳng chịu đổi dòng/… Suối yêu 
thương mang tên bản tên mường/ Trong thời chiến đạn bom giặc tàn phá/ Suối vồng lên sức 
mạnh đất anh hùng/ Cầu Nà Hày vẫn đứng vững hiên ngang…  
 

28. DI TÍCH LỊCH SỬ HỘI TRƯỜNG SƠ TÁN TỈNH ỦY 
(Xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) 

 

182. Di tích lịch sử Hội trường sơ tán Tỉnh ủy // Sơn La Di tích và danh thắng = 
Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.71-73 
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Năm 1964, đế quốc Mỹ bị thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền 

Nam Việt Nam, chúng dựng nên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”, tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại miền Bắc lần thứ nhất. Từ năm 1965 đến 1971, toàn miền Bắc nước ta chìm trong bom 
đạn của kẻ thù, khiến cho mọi hoạt động sản xuất bị đình trệ, đời sống xã hội bị đảo lộn. 

… Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn bí mật trong công tác chỉ đạo, tháng 6 
năm 1965, Tỉnh ủy Sơn La quyết định sơ tán các cơ quan đầu não của tỉnh về đóng tại hang 
Trâu (Thẳm Quai), thuộc bản Nà Tre, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Đây là một hang đá 
tự nhiên được bao bọc bởi rừng núi rậm rạp, tập trung đông dân cư, địa hình bằng phẳng, 
giao thông liên lạc thuận lợi cho công tác chỉ đạo kháng chiến. 

Thẳm Quai được chia làm hai phần chính: Phần hang chính dùng làm hội trường: 
Lòng hang rộng khoảng 12m, sâu vào khoảng 19m, trần hang cao khoảng 8m, nền hang 
được cải tạo bằng phẳng, cửa hang có những vòm cây cao mọc che khuất. Từ cửa hang 
thông ra ngoài có đào những đường giao thông hào để việc di chuyển được an toàn. Trước 
cửa hang là một khoảng đất rộng 700m2, hiện nay nhân dân sử dụng để sản xuất nông 
nghiệp. 

Phần ngách hang sâu khoảng 150m, chiều rộng và cao có thắt từng đoạn không đều 
nhau, đoạn nhỏ nhất cao 1,5m, rộng 1,0m; đoạn rộng nhất 5,0m; cao 2,7m. Với những đặc 
điểm đó, Thẳm Quai trở thành điểm sơ tán an toàn của các cơ quan tỉnh khi đế quốc Mỹ 
tăng cường các trận ném bom phá hoại. 

Từ năm 1965 đến 1971, nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh 
Sơn La. Tháng 6/1965, tại Thẳm Quai, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thi đua “Bắn máy bay Mỹ 
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bằng súng bộ binh ở tầng thấp”, nhằm củng cố lòng tin, động viên quân và dân các dân tộc 
trong tỉnh đoàn kết, dũng cảm đánh trả những trận tấn công điên cuồng của kẻ thù. Tháng 
7/1966, Tỉnh ủy Sơn La đã long trọng đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Đắc Lắc (tỉnh kết nghĩa 
với Sơn La) đến thăm, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc Sơn La quyết tâm vừa sản 
xuất, vừa chiến đấu đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đặc biệt, từ ngày 11/10 đến ngày 
25/10/1969, tại Thẳm Quai đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ III. 
Tham dự Đại hội có 191 đại biểu thay mặt cho hơn 1 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại 
hội vinh dự đón tiếp đoàn đại biểu Khu ủy Tây Bắc do đồng chí Hoàng Kiều - Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu 
tỉnh Lai Châu, đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do 
đồng chí Phăn Sa Mạy - Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đại hội đã tổng kết những 
thành tựu, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ 
từ sau Đại hội II (10/1963), thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là chuyển hướng phát triển kinh tế - 
văn hóa từ thời bình sang thời chiến và tiến hành cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 
miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Đại hội thể hiện lòng trung thành với lý tưởng cao 
đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện ý chí sắt son và lòng quyết tâm của Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc Sơn La sát cánh cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đưa sự 
nghiệp chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. 

Di tích Hội trường sơ tán Tỉnh ủy đánh dấu một giai đoạn đấu tranh phức tạp và đầy 
thử thách trong chặng đường lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Di tích được xếp hạng cấp tỉnh ngày 13 tháng 12 năm 2004... 

 

183. VŨ TRỌNG THIỆU. Qua cầu Nà Hày / Vũ Trọng Thiệu // Cánh còn xuân: 
Thơ văn.- Sơn La: Ty Văn hóa Sơn La, - 1973.- Tr.29 

ĐC.85(92) 
             C107C 

 Nà Hày, Ba Nhất mường ta/ Đồng xanh năm tấn, cầu qua nối đường/ Năm xưa Mỹ 
trút đạn bom/ Lúa ta vẫn tốt, cầu đường vẫn thông. 
 

 184. NGUYỄN TUẤN. Sơn La khúc ca 10 năm / Nguyễn Tuấn // Văn nghệ Sơn 
La. - 1977.- Tr.14-19 
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 ... Khí thế sôi nổi của một thời Sơn La đánh Mỹ bằng súng bộ binh còn ghi đậm nét 
những thanh sắc hùng mạnh trên vùng trời chiến thắng từ thị xã Sơn La, cầu Nà Hày, cầu 
Chiềng Đông, cầu Tà Vài đến dọc Chiềng Hặc, Tú Nang. Những chiến công của anh bộ đội, 
của du kích dân quân đều có phần xương máu, mồ hôi của các tầng lớp nhân dân góp lại... 
như những nét nhạc luyến láy quyện chặt trong bản hùng ca... 
 

29. DI TÍCH LỊCH SỬ BIA CĂM THÙ TẠI BẢN MẠT 
(Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn) 

 
 

185. Di tích lịch sử Bia căm thù tại bản Mạt // Sơn La Di tích và danh thắng = 
Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.73-74 
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Bản Mạt (thuộc địa phận xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) nằm trên 

Quốc lộ 105 (nay là Quốc lộ 4G) - huyết mạch giao thông nối liền giữa Sơn La với chiến 
trường Bắc Lào. Chính vì vậy, trong chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc năm 1965, đế 
quốc Mỹ đã huy động lực lượng không quân ném bom bắn phá ác liệt thị xã Sơn La và các 
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khu vực lân cận, trong đó có bản Mạt đang là nơi sơ tán một số cơ quan của Khu tự trị Tây 
Bắc và của tỉnh Sơn La, ngoài ra còn có Trường lái xe Quân khu 2 với nhiều trang thiết bị 
máy móc, nhiều giảng viên, học sinh trong đó có cả học sinh của Nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào; kho xăng của quân đội (Gọi tắt là K3). Các cuộc không kích này nhằm mục 
đích uy hiếp tinh thần đấu tranh, phá hoại quá trình khôi phục kinh tế của nhân dân ta, cắt 
đứt nguồn chi viện của ta cho chiến trường Bắc Lào. Hợp tác xã Thủ công, xã Chiềng Mung 
và đơn vị Hạt Giao thông I có nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến đường đi qua bản 
Mạt đến cửa khẩu Chiềng Khương (huyện Sông Mã) sang nước bạn Lào. 

Năm 1966, đế quốc Mỹ tăng cường ném bom nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Sơn 
La, với các loại máy bay chiến đấu bắn phá liên tục không kể ngày đêm. Đặc biệt vào chiều 
ngày 21/12/1966 không quân Mỹ đã huy động cùng một lúc nhiều máy bay, rải bom dày đặc 
tại khu vực bản Mạt. Dưới làn mưa bom của giặc Mỹ, 9 người đã ngã xuống, trong đó có 4 
dân thường và 5 thanh niên xung kích ngành Giao thông vận tải đang làm nhiệm vụ thông 
đường sang chiến trường Lào; 5 người bị thương nặng, 35 nóc nhà và 1 cửa hàng hợp tác xã 
mua bán bị cháy, phá hỏng nhiều bể nước công cộng của bản, thiêu hủy 70 tấn thóc cùng số 
lượng lớn gia súc, gia cầm của hợp tác xã và nhân dân. 

Cuối năm 1972, đế quốc Mỹ tiếp tục bắn phá Sơn La, những trận không kích lại dội 
xuống khu vực bản Mạt. Nhân dân bản Mạt vừa sản xuất vừa chiến đấu. Thanh niên xung 
phong, chiến sỹ vận tải bám trụ đảm bảo thông suốt đường ra chiến trường. Trong trận oanh 
tạc của giặc Mỹ năm đó, có 7 chiến sỹ của Trường lái Quân khu 2 hy sinh, 2 người dân bị 
thương, 10ha hoa màu cùng nhiều tài sản của nhân dân bị phá hủy. 

Để tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân ta và ghi dấu một thời kỳ chiến đấu 
oanh liệt của quân và dân bản Mạt, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Sơn La đã xây dựng tại bản 
Mạt một tấm bia với dòng chữ: “Bia căm thù bản Mạt là một trong những chứng tích hùng 
hồn tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ trên vùng đất Sơn La, nơi ghi dấu một thời kỳ chiến đấu, 
xây dựng Tổ quốc đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt của các thế hệ cha anh”. 

… Di tích được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng ngày 13 tháng 12 năm 2004. 
 

30. DI TÍCH LỊCH SỬ BIA CĂM THÙ TẠI MỘC CHÂU 
(Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 

 

186. Di tích lịch sử Bia căm thù tại Mộc Châu // Sơn La Di tích và danh thắng = 
Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.74-75 
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 … Ngày 12/6/1964, đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc - Việt Nam, tỉnh Sơn 

La - trung tâm khu Tây Bắc, là trọng điểm bắn phá ác liệt của không quân Mỹ. Trong đó, 
huyện Mộc Châu có một vị trí chiến lược về an ninh - quốc phòng, là cửa ngõ miền Tây 
Bắc, nằm ven đường Quốc lộ 6, nối liền chiến trường Tây Bắc và Bắc Lào với thủ đô Hà 
Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ, đây là ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 6 với Quốc lộ 136 đi 
Phú Thọ và Quốc lộ 43 đi cửa khẩu Pa Háng sang Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
Đặc biệt, huyện Mộc Châu là một địa bàn quan trọng về kinh tế của vùng Tây Bắc, là nơi 
tập trung đông dân cư, các nông trường, lâm trường lớn, các cơ sở sản xuất, chế biến công 
nghiệp. Chính vì vậy, ngay từ đầu đế quốc Mỹ đã cho không quân bắn phá ác liệt, hòng hủy 
diệt sức sống và uy hiếp tinh thần đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu, đồng thời nhằm 
cắt đứt mạch máu giao thông giữa các vùng căn cứ kháng chiến với các tỉnh Tây Bắc và 
vùng Thượng Lào. 

Ngày 14/6/1965, đế quốc Mỹ ném bom dọc đường Quốc lộ 6, trong đó có khu vực từ 
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Km4 đến Km70 và Thị trấn Mộc Châu. Chúng bắn phá dồn dập không kể ngày đêm, hòng 
làm tê liệt mọi hoạt động của quân và dân ta. Có thời điểm không quân Mỹ tập trung 16 
chiếc F105 bắn phá khu vực Sư đoàn 316 đóng quân với nhiều loại bom có tính hủy diệt 
như bom bi, bom phá, tên lửa không đối đất... 

Trong thử thách ác liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Mộc Châu cùng 
với nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh biến căm thù thành sức mạnh, kiên cường, dũng 
cảm đánh trả quyết liệt máy bay Mỹ xâm lược vùng trời quê hương, buộc chúng phải đền 
tội. Kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, quân và dân Mộc Châu 
đã bắn rơi 31 máy bay các loại, riêng trong tháng 6, đã có 9 chiếc bị bắn hạ, tiêu biểu là đội 
dân quân tự vệ hợp tác xã Hương Sơn (Lóng Sập) bắn rơi 3 chiếc máy bay F105D của Mỹ 
và bắt sống tên giặc lái. Với những chiến công đó, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi quân và dân 
Mộc Châu, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng và Nhà nước khen thưởng. Đó là niềm cổ vũ 
lớn lao đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Mộc Châu tiếp tục kiên cường đấu 
tranh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. 

Theo thống kê chưa đầy đủ từ 16/6/1965 đến 3/1968 đế quốc Mỹ đã ném bom bắn 
phá hàng trăm điểm trên đất Mộc Châu; phá hủy 410 công trình kinh tế, văn hóa - xã hội, an 
ninh quốc phòng và nhà cửa của nhân dân, giết hại 33 người; làm bị thương 68 người, trong 
đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em; giết chết 441 con trâu bò và hàng ngàn gia cầm, 
phá hủy hàng chục km đường giao thông và cầu cống. Riêng khu vực Km64, đế quốc Mỹ đã 
ném xuống đây 93 quả bom các loại, 4 chiến sỹ đã hy sinh, phá hủy nhiều nhà cửa của 
người dân và công trình công cộng. 

Tại Km70, chúng bắn phá ác liệt, tổng số 119 lượt với 1.620 quả bom các loại xuống 
29 đội sản xuất, giết hại 20 người, phá hủy nhiều công trình sản xuất, trạm sửa chữa máy 
móc, cơ khí, trại chăn nuôi, nhiều nhà cửa, tài sản bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng, làm chết 
93 con trâu, bò, cừu. 

Ghi dấu một thời kỳ chiến đấu oanh liệt của quân và dân huyện Mộc Châu nói riêng, 
nhân dân cả nước nói chung, đồng thời giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ Việt Nam, 
năm 1969 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu đã dựng Bia căm 
thù tại 3 địa điểm: Km64, Km70 và trung tâm Thị trấn Mộc Châu. Tấm bia mang dòng chữ: 
“Quân và dân các dân tộc Mộc Châu khắc sâu căm thù giặc Mỹ xâm lược”. 

Di tích Bia căm thù tại Km64, Km70 và Thị trấn Mộc Châu được UBND tỉnh Sơn La 
công nhận xếp hạng ngày 13/12/2004. 
 

31. DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CHÙA CHIỀN VIỆN 
(Tên gọi khác là Chùa Vặt Hồng) 

Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu 
 

187. Di tích lịch sử - văn hóa chùa Chiền Viện // Sơn La Di tích và danh thắng = 
Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 
2015.- Tr.76-77 
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Chùa Chiền Viện tọa lạc trên một dải đồi thoai thoải tự nhiên ở trung tâm bản Vặt, xã 

Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
Chùa được xây dựng vào thế kỷ XIII, thời kỳ Phật giáo Việt Nam phát triển hưng 

thịnh trong cả nước. Ở thời điểm đó, chùa Chiền Viện đã trở thành một công trình Phật giáo 
quan trọng đối với đồng bào Mộc Châu (Sơn La) và vùng Tây Bắc Việt Nam, với số lượng 
tượng Phật được thờ trong chùa gồm 1 pho tượng lớn, 8 pho tượng vừa, 50 pho tượng nhỏ 
đều đúc bằng đồng, ngoài ra còn 2 pho tượng bằng thiếc và 1 pho tượng nhỏ bằng ngà voi. 
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... Theo sách “Đại Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn vào giữa thế 
kỷ XIX thì chùa Chiền Viện đã là một kiến trúc Phật giáo lớn ở miền Tây Bắc. Kiến trúc 
của chùa giống với những ngôi chùa ở miền xuôi, được làm bằng gỗ 3 gian, mái chảy lợp 
gianh, xung quanh thưng gỗ hình chữ nhật. Chùa có chiều rộng 11,80m, chiều dài 12,70m. 
Phía trước cách chùa 70m có sân làm lễ rộng 200m2, tiếp đến là hồ nước. Dựa theo thuyết 
phong thủy, khi xây dựng chùa người ta đã tạo ra hồ nước ở trước mặt, với quan niệm hồ 
nước luôn làm cho vùng đất được mát mẻ, làm điều gì cũng được thuận lợi. Trong hồ được 
thả sen, do vậy hồ có tên địa phương là Noong Bua có nghĩa là “Ao Sen”. 

Khi tiến hành sửa chữa ngôi chùa vào năm 1908, về diện tích chùa vẫn được giữ 
nguyên như ban đầu, tường cũ được giữ nguyên và gia cố thêm, áp dụng kỹ thuật xây luồn 
tường; hệ thống cửa chùa xây cuốn vòm tạo sự mềm mại nhưng không kém phần vững chắc. 
Phần đầu đốc và tường hai bên xây bằng đá có màu nâu sẫm, mặt trong được đẽo phẳng, 
mặt ngoài được đục thành hình lòng máng rộng khoảng 2cm chạy song song theo chiều dọc 
của viên đá. 

Bệ đặt tượng được xây bằng gạch chỉ khối đặc, theo hình đế tháp, mặt trên loe ra kiểu 
hình phễu, sau đó vát xuống và thu vào giữa thân. Ở đoạn này được tạo dáng 5 đường chỉ, 
trong đó có 2 đường được đắp nổi và 3 đường chỉ chìm. Mặt bệ thờ xây theo hình chữ nhật, 
hai bên có 2 đường bậc lên xuống, mỗi bên gồm 5 bậc, thông ra cửa hai bên tả, hữu. Phía 
trước bệ thờ được xây bục làm nơi đặt lễ. Phía trái của bục này còn có một bệ thờ, hình 
dáng và những đường trang trí bệ này rất giống với bệ đặt tượng xây theo kiểu “giật cấp” 
phía dưới xây to, phía trên thu nhỏ. Trong khuôn viên chùa hiện nay còn một tấm bia ghi 
danh nhân dân khắp nơi trong vùng Tây Bắc, từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có 
công đức tôn tạo lại chùa. Bia làm bằng phiến đá xanh hình chữ nhật, với kích thước cao 
99cm, rộng 64cm, dày 14cm, mặt được mài nhẵn để khắc chữ. Phía trái được khắc dọc 45 
dòng chữ Thái, phía phải được khắc dọc 15 dòng chữ Hán Nôm. 

Mỗi năm chùa Chiền Viện mở hội 2 lần vào tháng 3 - 4 với lễ cúng “xin nước, cầu 
mưa” và vào tháng 5 - 6 với lễ “rửa tượng, tắm tượng”. Ngoài mó nước chảy vào hồ sen, ở 
đây còn có mó nước dùng để tắm riêng cho tượng tại chùa. Đó là mó nước “Ta Chaư” 
(nghĩa là nguồn nước từ trái tim). Lễ tắm tượng ở đây còn gắn liền với tín ngưỡng cầu mưa 
của cư dân lúa nước.  

... Trải qua thời gian dưới tác động của thiên nhiên và con người, đến nay chùa Chiền 
Viện chỉ còn lại phế tích. Một số tượng Phật của chùa hiện nay đang được lưu giữ, bảo quản 
tại Bảo tàng tỉnh Sơn La, số còn lại bị thất thoát do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cùng với 
một số công trình kiến trúc Phật giáo ở vùng Tây Bắc như: Tháp Mường Luân (tỉnh Điện 
Biên), Tháp Mường Bám (huyện Thuận Châu, Sơn La), Tháp Mường Và (huyện Sốp Cộp, 
Sơn La), thì chùa Chiền Viện là một phế tích quý hiếm còn lại ở tỉnh Sơn La đã được xếp 
hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh ngày 27/2/2012… 

 

32. DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN THỜ HAI BÀ TRƯNG 
(Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) 

 

188. Di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Hai Bà Trưng // Sơn La Di tích và danh 
thắng = Son La - Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sơn La, 2015.- Tr.78-79 
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… Hai Bà Trưng là tên gọi tắt để suy tôn hai nữ anh hùng dân tộc đầu tiên của dân 

tộc Việt Nam. Đó là hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa sớm 
nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. 
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Theo ngọc phả ở các làng Hạ Lôi, Hát Môn - Những nơi có đền thờ chính của Hai Bà 
đều chép rằng: Trưng Trắc, Trưng Nhị sinh ngày 01 tháng 08 năm Giáp Tuất, 14 sau Công 
nguyên, hai chị em sinh đôi là con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh. Mẹ hai bà là bà Man 
Thiện, người làng Nam Nguyễn, Ba Vì, Sơn Tây, Hà Nội. Chồng mất sớm, bà Man Thiện 
một mình nuôi dạy hai chị em. Trưng Trắc, Trưng Nhị giỏi võ, có tinh thần yêu nước, có chí 
lớn. Trưng Trắc là vợ của Thi Sách, con trai lạc tướng Châu Diên. Các lạc tướng Mê Linh 
và Châu Diên có ý chống lại sự cai trị tàn bạo của Thái Thú Tô Định. Tô Định bèn bắt giết 
Thi Sách để trấn áp tinh thần người Việt. Tháng 2 năm 40, Trưng Trắc cùng với em gái là 
Trưng Nhị nổi binh chống lại quân Hán. Hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam. Trưng Trắc 
tự lập làm vua, xưng là Trưng nữ vương, đóng đô ở Mê Linh. Nhà Hán thấy bà xưng vương 
nên dấy quân đánh lấy lại các thành. Năm 43, Hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán 
và thua nhiều trận lớn nên đã gieo mình xuống dòng Hát giang tuẫn tiết vào ngày 6/2/43. 

Để tưởng nhớ công ơn Hai Bà Trưng, nhân dân làng Nại Xã, xã Hồng Hà, huyện Đan 
Phượng, tỉnh Hà Tây đã dựng Đền thờ Hai Bà và tổ chức lễ hội vào thời gian từ 12 đến 15 
tháng Giêng hàng năm. Ngoài lễ hội chính ra, nhân dân còn tổ chức nhiều hoạt động khác 
để tưởng nhớ ngày sinh của Hai Bà, ngày mất của ông Thi Sách... 

Đền được xây dựng vào giữa thế kỷ XIX dưới triều trị vì của vua Tự Đức năm thứ 5 
(1852). Đền được xây dựng tại khu vực bãi đất ngoài đê hữu ngạn sông Hồng. Năm 1973 do 
có sự thay đổi dòng chảy, hiện tượng sụt lở đất xuất hiện, đe dọa toàn bộ diện tích đất canh 
tác và khu dân cư của hai làng Nại Xã và Nam Chân, trong đó có cụm di tích Đền thờ Hai 
Bà Trưng. Trước tình hình trên, chính quyền và người dân địa phương nơi đây đã di chuyển 
toàn bộ đền thờ về phần đất thôn Tân Tiên, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây 
(nay là Thành phố Hà Nội). 

Năm 1975, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc di dân đi xây dựng 
vùng kinh tế mới ở Tây Bắc, nhân dân làng Nại Xã, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tỉnh 
Hà Tây (cũ) chuyển đến định cư ở vùng kinh tế mới tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, 
tỉnh Sơn La. Thôn Nại Xã lúc này được đổi tên thành bản Nam Tiến.  

Cùng với các chính sách nhằm đảm bảo đời sống vật chất cho nhân dân vùng kinh tế 
mới, chính quyền tỉnh Hà Tây (cũ) và tỉnh Sơn La cũng quan tâm đời sống tâm linh và tín 
ngưỡng của người dân nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa mà cha ông 
để lại. Đồng thời tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc những vị anh hùng đã có công với lịch 
sử dân tộc. Do vậy tỉnh Hà Tây (cũ) đã cấp kinh phí để chuyển toàn bộ nội thất, đồ thờ cúng 
của Đền thờ Hai Bà Trưng từ thôn Tân Tiên, xã Hồng Hà, tỉnh Hà Tây lên bản Nam Tiến, 
xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

Theo sắc phả và đạo sắc phong hiện đang lưu giữ tại Đền thờ Hai Bà ở bản Nam Tiến 
thì Đền thờ Hai Bà Trưng ban đầu được xây dựng tại làng Nại Xã, xã Hồng Hà, huyện Đan 
Phượng, tỉnh Hà Tây có tổng diện tích khoảng 75m2, trong đó đền thờ chính và tiền sảnh 
khoảng hơn 60m2, các công trình phụ cận được xây dựng bằng gạch thất, phần mái được 
làm bằng gỗ, lợp ngói mán và ngói mũi hài. Phía trên mái đền được trang trí hoa văn và 
nhiều họa tiết công phu, gồm 2 nóc đầu hồi và bốn góc đền. 

Nội thất của đền được bày biện nhiều đồ trang trí, nhiều đồ thờ cúng có giá trị bằng 
các chất liệu khác nhau như: Gốm, sành, sứ, đồ gỗ… 

Khi chuyển tới Chiềng Khương nhân dân đã dựng hai gian nhà gỗ, mái lợp tranh để 
cất giữ, bảo quản những đồ vật thờ cúng và nội thất của đền cũ. 

Qua thời gian dưới tác động của thiên nhiên, môi trường, hai gian nhà gỗ này đã bị 
hư hỏng nặng. Năm 2004 chính quyền địa phương và bà con nhân dân xã Chiềng Khương 
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đã tổ chức quyên góp, ủng hộ công sức, tiền của để xây dựng lại ngôi đền. Khu đền được 
xây dựng mới bằng gạch trên nền đất cũ với diện tích 1.500m2. 

Ngôi nhà gồm ba gian, có diện tích là 120m2 (gọi là nhà tiền tế). 
Ngôi đền chính có diện tích là 48m2, cửa quay ra hướng Nam (hướng ra sông Mã), 

xây bằng gạch, mái lợp tôn. 
Hiện nay Đền thờ Hai Bà Trưng còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn các hiện vật quý 

như: Bát gốm; Lư hương bằng sành; Mũ thờ bà Trưng Trắc; Mũ thờ ông Thi Sách; Hạc gỗ; 
Bài vị; Án nhang thờ; Thần phả bằng giấy... đặc biệt là bộ sắc phong của vua Tự Đức, 
phong tôn hiệu cho Hai Bà Trưng và các sắc chỉ cho nhân dân làng Hạ Lôi cùng các vùng 
lân cận. 

… Đền thờ Hai Bà Trưng đã được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng Di tích 
lịch sử - văn hóa ngày 11/11/2011. 
 

33. DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐÌNH CHU 
(Xã Quang Huy, huyện Phù Yên) 

 

189. Di tích lịch sử - văn hóa Đình Chu // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La 
- Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.80-81 

         ĐC.96 
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Việt Nam là quốc gia có nền văn minh nông nghiệp lúa nước xuất hiện lâu đời và rất 

phát triển. Từ thực tế đời sống sản xuất đã ảnh hưởng và hình thành trong con người Việt 
Nam một tư duy tôn thờ và sùng bái các thế lực tự nhiên. Vì thế nhiều ngôi đình, đền đã 
được xây dựng để con người có thể gửi gắm, bày tỏ lòng thành kính với các bậc thần linh, 
cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vào cuối thế kỷ XIX, người dân 
vùng Mường Lang thuộc Mường Tấc (nay thuộc Phù Yên, Sơn La) thường xuyên bị thiên 
tai, dịch bệnh, mất mùa, đói kém. Nhiều người cho rằng, người dân Mường Lang hay bị mất 
mùa dẫn đến nghèo khó là do ma quỷ quấy phá mà không có các bậc thần linh bảo vệ. Vì 
vậy, các chức sắc vùng Mường Lang đã cho người về xuôi học hỏi người Việt cách xây 
dựng đình, lập bàn thờ, ống sớ để cúng tế Đức Thánh và các vị thần linh khác. Đình được 
xây dựng vào tháng 8 năm 1921 hoàn thành vào tháng 8 năm 1922 dưới thời Tri châu Cầm 
Văn Khang. 

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cùng quan niệm vạn vật hữu linh, Đình 
Chu là nơi người dân Mường Tấc thờ Đức thánh cả Ba Vì (Tản Viên Sơn Thánh), vua Tự 
Đức và quan quân triều Nguyễn, thổ thần, thủy thần, thần hoàng Mường Tấc cùng tổ tiên họ 
Cầm ở Mường Tấc. 

Dựa theo nguyên tắc phong thủy, ngôi đình được xây dựng trên địa hình bằng phẳng, 
không gian thoáng mát bên cạnh ao Noong Bua ở trung tâm xã Quang Huy. Đình được xây 
dựng theo hình chữ “Đinh” theo lối kiến trúc của những ngôi đình miền xuôi. Mặt đình nhìn 
về hướng Tây, phía trước mặt đình có thể bao quát được cả dòng suối Tấc và cánh đồng 
Mường Tấc rộng lớn, phía sau gối lưng vào ngọn núi Hồng tạo nên thế vững chãi. Kiến trúc 
đình theo kiểu vì kèo, nền lát gạch với những hàng cột lim to khỏe, có đường kính 80 - 
90cm. Bờ tường cao từ 3,5 - 4,0m, dày 40 - 50cm, xây bằng gạch chỉ, mái lợp ngói vảy hình 
đĩa. Không gian chính của đình được chia làm 4 phần: Tòa đại đình, hậu cung, sân đình và 
khuôn viên xung quanh.  

Tòa đại đình (Tòa chính) có diện tích khoảng 200m2 gồm có 3 gian, 2 mái đầu hồi bít 
đốc, 4 góc mái có đầu đao uốn cong mềm mại. Hai đầu nóc đắp 2 con chó (Mạ ngau) trong 
tư thế ngồi ngoảnh mặt ra bên ngoài để canh giữ cho ngôi đình. Trên bờ nóc của gian giữa 
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có đắp nổi hình “lưỡng long chầu mặt nguyệt”. Tòa đại đình chỉ có một cửa ra vào ở gian 
giữa làm bằng gỗ cây chò chỉ. Gian giữa của tòa đại đình có bàn thờ và bài vị Đức Thánh 
Ba Vì, vua Tự Đức. Hai bên bàn thờ có tượng quan văn, quan võ đứng đối diện nhau, tiếp 
đến là hai hàng gươm đao được sơn son thiếp vàng. Hai gian còn lại của tòa đại đình là nơi 
đặt bàn thờ thổ thần ở bên phải và bàn thờ thủy thần ở bên trái. Nối liền với tòa đại đình là 
hậu cung. Hậu cung chỉ có một gian, được xây theo hình chữ nhật có diện tích khoảng 50 - 
60m2, trên bờ nóc có đắp nổi con chim phượng hoàng - con vật linh thiêng trong tâm thức 
người Việt, biểu hiện ước muốn về cuộc sống sum vầy, no đủ. Nơi tiếp giáp với tòa đại đình 
có 2 cửa nách ở hai bên. Hậu cung là nơi đặt bài vị thờ Thành hoàng và tổ tiên họ Cầm 
“Quý tộc” Mường Tấc. Trước tòa đại đình là sân lát gạch, có diện tích khoảng 200m2 tường 
rào bao quanh cao 1,5m xây bằng gạch, có 3 cổng ra vào nằm ở 3 hướng Tây, Bắc, Nam. 
Trong khuôn viên bao quanh đình có 3 cây cổ thụ, nhân dân địa phương thường gọi là đa bố 
ở phía Đông Bắc, đa mẹ ở phía Đông Nam và đa con ở phía Tây. Hiện nay chỉ còn cây đa 
bố ở phía Đông Bắc. 

Dưới thời Tri châu Cầm Văn Khang (1920 - 1935) lễ tế thần thường được tổ chức 4 
lần trong một năm vào các dịp: Đêm giao thừa, ngày 3 tết lễ ra tướng, lễ mừng cơm mới vào 
tháng Tám âm lịch, lễ tổng kết cuối năm trước thềm năm mới vào tháng 11 âm lịch. Cứ 3 
năm cách nhau thì có một lễ tế được tổ chức lớn. Quy mô tổ chức các lễ hội tại Đình Chu là 
cả vùng Mường Tấc (tức là cả vùng Phù Yên ngày nay). Mỗi khi lễ tế thần đều có các thành 
phần đại diện cho các mường khác tham dự và có nghĩa vụ đóng góp công sức, lễ vật như 
tiền, rượu, gạo... Sau khi lễ tế thần kết thúc, nhân dân Mường Tấc thường tổ chức hát mừng 
vui thắng lợi, ca ngợi bản mường: Khắp hát Tiễn dặn người yêu (Sống chụ xon xao), Chàng 
Lú Nàng Ủa (khun Lu nang Ủa), đối đáp giao duyên (Khắp báo xao)... Bên cạnh đó, trong lễ 
hội Đình Chu còn có các trò chơi dân gian đi kèm như: Đánh yến, đánh còn, chơi đu, chơi đi 
cà kheo, kéo co, leo cột mỡ... đặc biệt là hội súng bắn hỏa mai và bắn súng kíp tự chế vào 
ngày tất niên (chiều 30 tết) và buổi chiều ngày mồng 3 tết trong lễ ra tướng. Những trò chơi 
dân gian, diễn xướng trong lễ hội đã thu hút đông đảo người dân trong vùng tham gia và trở 
thành sức mạnh keo sơn gắn kết cộng đồng giữa các dân tộc. 

… Trải qua thời gian, đến nay Đình Chu chỉ còn phế tích, gồm một mô đất bỏ trống 
rộng khoảng 100m2 nằm ở vị trí trung tâm, phần còn lại người dân sử dụng làm nơi ở. 

… Ngày 07/6/2013, UBND tỉnh Sơn La công nhận Đình Chu là Di tích lịch sử - văn 
hóa. 

 

PHẦN II 
DI TÍCH DANH LAM THẮNG CẢNH 

  

1. DANH THẮNG THẲM TÁT TOONG 
(Phường Chiềng An, thành phố Sơn La) 

 

190. Danh thắng Thẳm Tát Toong // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.165-167 
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... Thẳm Tát Toong thuộc bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, cách trung 

tâm thành phố Sơn La 2km về phía Đông Bắc. Đây là một hang nước lớn nằm dưới chân 
một dãy núi trùng điệp án ngữ phía Đông Bắc thành phố Sơn La. Miệng hang khá lớn, cao 
và rộng hàng chục mét. Nhìn từ xa Thẳm Tát Toong giống như miệng của một con thú 
khổng lồ đang uống nước. 

Tới thăm Thẳm Tát Toong du khách dùng thuyền nhỏ hay bè kết bằng tre và chuẩn bị 
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sẵn đèn đuốc vì phía trong hang không đủ ánh sáng. Nguồn nước ở đây trong vắt bốn mùa 
và có lưu lượng khá lớn nên hang có độ sâu tới 5 - 6m; nước chảy lững lờ hiền hòa, mặt 
nước trong như gương lấp lánh theo nhịp mái chèo trong hành trình tham quan của du 
khách. 

Vào hang, không khí tự nhiên mát lạnh, tinh khiết, tạo cho du khách cảm giác thật dễ 
chịu và sảng khoái, làm tan biến mọi ưu phiền, mọi nỗi lo toan của cuộc sống thường nhật. 
Qua cửa hang độ 20m, hang đột ngột ngoặt về phía bên phải, lòng hang phình rộng hàng 
chục mét, vòm hang cũng được nâng cao hơn. Du khách bỗng cảm thấy như lạc vào một thế 
giới khác tách biệt với thế giới hiện tại. Một tiếng động dù rất nhỏ cũng được nhân lên nhiều 
lần như qua một chiếc âm ly thần kỳ nào đó. Dưới ánh đèn, nhũ đá trên vòm hang hiện ra 
lung linh, kỳ ảo với nhiều màu sắc, nhiều loại hình kỳ dị như trong chuyện cổ tích. Dưới 
mặt nước, những cột đá lấp lánh trong làn nước trong vắt. Hai hàng cột chen nhau nép mình 
dọc hai bờ vách hang, nhiều cột trông như những đốt trúc xếp chồng lên nhau, mỗi cột đá lại 
được bao quanh bởi những nếp xếp mềm mại như những dải hoa văn trang trí dẫn tới tòa 
thủy cung nguy nga tráng lệ nào đó. Từ đáy hang vọng lại những tiếng lanh canh, thánh thót 
của những giọt nước từ nhũ đá trên trần hang nhỏ xuống, rồi lại nghe đâu đây như có tiếng 
chiêng, tiếng trống từ xa xăm vọng về. 

Ngoài hang nước, trong quần thể Thẳm Tát Toong còn có hang khô nằm chếch phía 
trên hang nước, cách độ 40m, cửa hang rộng và cao khoảng 10m. 

Hang khô gồm có 3 ngăn. Ngăn ngoài cùng nhỏ nhất, phía trong thắt lại tạo thành 
một cửa thông với ngăn thứ hai. Ngăn này có chỗ rộng hàng chục mét, vòm hang cao trên 
20m với vô vàn khối thạch nhũ đủ mọi hình thù rủ xuống... Dưới nền hang, nhiều khối nhũ 
đồ sộ, óng ánh như những đụn vàng, đụn bạc trong chuyện cổ tích. Rời ngăn thứ hai, du 
khách tiếp tục cuộc hành trình vào ngăn thứ ba. Ngay trước cửa hang là khối nhũ hình sư tử 
xù xì dữ tợn như đang đứng gác. Mái vòm của ngăn này cao vút lên trông uy nghi như thánh 
đường Thiên chúa giáo với nhiều khối nhũ hình thù kỳ dị, màu trắng óng ánh. Đặc biệt ở 
đây có khối nhũ lớn giống một chú chim đại bàng mẹ khổng lổ đang mớm mồi cho đàn 
chim con trông rất sống động. Dưới lòng hang còn có một lối ăn sâu xuống dưới như đường 
xuống âm phủ, tạo cho hang sự kỳ bí huyền thoại. 

Thẳm Tát Toong từ lâu đã nổi tiếng trong vùng. Dòng nước xanh biếc, mát lạnh về 
mùa hè, ấm áp về mùa đông từ lòng hang đá sâu thẳm chảy ra dòng suối Bó Cá từ bao đời 
nay đã làm tăng thêm vẻ đẹp làn da của những cô thiếu nữ trong vùng. Cũng không biết từ 
bao giờ trong dân gian đã lưu truyền câu ca: 

“Không được ăn rêu ở hồ lớn sẽ điên 
Không được rửa mặt nước Bó Cá sẽ rồ” 
Những câu ca mộc mạc, giản dị ấy của đồng bào dân tộc Thái đã phần nào nói lên giá 

trị của nguồn nước Thẳm Tát Toong đối với đời sống nhân dân trong vùng. 
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1965 - 1973, Thẳm Tát Toong còn là nơi sơ tán 

của các cơ quan đầu não huyện Mường La. Tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan 
trọng như: Đại hội Đảng bộ huyện, các hội nghị để lãnh đạo nhân dân vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Ngày nay, nguồn nước trong lành vô tận của Thẳm Tát Toong đang ngày đêm nuôi 
dưỡng những cánh đồng trù phú của phường Chiềng An, cung cấp nguồn nước sạch vô giá 
cho hàng vạn dân thành phố Sơn La.  

Danh thắng Thẳm Tát Toong với những nét kỳ bí, thơ mộng đang là một trong những 
địa chỉ hấp dẫn du khách gần xa khi đặt chân đến Sơn La. Danh thắng này được Bộ Văn hóa 
- Thông tin xếp hạng Quốc gia ngày 05/02/1994. 
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191. Hang Thẩm Tát Toong / Thùy Chi biên soạn // Những địa danh đẹp ở Việt 
Nam.- H. : Lao động, 2009.- Tr.69 
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        NH556Đ 

 Hang Thẩm Tát Toong thuộc xã Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. (Nay thuộc 
phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). 
 Hang dài trên 150m, phân ra nhiều khúc đoạn với thế giới thạch nhũ muôn hình 
muôn vẻ... Phía trên hang là những dãy núi trùng điệp trải dài có những rừng cây xanh ngát. 
Lòng hang là dòng nước trong xanh ngày ngày tuôn trào đổ thác trắng xóa, những hàng cột 
đá chen chúc nhau, nép mình dọc hai bên vách thẳng đứng như những thân cây trúc… 

 

2. DANH THẮNG HỒ CHIỀNG KHOI 
(Xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu) 

  

192. Danh thắng hồ Chiềng Khoi // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.167-170 
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“Có ai về Chiềng Khoi quê tôi, dòng suối trong xanh uốn quanh núi đồi”. Câu hát 

mượt mà ấy của người Chiềng Khoi như mời gọi du khách bốn phương trở về với một vùng 
đất, một vùng hồ nên thơ, lung linh sắc màu huyền thoại. 

Vượt chặng đường hơn 60km từ thành phố Sơn La xuôi về Hà Nội, Quốc lộ 6 mềm 
mại như dải lụa hồng, ôm lấy núi non đưa du khách đặt chân tới huyện Yên Châu anh hùng. 
Một vùng đất nổi tiếng với mía ngọt, xoài thơm, từ lâu đã đi vào lịch sử với hình ảnh nữ dân 
quân Châu Yên dùng súng trường bắn rơi máy bay Mỹ. Đi tiếp khoảng 4km về phía Đông 
Nam đến bản Pút, xã Chiềng Khoi, con đường rải nhựa men theo sườn đồi, thấp thoáng 
những nếp nhà sàn, những bản làng chìm trong sương núi sẽ đưa du khách chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp lung linh, huyền ảo của thắng cảnh hồ Chiềng Khoi. 

Từ xa, hồ Chiềng Khoi hiện ra trông như một chiếc gương khổng lồ hòa cùng bóng 
núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên “sơn thủy hữu tình” giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ. Lòng 
hồ mênh mông sóng nước, nằm giữa một thung lũng trải rộng khoảng 40ha, được tạo bởi 
các dãy núi đá vôi trùng điệp nối đuôi nhau chạy dọc hai bên bờ dài tới 7km. Trước đây hồ 
Chiềng Khoi chỉ là một hồ chứa nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước cho 
hệ thống thủy lợi của huyện Yên Châu. Những năm 1970 của thế kỷ XX, tạo hóa tài tình 
cùng với sức mạnh dời non lấp biển của hàng vạn con người trên công trường hồ Chiềng 
Khoi đã biến nơi đây trở thành một danh lam thắng cảnh tuyệt mỹ giữa chốn thâm sơn, để 
hôm nay du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây tham quan, thưởng ngoạn. 

Đặt chân đến hồ, cảm giác thú vị nhất của du khách là được lướt nhẹ cùng sóng nước 
Chiềng Khoi, thỏa sức ngắm cảnh mây trời, gió lộng, tận hưởng không gian yên bình nơi 
miền sơn cước. Thấp thoáng sau những rặng cây, tiếng chim hót líu lo hòa quyện vào tiếng 
lá cây rừng xào xạc, tạo nên bản nhạc du dương, đi vào lòng người. Mỗi sớm bình minh, 
mặt hồ bao phủ một làn sương trắng bồng bềnh, giăng kín cả sườn đồi, từ xa trông như 
những nàng tiên trong bộ áo choàng trắng tinh khôi đang bay lượn. Khi ánh nắng ban mai 
ùa về xua tan màn sương đêm còn vương trên cành lá, cũng là lúc vạn vật như bừng tỉnh 
chào đón cùng du khách trong hành trình tham quan, thưởng ngoạn hồ Chiềng Khoi. 

... Hai bên hồ, các dãy núi nối đuôi nhau như những bức tường thành ôm lấy toàn bộ 
mặt hồ tạo thành bức tranh thủy mặc núi ôm ấp hồ, hồ lồng bóng núi. Xa xa về phía Tây 
Bắc, dãy núi Héo Bó suy tư, trầm mặc chứa đựng bao điều bí ẩn đang chờ đợi du khách 
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khám phá trong cuộc hành trình thú vị này.  
... Rời lòng hồ, du khách men theo các con đường mòn quanh co, lúc ẩn, lúc hiện 

dưới những bóng cây cổ thụ để cảm nhận một bầu không khí trong lành, mát mẻ hòa lẫn 
hương thơm quyến rũ của các loài hoa rừng. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, lòng hồ Chiềng 
Khoi hiện ra mênh mông, bát ngát, tạo cho du khách có cảm giác thật nhỏ bé trước thiên 
nhiên hùng vĩ. Thấp thoáng giữa những dãy núi trùng điệp nối đuôi nhau chạy vòng quanh 
lòng hồ nổi lên 3 quả đồi tựa như những chiếc bát úp cứ như thể có bàn tay con người nhào 
nặn. Mỗi quả đồi nằm cách nhau chừng 500m, theo thế chân kiềng. Người dân địa phương 
đặt tên cho 3 quả đồi này là Pom Xòe Phi, Pom Sắm Quang và Pom Co Muông… 

Ngoài giá trị của một điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, hấp dẫn, hồ Chiềng Khoi 
còn là một di chỉ khảo cổ học. Năm 1999 Đoàn cán bộ của Viện Khảo cổ học Việt Nam và 
Bảo tàng Sơn La đã tiến hành điều tra, khảo sát tại khu vực di tích hồ Chiềng Khoi. Quá 
trình khảo sát đã phát hiện 3 di vật khảo cổ học: Phác vật rìu tứ giác, rìu tứ giác mài toàn 
thân. Những di vật này cho chúng ta thấy, có khả năng tìm được ở Chiềng Khoi di tích của 
cư dân hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí (cách ngày nay 3 vạn đến 1 vạn năm). 

... Hồ Chiềng Khoi đã được công nhận xếp hạng danh thắng Quốc gia ngày 
28/12/2002.  
 

193. LÒ XUÂN THƯƠNG. Ước cùng miền quê = Pháư huôm phương pánh / Lò 
Xuân Thương; Lò Thanh Hoàn dịch // Văn nghệ Sơn La.- 2002.- Số đặc biệt.- Tr.102 

ĐC.28 
      V115NGH 

 Êm đềm hồ cá Chiềng Khoi/ Lăn tăn sóng gợn mặt hồ xôn xao/ Núi cao ngả bóng soi 
mình/ Bè ai nhẹ đẩy, lững lờ chờ ai/… Muốn như cánh én, cánh diều/ Liệng bay thăm khắp 
mọi miền quê em…   
 

Cũng xem: 

194. MÙI HÁI. Trăng trên hồ - Chiềng Khoi / Nhạc và lời: Mùi Hái // Văn nghệ 
Sơn La.- 2001.- Số 5.- Tr.104 

ĐC.28 
                                                                                                           V115NGH 
 
 

3. THẮNG CẢNH HANG DƠI 
(Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 

 

195. Thắng cảnh hang Dơi // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics and 
Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.171-174 

         ĐC.96 
         S464L 
Trải qua dòng chảy của thời gian cùng những biến động của địa lý và lịch sử, thiên 

nhiên đã ban tặng cho mảnh đất Mộc Châu nhiều di tích danh thắng đẹp như hang Dơi, thác 
Dải Yếm...   

Hang Dơi được hình thành trong lòng núi đá vôi do tác động của mạch nước ngầm, 
sự tiếp tục hạ thấp của mực nước và sự hạ lún đồng thời của mặt đất đã tạo thành hệ thống 
hang động này. 

Từ Hà Nội lên Sơn La theo Quốc lộ 6, di tích nằm ngay trung tâm thị trấn Mộc Châu. 
Hang Dơi có quy mô lớn, khoáng đạt với những nhũ đá đẹp lộng lẫy, mang hình hài của thế 
giới con người và thiên nhiên kỳ thú khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn của con người. Hang 
Dơi được chia thành 3 khoang chính: 

Khoang thứ nhất: Với diện tích khoảng 100m2, quả là hiếm có miệng hang nào lại 
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giống như miệng của con rồng khổng lồ như ở đây, ngay cửa hang một hòn đá lớn tự nhiên 
nhô ra như lưỡi rồng, lối vào hai bên tựa như hai mép rồng. Ở phía tay trái, ngay cửa ra vào 
là một cột đá được chạm trổ công phu đứng sừng sững, vững chãi cao tới gần 20m như được 
thiết kế để nâng lấy trần hang, hé mở một khoảng lộ thiên vừa đủ. Vào những buổi chiều hè 
nắng đẹp, ánh sáng của mặt trời chiếu qua ô cửa nhỏ khúc xạ với độ ẩm trong hang tạo ra 
những chiếc cầu vồng như pha lê, nhưng lại được làm bằng ánh sáng lung linh huyền ảo như 
bẩy sắc cầu vồng. 

Đối diện là các khối nhũ đá đồ sộ, hoành tráng khiến cho ta có cảm giác như đang lạc 
vào khu rừng rậm rạp, sẽ thu hút sự chú ý của du khách ngay từ khi mới bắt đầu đặt chân 
vào hang. Một quang cảnh hết sức đặc biệt. Một khối măng đá giống như hình ảnh Phật Bà 
Quan Âm hiện ra trong mây trắng bồng bềnh... Ngước lên trần hang hình ảnh chú phượng 
hoàng sải dài đôi cánh như đang khát vọng được bay trên bầu trời hòa bình. Một cây nhũ đá 
to lớn đứng ở cửa hang trông tựa ông tiên đang dang hai tay như đón chào và ban điều lành 
cho quý khách. Hình ảnh “Chúa sơn lâm” oai hùng, khí phách ngự trước cung điện như 
đang tung bờm thể hiện sức mạnh quyền uy, đồng thời cũng thể hiện sự “thống trị” tuyệt đối 
với muôn loài vật. 

Khoang thứ hai: Là ngăn trung tâm của hang, cũng là ngăn có diện tích rộng nhất 
khoảng gần 300m2 lòng hang rộng rãi, vòm hang cao vút có chỗ lên tới 25m. Đây cũng 
chính là nơi được mệnh danh là cung điện nhà trời. Hệ thống thạch nhũ nguy nga, tráng lệ 
đẹp mê hồn. Xung quanh là vô vàn tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa chạm trổ công phu tỉ 
mỉ, tới đây du khách chỉ còn biết mải mê ngắm nhìn. 

Đặc biệt có bốn trụ đá vững chắc tạo nên thế tứ trụ. Mỗi trụ đá như có bàn tay của 
nghệ nhân chạm khắc, các trụ được kết nối bằng các dải nhũ đá dài quấn quanh như những 
con rồng thể hiện cho sức mạnh, cho quyền lực, cho chính nghĩa... 

… Toàn bộ vách bên trái là hệ thống rèm, cột và nhũ đá kết tạo với nhau như một 
bức tranh hoành tráng, là những tác phẩm điêu khắc, những bức chạm nổi về thiên nhiên 
hùng vĩ, tượng trưng cho phong cảnh núi rừng Tây Bắc với những đường nét tinh tế đến kỳ 
lạ. Tất cả như đang thách thức về sự sáng tạo cũng như tinh xảo của tự nhiên đối với ngành 
hội họa hiện đại. Cũng tại đây quý khách sẽ bị cuốn hút vì những âm thanh sống động của 
chiếc đàn đá đặc biệt được tạo bởi hệ thống nhiều nhũ đá xếp liên tiếp với nhau. 

 … Ngăn thứ ba với diện tích khoảng 80m2… dọc theo hành lang bởi những khối 
măng đá màu trắng ngà mọc san sát nhau như bức thành vững chãi. Quý khách muốn vào 
khám phá thưởng ngoạn sẽ có cảm giác như đi thám hiểm vì phải len lỏi qua từng vách đá, 
luồn mình qua qua từng khối đá, làm cho cảnh vật dưới thủy cung càng trở nên huyền bí. 
Hình ảnh chú cá mập, những đàn cá nhỏ, cả những con sứa biển như đang bơi lội dưới biển 
cả mênh mông, thấp thoáng gần xa ẩn hiện những núi đảo lô nhô trập trùng trên sóng nước. 
Càng khắc họa nổi bật tính độc đáo của bức tranh biển thu nhỏ. Ta sẽ có cảm giác thiên 
nhiên đang tự họa lại chính mình…  

… Ngày 24/01/1998 Di tích Hang Dơi được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di 
tích danh lam thắng cảnh Quốc gia… 

 

196. VŨ XUÂN SAO. Mộc Châu gần lắm / Vũ Xuân Sao // Sự tích của mai sau.- 
H.: Chính trị quốc gia, 2006.- Tr.175-182 

ĐC.85(92) 
   S550T 

 … Qua Mộc Châu xin hãy dừng chân lên thăm Hang Dơi, một thắng cảnh đã được 
Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận. Vào đó ta có cảm giác như lạc vào thế giới huyền ảo kỳ 
thú, với những nhũ đá, cột đá nhiều hình thù cho con người thỏa sức tưởng tượng. Đáy hang 
là hồ nước, vào mùa mưa óng ánh phản chiếu lên những sắc màu kỳ vĩ… 
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Cũng xem: 

197. BÙI MẠNH. Di tích văn hóa hang Dơi Mộc Châu / Bùi Mạnh // Văn hóa 
thông tin, 2003.- Số 4.- Tr.40 

ĐC.25 
                    V115H 

 

4. THẮNG CẢNH HANG CHI ĐẢY 
(Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu) 

 

198. Thắng cảnh hang Chi Đảy // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.175-176 

         ĐC.96 
         S464L 
Thắng cảnh hang Chi Đảy nằm trong khu rừng nguyên sinh thuộc bản Đán, xã Yên 

Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Dọc theo tỉnh lộ 104B từ ngã ba Cò Nòi đi vào khoảng 
16km, từ đường lớn có thể nhìn thấy được cửa hang...  

Chi Đảy theo tiếng Thái địa phương có nghĩa là sẽ được. Hệ thống hang Chi Đảy 
gồm 3 hang động cùng nằm trên một dãy núi đá vôi có rừng cây bao phủ, đây là món quà 
thiên nhiên ban tặng cho con người, qua hàng ngàn năm kiến tạo địa chất của những dòng 
chảy trong lòng núi đá, mỗi hang đều có vẻ đẹp riêng biệt, độc đáo và vô cùng hấp dẫn. 

Hang động thứ nhất quay mặt về hướng Tây. Bước vào hang cho ta cảm giác như 
bước vào một ngôi nhà mát mẻ, với không gian rộng rãi, được trang trí nhiều khối nhũ đá 
muôn hình, muôn vẻ, như thử thách trí tưởng tượng của du khách. Trần hang tương đối 
phẳng như được dát một lớp bạc mỏng lấp lánh ánh kim, có chỗ cao đến 30m. 

Hang thứ hai nằm liền kề phía bên phải của hang thứ nhất, cửa hang quay về hướng 
Tây Bắc. Quang cảnh trong hang được thiên nhiên kiến tạo cầu kỳ, sang trọng đó là muôn 
vàn những tia đá cẩm thạch được phun ra từ vách hang tạo thành những đường diềm trang 
trí lộng lẫy, những cột đá phản chiếu muôn màu sắc lấp lánh. Lòng hang dài khoảng 600m, 
có chỗ rộng tới 50m. Giữa hang là một bãi rộng mô phỏng khu ruộng bậc thang đang mùa 
bội thu. Đây là cánh đồng thóc, những hạt thóc mẩy căng tròn phơi dưới nắng, thể hiện sự 
no ấm, sung túc của người dân trong vùng. Đây là cánh đồng khoai tây vừa được thu hoạch 
nhưng chưa được chọn lựa nên củ to, củ nhỏ nằm đan xen nhau. Còn xa kia là cánh đồng 
các loại hoa trái, nào bưởi, nào na, nào cam... Vào sâu bên trong, cảnh sắc hang thứ hai đẹp 
như một bức thạch họa thiên nhiên Tây Bắc, chỗ này là một cánh rừng nguyên sinh với bạt 
ngàn cây cối, chỗ kia là dòng thác chảy tung bọt trắng xóa, những đàn thú nhẩn nha gặm cỏ, 
uống nước. Cuối hang là một khối tượng cao lớn như Phật Bà Quan Âm ngự tòa sen, trên 
tay là một cành nguyệt quế với đôi mắt hiền từ bà đang nhìn xuống trần gian ban phát thiện 
tâm cho con dân trăm họ. 

Hang động thứ ba có diện tích rộng nhất trong hệ thống hang Chi Đảy, cửa hang 
quay mặt hướng Nam, chiều dài khoảng 1.200m, chỗ rộng nhất khoảng 50m, chia thành bảy 
khoang. Mỗi khoang được bàn tay tạo hóa trang trí bởi những khối nhũ đá lớn mang nhiều 
hình thù đa dạng. Những khối nhũ đá như hàng vạn cây nấm nhỏ được xếp chồng lên nhau, 
trên trần là hàng trăm bầu vú mẹ đang cho đàn con bú, vách hang với những nhũ đá nhiều 
màu sắc đan xen như một bức phù điêu tả cảnh núi rừng hùng vĩ. Trên vách đá cuối hang có 
một con voi trắng khổng lồ đang uống nước. Đây là phần ấn tượng nhất trong hang vì vậy 
nhân dân thường gọi hang này là hang voi. Cảnh trong hang với vẻ đẹp hiếm có của một 
bức tranh thiên nhiên sinh động. 
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… Danh thắng hang Chi Đảy được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 
19/5/2008.  

 

199. TRẦN TĂNG THẠP. Ruộng tiên hang Chi Đảy / Trần Tăng Thạp // Tuyển 
tập Thơ văn Sơn La 2004 - 2014.- Sơn La: Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Sơn La, 
2014.- Tr.102 

ĐC.85(92) 
  T527T 

 Những ruộng bậc thang đá/ Ai khéo tạo thần tình/ Ruộng khoai đá - Na đá/ Củ quả 
rất là xinh/ Có phải một thời xa?/ Nạn phá rừng kiệt nước!/ Tiên về động Hương Tích?/ 
Những hóa đá còn đây… 

 

200. TRẦN THANH PHÚC. Hang Chi Đảy / Trần Thanh Phúc // Suối Reo.- 
2010.- Số 5.- Tr.50 

ĐC.56 
S515R 

 Theo em về đất Châu Yên/ Thăm nơi một thuở thần tiên về trời/… Lòng hang thăm 
thẳm gập ghềnh/ Triệu năm kiến tạo kết thành gấm hoa/ Đền đài cung điện nguy nga/ Công 
chúa hoàng hậu kiêu sa thảo hiền/… Đây vườn thượng uyển cung vua/ Hoa thơm cỏ lạ 
hương đưa ngạt ngào/ Nơi này luyện võ rèn đao/ Nơi kia cung nỏ chiến hào chăm lo/ Bậc 
thang lúa tốt ngập bờ/ Dòng sông thấp thoáng con đò trong mưa/ Còn đây xoài, chuối, cau, 
dừa/ Trái na, trái bưởi, trái dưa ngọt lành… 

 

201. ĐIÊU CHÍNH TỚI. Sức hấp dẫn con đường du lịch “Qua miền Tây Bắc” / 
Điêu Chính Tới // Suối Reo.- 2011.- Số 6.- Tr.10 

ĐC.56 
S515R 

 … Hệ thống hang động Chi Đảy (gồm 3 hang) tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu là 
điểm thu hút khách du lịch ở nhiều nơi, mới được dân địa phương đưa vào khai thác. Chi 
Đảy dịch ra tiếng phổ thông nghĩa là “Sẽ được”, cầu được ước thấy… Hang động ở đây có 
rất nhiều hình thù lạ, các tảng đá màu trắng đục giống hình người, hình các con thú rừng, có 
cả 2 mẹ con voi trắng nữa. Đặc biệt ở gian giữa của hang có hệ thống ruộng bậc thang, chỗ 
thì đầy ắp nước như ruộng sắp vào vụ cấy, chỗ thì chứa đựng vô vàn những quả mận, quả na 
bằng đá… 
 

Cũng xem: 

202. T.T.N. Hấp dẫn du lịch Tây Bắc / T.T.N // Văn hóa, Thể thao và Du lịch.- 
2011.- Số 938 

050.9597  
 V115H 
 

203. CAO KHƯƠNG. Kỳ thú hang Chi Đảy / Cao Khương // Nhân dân cuối 
tuần.- 2011.- Ngày 25 tháng 9.- Số 39 

050.9597  
 NH121D 
 

 

204. HOÀNG VIỆT. Đi tìm giai thoại ly kỳ về đôi “trăn thần” trấn giữ “hang 
nhốt voi” khổng lồ? / Hoàng Việt // Đời sống và pháp luật.- 2013.- Ngày 17 - 24 tháng 
02.- Số 08 

050.9597  
  Đ462S 
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205. KIỀU LINH. Hang Chi Đảy, nét đẹp nguyên sơ / Kiều Linh // Người cao 
tuổi.- 2014.- Ngày 17 tháng 01.- Số 11; An ninh thủ đô.- 2014.- Ngày 06 tháng 02.- Số 
4024 

050.9597  
 V115H 

206. TRUNG HIẾU. Kỳ quan mới của Sơn La / Trung Hiếu // Gia đình và Trẻ 
em.- 2010.- Số 38 

050.9597  
GI-100Đ 
 

207. CAO KHƯƠNG. Quần thể hang động Chi Đảy kỳ thú / Cao Khương // Ẩm 
thực.- Số 78+79 

050.9597  
Â120TH 
 

 
 

5. THẮNG CẢNH HANG NHẢ NHUNG 
(Xã Chiềng On, huyện Yên Châu) 

 

208. Thắng cảnh hang Nhả Nhung // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.176-178 

         ĐC.96 
         S464L 
Nhả Nhung là một hang động tự nhiên được hình thành qua quá trình kiến tạo địa 

chất của vỏ trái đất và dòng chảy của mạch nước ngầm trong lòng núi đá vôi. Kết quả của 
quá trình này đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, một món quà quý giá của thiên 
nhiên ban tặng cho vùng đất và con người Yên Châu. Danh thắng hang Nhả Nhung thuộc 
bản Trạm Hốc, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 
70km về phía Đông Nam. 

… Hang Nhả Nhung có chiều dài khoảng 2.500m, bên trong được chia thành nhiều 
ngăn nhỏ chạy dọc từ đầu cho đến cuối hang. Ở mỗi ngăn đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt, 
độc đáo bởi sự hiện diện của hàng ngàn nhũ đá nguyên sơ, muôn hình, muôn vẻ, góp phần 
thêu dệt nên một bức tranh thiên nhiên toàn cảnh nối liền giữa quá khứ với hiện tại. 

Cửa hang có hình ôvan, chiều rộng là 5m, cao khoảng 13 - 14m, quay về hướng Tây - 
Bắc như để đón những luồng sinh khí mát mẻ của trời và đất. Bởi vậy khi đặt chân vào 
hang, du khách được tận hưởng cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, để rồi quên đi 
sự xô bồ của cuộc sống thường nhật. Bắt đầu từ đây, cuộc hành trình của du khách sẽ có 
những trải nghiệm hết sức thú vị, mang lại nhiều cảm xúc khác nhau, từ bất ngờ này đến bất 
ngờ khác. 

Qua cửa hang, ngăn thứ nhất hiện ra như một thủy cung thu nhỏ, có diện tích khoảng 
40m2, cao khoảng 3m. Toàn bộ căn phòng được sắp đặt cẩn thận, bài trí cầu kỳ bởi những 
khối thạch nhũ mang hình thù của các loài vật sống ở biển khơi như hải cẩu, cá mập, bạch 
tuộc... Trong đó ấn tượng lớn nhất là khối nhũ đá hình con rùa nằm ở cạnh lối vào như để 
đón chào du khách. Bởi vậy ngăn này còn có tên là động rùa vàng. 

Tiếp tục hành trình khám phá ở các ngăn thứ hai và ba, du khách sẽ thấy những 
ngách hẹp chạy dài với nhiều nhũ đá nguyên sơ, hình các loài cỏ cây, muông thú trong một 
khu bảo tồn thiên nhiên, với những hình ảnh quen thuộc của những chú hươu, nai đang 
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thong thả gặm cỏ bên bờ suối, xa xa là đàn khỉ con đang nô đùa cạnh mẹ, những chú cá sấu 
đang phơi mình tắm nắng bên dòng thác tung bọt trắng xóa. Trên trần hang được trang trí 
những mảng thạch nhũ trông như những đàn dơi đang chăm chỉ kiếm mồi lúc hoàng hôn 
buông xuống. Giữa bầu trời bình yên, những đám mây mềm mại lững lờ trôi, thấp thoáng 
một đàn cò trắng nối đuôi nhau hình vòng cung đang trên đường trở về tổ ấm. Dưới nền 
hang, dòng chảy của mạch nước ngầm đã bồi đắp nên những thửa ruộng bậc thang màu mỡ. 
Trên những thửa ruộng đó được nhuốm một màu vàng ươm của vụ lúa chín đang chờ ngày 
thu hoạch, màu xanh của những nương ngô, đồi chè đang trong quá trình sinh trưởng... 

Đến giữa lòng hang, du khách sẽ được trở về bên câu chuyện truyền thuyết ly kỳ của 
hoàng tử dẫn đàn vật quý xuống vùng Nhả Nhung ăn cỏ quên cả lối về, khi chúng ta bắt gặp 
ở đây một khối măng đá cao khoảng 1,6m có hình dáng của người đàn ông thể hiện một 
cách “phồn thực”. Bên cạnh đó, rất nhiều khối nhũ đá hình các con vật trong một bức tranh 
được phối cảnh cân đối, hài hòa. Theo truyền thuyết thì đây chính là hoàng tử “hóa đá” bên 
đàn vật quý của mình. Trên trần hang, từng giọt nước đều đặn rơi tí tách, nhẹ nhàng, thánh 
thót quanh năm hợp thành những âm thanh êm dịu của bản nhạc độc đáo ngàn đời. Nhiều 
khối đá trong động khi gõ vào phát ra những âm thanh trầm bổng của tiếng chiêng, tiếng 
trống, tiếng mõ văng vẳng rất êm tai…  

Bên cạnh hoàng tử hóa đá, buồng công chúa hiện ra nguy nga tráng lệ có diện tích 
khoảng 100m2, trước cửa có 5 cột đá được trang trí cầu kỳ, sang trọng với muôn vàn những 
dải nhũ tuôn chảy từ trần hang xuống tạo thành những đường diềm trang trí muôn màu sắc 
óng ánh. Đi tiếp vào bên trong là một dòng nước chảy róc rách, khiến ta liên tưởng đến một 
dòng suối trong mát vẫn đang tuôn chảy suốt ngày đêm. Bên cạnh đó là buồng tắm của công 
chúa với sự kiến tạo của dòng nước tạo thành những đường diềm bao quanh uốn cong mềm 
mại.  

Vào cuối hang những nhóm nhũ đá cao, thấp quây quần nhau bên nhau như một gia 
đình gồm ba thế hệ: Ông bà, cha mẹ và con cái; vách hang có chỗ giống như bức tường xây 
cao rộng được bàn tay của tạo hóa quét lên một lớp màu lam, tím, tô điểm với những vân 
dọc màu gạch non nền nã. Trong những ngăn cuối cùng có vô số cột đá với biết bao hình 
thù kỳ lạ, cái thon thả mảnh mai, cái khỏe khoắn vạm vỡ liên kết với nhau tạo thành một 
bức chạm khổng lồ trên vách hang. Dưới nhãn quan nghệ thuật và trí tưởng tượng du khách 
những mảng thạch nhũ óng ánh muôn hình, muôn vẻ ở mỗi ngăn của hang Nhả Nhung đều 
là những tuyệt phẩm tạo hình độc đáo của thiên nhiên ban tặng cho con người Yên Châu. 

... Danh thắng hang Nhả Nhung được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 
11/11/2011. 
 

6. THẮNG CẢNH HANG TA BÚNG 
(Xã Chiềng On, huyện Yên Châu) 

 

209. Thắng cảnh hang Ta Búng // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.179-181 

         ĐC.96 
         S464L 
Cách hang Nhả Nhung khoảng 200m về phía Tây là hang Ta Búng. Ta Búng theo 

tiếng địa phương có nghĩa là vũng nước trước cửa hang. 
... So với hang Nhả Nhung thì hang Ta Búng có chiều dài ngắn hơn khoảng 500m, độ 

cao trung bình từ nền cho đến trần hang khoảng từ 30 - 40m. Trong lòng hang được chia 
thành nhiều ngăn nhỏ giống như một tòa lâu đài cổ kính, mỗi ngăn có diện tích khác nhau 
và đều sở hữu một vẻ đẹp kỳ thú riêng biệt do thiên nhiên sắp đặt.  

... Đứng từ xa, cửa hang Ta Búng hiện ra trông giống như một vành trăng khuyết vào 



 

Thư mục giới thiệu chuyên đề: Sơn La - Di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh  80 

độ cuối thu… Cửa hang quay về hướng Tây cao 17m, rộng 9m, từ cửa hang đi vào có độ 
dốc thoai thoải. Nền hang gồm nhiều tảng đá lớn, nhỏ có bề mặt khá bằng phẳng, nối đuôi 
nhau như có bàn tay con người sắp đặt. Sải bước trên những tảng đá này, lắng nghe tiếng 
nước chảy róc rách ở hai bên vách hang, du khách có cảm giác như đang thưởng ngoạn 
trong một khu miệt vườn nào đó ở miền Tây Nam bộ. Bởi vì ngay trước mắt của họ lúc này, 
ngăn thứ nhất xuất hiện có chiều dài khoảng 20m, rộng 10m với hàng trăm khối nhũ đá chạy 
liền mạch thành một dải như những vườn cây ăn trái sum suê. Những khối thạch nhũ đứng 
tập trung từng chùm hình chôm chôm, mãng cầu nặng trĩu cành. Xa xa là những khối nhũ ở 
hai bên vách hang nằm rải rác như những quả lê, xoài, sầu riêng đang nghiêng mình soi 
bóng xuống dòng sông phẳng lặng... 

Ngăn thứ hai có diện tích khoảng 200m2. Hệ thống nhũ đá ở đây khá phong phú gồm 
nhiều chùm nhũ đá vôi rủ từ trên trần hang xuống mềm mại như những tà áo dài của các cô 
thiếu nữ trong ngày tựu trường. Một số chỗ khác, từng cụm thạch nhũ được phủ một lớp bạc 
mỏng lấp lánh ánh kim, khi ánh sáng rọi vào trông giống như dàn đèn khổng lồ của một 
cung điện nguy nga, tráng lệ. Đứng giữa lòng hang nhìn về bên phải ngăn, một cảnh tượng 
hết sức đặc biệt diễn ra như ta đã gặp đâu đó trong các câu chuyện cổ tích. Một khối măng 
đá màu trắng ngà giống như hình ảnh Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài sen hiện ra giữa làn 
mây trắng bồng bềnh. Khuôn mặt bà rất đôn hậu thường trực nụ cười hiền từ nhìn chúng 
sinh. Nhìn sang bên trái, du khách sẽ thấy hình ảnh ông Bụt, ông Tiên đang chống gậy dang 
tay đón chào và ban những điều lành cho quý khách. Bên cạnh là một khối măng đá trông 
giống như một lư hương khổng lồ, nếu như du khách giàu trí tưởng tượng sẽ cảm giác nơi 
đây có một bàn tay khéo léo của ai đó đã sắp đặt những mâm lễ đầy đủ xôi, gà, nậm rượu, 
bánh dày, quả na, quả chuối, quả phật thủ, cây nến...  

Đi tiếp vào các ngăn bên trong, cung đường quanh co uốn lượn với những cột đá 
khúc khuỷu. Lòng hang có chỗ rộng tới 15 - 20m, nhưng cũng có chỗ thắt lại như cổ chai 
chỉ còn 2 - 3m, khiến cho lối đi bị bó hẹp. Trần hang ở đây được phủ bằng những lớp nhũ đá 
với các hình: Voi, hải cẩu, hoa, lá như mở ra một thế giới cổ tích. Hai bên vách hang, thiên 
nhiên đã khảm nhiều hình thù kỳ diệu, hấp dẫn người xem với những hình tượng: Người, 
chim, bướm, hoa cỏ, muông thú... như đang dự tiệc. Ngước mắt sang bên cạnh với những 
khối thạch nhũ dựng đứng sát vách hang trông như những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau 
của một đô thị hiện đại. Những viên đá cẩm thạch đính kèm ở trần hang được phủ một lớp 
bạc óng ánh, phản chiếu muôn màu sắc trông như những dàn đèn cao áp chiếu sáng khắp 
thành phố vào mỗi buổi tối không có ánh trăng. Tô điểm thêm vẻ đẹp của thành phố là 
những dải nhũ mềm mại buông từ trên cao xuống, xếp gần nhau trông như những tác phẩm 
điêu khắc, bên cạnh những vườn hoa công viên đang đua nhau khoe sắc. 

Qua các cung đường uốn lượn đó của thành phố tại ngăn hẹp, du khách đến ngăn 
trung tâm của hang có diện tích lên tới khoảng 200m2, trần hang cao 30m, trải rộng nhiều 
vết lồi lõm như những dấu chân tròn trên cát. Điểm đặc biệt ở ngăn này đó chính là những 
lớp đá xếp chồng lên nhau thành từng tầng rất vuông góc. Đứng ở xa, trông như những 
quyển sách đầy bí ẩn chưa có một ai lần giở ra để đọc. Giữa ngăn, có 4 trụ đá vững chắc tạo 
nên thế tứ trụ, mỗi trụ đá như có bàn tay nghệ nhân chạm khắc. Mặt ngoài bao gồm nhiều 
dải thạch nhũ dài quấn quanh như những con rồng ẩn hiện giữa mây bay, phượng vũ, hoa lá 
dây leo thể hiện cho sức mạnh quyền lực. Mỗi trụ đá là một tác phẩm nghệ thuật được chạm 
trổ rất công phu, tỷ mỷ, đạt tới trình độ tinh xảo.  

... Đến nửa cuối hang du khách còn bắt gặp khối nhũ đá không cao lắm, chỉ khoảng 
0,7m - 1m, những giọt nước từ trần hang rơi xuống phủ lên lưng khối nhũ này một lớp rêu 
xanh kết thành dải và đổ xuống bồn nước nằm bên cạnh. Điều này, khiến chúng ta liên 
tưởng đến hình ảnh cô gái Thái đang gội đầu bên bờ suối, mái tóc đen bóng trải dài, làn da 
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trắng mịn khuôn mặt trái xoan đang độ tuổi xuân thì. Xung quanh là những thửa ruộng đang 
vào vụ gieo trồng, có những người nông dân đang lội ruộng cày cấy. Trên trần hang, những 
nhóm nhũ đá điểm xuyết rất mảnh mai như những con chuồn chuồn đang chao lượn, xa xa 
sau dãy núi là một vệt “ráng đỏ” báo hiệu như trời sắp đổ cơn giông cho nông dân gieo 
trồng vụ mới... 

Ngăn cuối cùng của hang cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt như nói lời chia tay cuộc 
hành trình khám phá của du khách. Toàn bộ trần và hai bên vách hang là một hệ thống nhũ 
đá liên kết với nhau tạo thành một bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng 
Tây Bắc. Những khối thạch nhũ từ trên trần rủ xuống như những bộ rễ của cây đa, cây si 
hàng trăm tuổi, bên cạnh những dòng suối nhỏ, thác nước tung bọt trắng xóa… Trên trần 
hang vô số những nhũ đá nhỏ chi chít như một bầu trời đầy sao vào những đêm trăng rằm, 
khi ánh sáng dọi vào ta thấy lung linh huyền ảo, sờ tay vào đó ta vẫn thấy giọt nước nhỏ 
xuống tay mát rượi. Nếu dùng dùi gõ vào đó sẽ phát ra âm thanh trầm bổng, thánh thót như 
dàn nhạc giao hưởng do thiên nhiên tạo thành. Tiếng đàn đá trầm bổng, du dương của thiên 
nhiên trong những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi ở cuối hang cũng là lời chào tạm biệt du 
khách sau buổi thưởng ngoạn đầy thú vị cùng danh thắng hang Ta Búng. 

… Hang Ta Búng đã được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng danh thắng ngày 
11/11/2011.  
  

7. DANH THẮNG HANG ĐỘNG BẢN ÔN 
(Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) 

 

210. Thắng cảnh hang động bản Ôn // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - 
Relics and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- 
Tr.182-184 
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Đến với cao nguyên Mộc Châu, bên cạnh những địa danh quen thuộc như hang Dơi, 

thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng... thì hang động bản Ôn - một kỳ quan mới lạ còn 
nguyên vẻ đẹp hoang sơ là một điểm du lịch lý tưởng. Với hệ thống hang động kỳ vĩ cùng 
những nhũ đá muôn hình muôn vẻ, hang động bản Ôn được ví như một tác phẩm điêu khắc 
tinh xảo được chạm trổ bởi bàn tay tài hoa của thiên nhiên. 

... Trong hệ thống hang động bản Ôn, mỗi động có những vẻ đẹp đặc trưng riêng, 
mang đến những điều bất ngờ thú vị cho du khách. 

Hang số 1, còn gọi là động Linh Sơn, có diện tích khoảng 300m2, cửa quay ra hướng 
Bắc, tương truyền rằng đây là nơi thờ thần núi. Nơi đây có những dải nhũ đá rủ từ trên trần 
xuống mềm mại như tà áo dài của thiếu nữ, những giọt nước vôi nhỏ xuống suốt đêm ngày 
tạo nên vô số cây măng đá với đủ hình dạng, những khối thạch nhũ nhỏ được kiến tạo qua 
hàng vạn năm. 

Hang số 2 (động Thủy Linh) rộng khoảng 400m2, chia làm hai ngăn. Ngăn thứ nhất 
có nhiều nước với đàn cá tung tăng bơi lượn, lòng hang luôn ẩm ướt tạo thành hệ thống 
ruộng bậc thang màu mỡ và những chồi đá ngày đêm được bồi đắp. Ngăn thứ hai có những 
khối đá đủ các hình thù như: Voi, hươu, nai, cá sấu... cùng những vách đá trắng làm không 
gian thêm lung linh huyền ảo. 

Rộng nhất và đẹp nhất trong hệ thống hang động là hang thứ 3, hay còn được gọi là 
động Thượng Ngàn. Động được chia làm nhiều ngăn, hiện lên trước du khách với vẻ đẹp kỳ 
thú và độc đáo. Phần ngoài cùng là những bức tường đá dựng đứng, bên phải có một cột đá 
như cây gậy khổng lồ của ông Bụt đang đặt cạnh vách hang, một tảng đá to bằng phẳng như 
một bàn thờ tạo cảm giác linh thiêng khi du khách đặt chân tới đây. 

Đi vào sâu bên trong, bạn sẽ càng thấy ngỡ ngàng với vẻ đẹp nguy nga của những 
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nhũ đá với đủ mầu sắc: Trắng, vàng, xám... xếp san sát tạo thành từng lớp, từng lớp làm cho 
chúng ta như lạc vào một khu rừng nguyên sinh hàng ngàn năm tuổi, với những bộ rễ của 
cây si, cây đa rủ xuống trắng muốt… 

Trên trần hang từng dải nhũ buông xuống giống một chiếc đàn đá khổng lồ, với 
những âm thanh lúc trầm bổng, lúc thánh thót, du khách như đang đứng trước một dàn nhạc 
giao hưởng do thiên nhiên tạo nên. Tiếp tục đi sâu vào trong, du khách sẽ bắt gặp những 
khối đá đủ hình dạng, cùng với những hồ nước nhỏ tạo nên một không gian mát mẻ và bình 
yên. Tạo hóa đã khéo léo điêu khắc lên những tác phẩm nghệ thuật mô phỏng cả vạn vật đất 
trời. 

Hang số 4 nằm ở lưng núi, cửa quay về hướng Nam, được chia làm nhiều tầng. Tầng 
thứ nhất có những khối nhũ đá lớn như những rặng cây và thác nước chảy trắng xóa, những 
bụi măng đá đang vươn lên mạnh mẽ. Hình tượng người mẹ bồng con đứng chờ chồng cũng 
được thiên nhiên khắc họa một cách khéo léo. Các tầng sâu hơn là những khối đá nhiều hình 
dạng, những dải thạch nhũ từ trần hang đâm xuống tua tủa, khi ánh sáng chiếu vào tạo nên 
vẻ đẹp lung linh kỳ ảo. Phía xa là một đàn voi khổng lổ đang đứng chen nhau uống nước, 
một vài thiếu nữ tạo dáng bên hồ với mái tóc dài óng mượt. Những cột đá giống như cây bụt 
mọc cao thấp đứng xen kẽ nhau tạo thành nhiều tầng. Trên trần với vô số những nhũ đá nhỏ 
giống như một bầu trời đầy sao, khi ánh sáng rọi vào tạo nên một không gian huyền ảo, thơ 
mộng… Danh thắng hang động bản Ôn được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 
15/9/2008. 
 

8. DANH THẮNG HANG HUA BÓ 
(Xã Mường Bú, huyện Mường La) 
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Hang Hua Bó là quần thể hang động nằm cạnh nhau dưới chân núi đá vôi được bao 

bọc bởi một khu rừng nguyên sinh trong thung lũng, cảnh quan nơi đây hoang sơ, u tịch gắn 
với vùng đất có lịch sử từ lâu đời.  

... Hang Hua Bó thuộc bản Nang Phai, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, 
là một quần thể hang động gồm 3 hang:  

Hang thứ nhất có tên Thẳm Bú với tổng diện tích khoảng 1.800m, là hang có nhiều 
cảnh quan kỳ thú, là món quà của thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Bước vào hang du 
khách sẽ được tận hưởng cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Càng vào trong 
hang ta càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hết sức sinh động và lộng lẫy do thạch nhũ tạo nên, 
trên vách hang là bức tranh hoành tráng đồ sộ, trong đó nổi lên những nhân vật trong truyện 
cổ tích xưa, với đường nét mềm mại uyển chuyển và vô cùng tinh tế sắc sảo. Những mảng 
thạch nhũ dù là nhỏ hay đồ sộ đều được bàn tay của tạo hóa trau chuốt tỉ mỉ, công phu, trần 
hang là những hình thù con vật như: Voi, hươu, rồng, phượng, rùa, các loại chim... đang ẩn 
mình trong đám thực vật được tạo ra bởi những nhũ đá nhỏ xuống từ trần hang. Hang có 2 
khoang, mỗi khoang có một vẻ đẹp kỳ thú khác nhau do thiên nhiên sắp đặt. 

Khoang đầu tiên có hai ngách: Ngách trái rộng khoảng 10m, trần hang cao chừng 
30m -  40m, khoang này có nhiều nhũ đá chen lẫn nhau muôn hình muôn vẻ. Ngách phải có 
đường xuống khoảng 15m, tại đây có những khối nhũ đá vôi màu trắng ngà khiến du khách 
như lạc vào khu rừng nguyên sinh hàng ngàn năm tuổi. Đứng tại nơi này du khách tưởng 
tượng đến những tán lá rậm rạp, xanh tốt của những cây đa, cây si với những bộ rễ dài rũ 
xuống… 

Đi hết khoang 1 du khách sẽ tiếp tục vào khoang 2, đây là khoang trung tâm của hang 
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có diện tích khoảng 800m2, toàn bộ khoang như một nhà hát rộng thênh thang, trần hang và 
vách hang được phủ một lớp thảm nhung óng mượt, vô số những chùm đèn treo rực rỡ, có 
những tượng đá hình voi đá, hải cẩu, mâm xôi, nậm rượu, hoa quả... Đứng ở giữa lòng hang 
chúng ta thấy một khối đá lớn hình con rùa đang bơi lội, mồm ngậm thanh kiếm gợi cho 
chúng ta nhớ lại câu chuyện truyền thuyết Hồ Gươm. Đi tiếp vào trong hang, nếu du khách 
giàu trí tưởng tượng sẽ thấy nơi đây như có bàn tay khéo léo sắp đặt những mâm lễ cúng tế 
trời đất cầu cho mưa thuận, gió hòa... 

Đường từ khoang 2 vào khoang 3 rất thuận lợi. Khoang 3 có diện tích khoảng 600m2, 
trần hang cao 40m, lòng hang ẩm ướt. Đứng ở giữa khoang nhìn sang bên trái là một ngách 
giống như buồng công chúa với những trang trí cầu kỳ, sang trọng, đó là muôn vàn những 
tia đá cẩm thạch phun ra từ vách hang tạo thành những đường diềm trang trí nhiều màu sắc 
óng ánh. Cuối khoang trông như một cánh đồng với khu ruộng bậc thang đất đai màu mỡ 
cùng nhiều loại hoa màu. 

Hang thứ 2 gọi là hang Nàng Nọi. Hang Nàng Nọi gắn liền với câu chuyện truyền 
thuyết của người dân địa phương nơi đây. Hang có tổng diện tích khoảng 1.600m2. Bước 
vào hang du khách như bước vào cửa động thiên cung có vô vàn những mẫu đá cẩm thạch 
mang dáng vẻ của Đức mẹ Maria và các thiên thần bay lượn. Đặc biệt ở đây có trụ đá vững 
chắc tạo nên thế tứ trụ, mỗi trụ đá như có bàn tay nghệ nhân tạo nên và được kết nối với 
nhau bằng các nhũ đá dài quấn quanh là những con rồng thể hiện sức mạnh quyền lực. 

Đặc biệt ở hang này, vòm hang rộng và cao mỗi khi có ánh sáng chiếu vào bức tranh 
đá trở lên lung linh như những chùm hoa lúc ẩn, lúc hiện. Tới đây du khách trải rộng tầm 
mắt và thỏa sức tưởng tượng qua các tuyệt tác của tạo hóa nhìn xa lóng lánh như kim tuyến, 
đó là cây vàng, cây bạc, xung quanh là một khối măng đá lớn như bầu sữa mẹ đang nhỏ tí 
tách từng giọt xuống lòng hang. Toàn bộ vách hang bên phải là hệ thống rèm, cột đá và nhũ 
đá kết tạo với nhau như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt hơn ở đây ta còn nhìn 
thấy nhóm nhũ đá như một gia đình bao gồm nhiều thế hệ quây quần bên nhau. Điểm độc 
đáo ở hang này là có nhiều cột đá to và đẹp, xung quanh là những cây nấm, cây bụt mọc san 
sát bên nhau. Trên đỉnh của những khối nhũ đá lớn là những bông hoa mào gà tím đang đua 
nhau nở rộ, hai bên vách hang là những con sứa biển, con bạch tuộc với nhiều xúc tu dài 
màu trắng ngà. 

Hang thứ ba có tên gọi là Thẳm Kia (hang Dơi), cách hang thứ hai khoảng 700m, cửa 
hang quay về phía Tây. Hang đặc biệt rất ít nhũ nhưng lại có nhiều tảng đá to ở cửa hang, 
lòng hang hẹp, dài, ẩm ướt có dòng suối dài chạy suốt chiều dài của hang, hang được chia 
làm 2 ngách. 

Ngách phải: Đi vào 2m có tảng đá hình con ngựa vằn, ngách trái ẩm thấp hơn, lòng 
hang sâu thắt lại ở giữa có dòng suối nhỏ chạy dài khoảng 150m chảy suốt ngày đêm. Hai 
bên vách hang là những tảng đá như được bào nhẵn chạy dài theo lòng hang, trần hang ít 
nhũ đá chủ yếu là những nhóm nhũ đá mang hình bầu sữa mẹ ngày đêm cần mẫn rỏ những 
giọt nước trong vắt. 

Quần thể hang Hua Bó với dáng vẻ hùng vĩ, những khối nhũ đá độc đáo, phong phú 
và vô cùng hấp dẫn, cùng với cảnh quan xung quanh đẹp mắt và những rừng cây nguyên 
sinh, khí hậu mát mẻ trong lành phù hợp với du lịch sinh thái. Danh thắng hang Hua Bó đã 
được UBND tỉnh Sơn La công nhận xếp hạng ngày 27/02/2012. 
 

9. DANH THẮNG THÁC DẢI YẾM 
(Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) 

  

212. Danh thắng thác Dải Yếm // Sơn La Di tích và danh thắng = Son La - Relics 
and Landscapes.- Sơn La: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, 2015.- Tr.188-189 
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  Thác Dải Yếm nằm trong quần thể các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 
của Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu. Thác Dải Yếm là một thắng cảnh đẹp của hai dòng 
suối Bó Co Lắm và Bó Ta Cháu nằm trong khu vực thiên nhiên, ẩn chứa bao điều kỳ diệu 
gắn với câu chuyện tình của đôi trai gái và đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào 
ở vùng biên giới phía Tây Bắc. 

… Thác Dải Yếm là một quần thể bao gồm nhiều thác lớn nhỏ. Đi từ xa đã nghe thấy 
tiếng ầm ào của thác vang động cả một vùng. Những khối nước khổng lồ đổ xuống các bậc 
đá tạo thành một màn bụi nước trắng xóa. Một vùng hơi nước trắng mờ bốc cao, gặp trời 
nắng đẹp làn mây nước ấy lung linh như những chiếc cầu vồng huyền ảo trải dài dưới dòng 
suối Sập. 

Thác được chia làm thành 3 tầng: 
Tầng thác thứ nhất: Dòng thác đổ thẳng đứng từ trên cao xuống thung lũng tạo thành 

một hồ chứa nước rộng mênh mông, trong vắt. Thảm thực vật phong phú, mật độ cây leo 
dày đặc, trên đỉnh thác những cây cổ thụ to hơn một người ôm buông rễ hòa quyện vào 
dòng chảy trông như một bức rèm vĩ đại. 

Tầng thác thứ hai: Có 7 dòng thác ngày đêm cuồn cuộn tuôn chảy như bảy dải lụa 
trắng giữa núi rừng đại ngàn xanh biếc. 

Tầng thác thứ ba: Cách tầng hai khoảng 7m, đứng trên bờ nhìn xuống hàng trăm hòn 
đá lớn nhỏ nằm sâu dưới lòng suối Sập, nép mình dưới những lùm cây xanh, cảnh sắc thật 
bình yên, dịu ngọt. Nơi đây du khách có thể soi mình xuống dòng suối mát lạnh đón những 
giọt nước li ti từ trên lưng chừng thác bay xuống như những cơn mưa xuân. 

Vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, nước chảy tràn trên toàn bộ bề mặt núi đá vôi 
từ đỉnh xuống chân vách đá tạo nên một dòng thác hùng vĩ, thảm thực vật xanh ngắt, màu 
sắc đan xen hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên kỳ ảo, hấp dẫn. 

Danh lam thắng cảnh thác Dải Yếm là một cảnh quan sinh thái vẫn giữ được các yếu 
tố tự nhiên. Là một tài sản quốc gia có giá trị về mặt lịch sử, kết hợp với giá trị văn hóa 
truyền thống của nhân dân các dân tộc nơi đây, không những thế thác Dải Yếm đã đi vào tác 
phẩm nghệ thuật hội họa, nhiếp ảnh đặc sắc và là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn. 
Danh thắng thác Dải Yếm được UBND tỉnh Sơn La xếp hạng ngày 28/5/2012… 
  

213. VŨ XUÂN SAO. Tặng em / Vũ Xuân Sao // Suối Reo.- 2013.- Số 2.- Tr.46 
ĐC.56 
S515R 

 Em về Châu Mộc mến thương/ Sắc thông bản Áng vấn vương mặt hồ/ Thác reo… dải 
yếm hững hờ/ Tóc anh đốm bạc còn ngờ ngợ xanh/ Ngàn năm thiên tạo mà thành/ Hay 
người ăn ở hiền lành mà nên?/ Trời một bên, nước một bên/ Ngỡ ngàng em được về miền… 
chơi vơi… 

 

214. TRẦN NGUYÊN MỸ. Về Mộc Châu / Trần Nguyên Mỹ // Suối Reo.- 2010.- 
Số 5.- Tr.48 

ĐC.56 
S515R 

 Cao nguyên Mộc Châu, viên ngọc châu/… Rừng thông già cổ kính tự trăm năm/ 
Nắng chỉ đủ hồng má em gái nhỏ/ Thác Dải Yếm màn gương treo trước gió/ Mộc Châu ơi, 
bao tiên cảnh hẹn hò?... 
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