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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sơn La có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về 
chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và trong quan hệ giao lưu với nước bạn Lào.  

Trải qua hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển với những biến cố thăng trầm, những 

thay đổi to lớn, gắn liền với lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam. Nhân dân các dân 

tộc Sơn La cùng với nhân dân cả nước đã kề vai sát cánh chống chọi với thiên nhiên khắc 

nghiệt để lao động sản xuất, anh dũng đấu tranh chống ngoại xâm và sự áp bức cường 

quyền của chế độ thực dân - phong kiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Sơn La đã 

đứng lên giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945, tiến hành hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến 

lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giành thắng lợi bước đầu 

trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. 

Nhằm giới thiệu đến bạn đọc bề dày lịch sử hào hùng, truyền thống cách mạng vẻ 
vang của đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La, những thành tựu nổi bật của 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La qua các thế hệ đã dày công phấn đấu trong tiến 

trình, xây dựng và phát triển của tỉnh. Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và trân trọng gửi đến  

bạn đọc Thư mục địa chí chuyên đề: “Sơn La qua các thời kỳ lịch sử”. Công trình thư mục 

này giới thiệu một cách có hệ thống 118 tư liệu lịch sử tỉnh có trong các kho Thư viện tỉnh 

Sơn La. 

 Thư mục địa chí chuyên đề: “Sơn La qua các thời kỳ lịch sử” của Thư viện tỉnh Sơn 

La ra mắt bạn đọc gồm 6 phần: 

- Phần I: Lịch sử hình thành và phát triển. 

 - Phần II: Nhân dân các dân tộc Sơn La tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 - 1954.) 

- Phần III: Nhân dân các dân tộc Sơn La xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ miền Bắc 

và chi viện cách mạng miền Nam (1955 - 1975.) 

- Phần IV: Nhân dân các dân tộc Sơn La trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

(1976 -1985). 

- Phần V: Nhân dân các dân tộc Sơn La trong sự nghiệp đổi mới (1986 - đến nay.) 

- Phần VI: Các bảng tra cứu. 

 Ngoài việc được xuất bản và ấn hành theo hình thức truyền thống, cuốn thư mục 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 biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh 

khỏi những thiếu sót, hạn chế, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc 

để tiếp tục có những sản phẩm thư mục địa chí với chất lượng tốt hơn. 

Trân trọng giới thiệu!    

 
BAN BIÊN SOẠN 

 



Thư mục địa chí chuyên đề: “Sơn La qua các thời kỳ lịch sử” 95 

 PHẦN VI 
 CÁC BẢNG TRA CỨU 

 

1. BẢNG TRA CỨU TÊN TÁC GIẢ 
 

B 
 
 

B.P: 99 (Tr.77 
Bách Hợp: 113 (Tr.88-89)  
Bùi Tịnh: 08 (Tr.08) 
Bùi Trung Kiên: 32 (Tr.20-22)  
 

C 
 

Cà Văn Lập: 115 (Tr.90-91) 
Cầm Minh: 08 (Tr.08) 
Cầm Ngọc Minh: 112 (Tr.86-88); 116 
(Tr.91-93) 
Cầm Thị Chuyên: 104 (Tr.79) 
Cầm Trọng: 08 (Tr.08) 
Cao Thị Quỳnh: 09 (Tr.08-10) 
 

Đ 
 

Điêu Chính Tới: 101(Tr.78) 
Đỗ Sâm: 34 (Tr.25) 
 

H 
 

Hà Ngọc Hòa: 79 (Tr.65-67) 
Hà Xuân Hạnh: 07 (Tr.5-8); 43 (Tr.34-
36); 46 (Tr.37-40) 
Hoàng An: 6 (Tr.5) 
Hoàng Chí Thức: 3 (Tr.3-5) 
Hoàng Cương: 33 (Tr.22-25) 
Hoàng Văn Chất: 45 (Tr.36-37); 110 
(Tr.83-86) 
Hồng Sáng: 50 (Tr.42) 
 

L 
 

Lê Mạnh Tiến: 42 (Tr. 32-34)  
Lê Trung Dũng: 37 (Tr.26) 
Lê Văn Thái: 42 (Tr.32-34) 
Lò Minh Hiến: 43 (Tr.34-36); 46 (Tr.37-
40) 

Lò Văn Hặc: 06 (Tr.08) 
Lò Văn Na: 10 (Tr.10-12) 
 

N 
 

Nguyễn Mạnh Hà:  44 (Tr. 36) 
Nguyễn Ngọc Điệp: 103 (Tr.78) 
Nguyễn Thanh Nhàn: 54 (Tr.45-46) 
 

P 
 

Phạm Thị Dung: 104 (Tr.79) 
Phạm Thị Tân Thu: 66 (Tr.54-55)  
Phạm Văn Lực: 36 (Tr.25)  
Phạm Xuân Thịnh: 68 (Tr. 57) 
PV: 31 (Tr.19); 98 (Tr.77); 100 (Tr.77-
78); 109 (Tr.83) 
PVT: 102 (Tr.78) 
 

Q 
 

Quốc Tuấn: 111 (Tr.86) 
 

S 
 

Sòi Ngọc Cương: 104 (Tr.79) 
 

T 
 

T. B: 118 (Tr.94) 
T.C: 97 (Tr.77)  
Thào Xuân Sùng: 96 (Tr.75-77); 105 
(Tr.79-80) 
Trần Hữu Đính: 37 (Tr.26) 
Trần Xuân Cương: 114 (Tr.89-90)  
 

V 
 

Vi Thị Bình:  106 (Tr.80-82) 
Vũ Hương: 40 (Tr.29)   
Vương Ngọc Oanh: 43(Tr.34-35)
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II. BẢNG TRA CỨU TÊN TÀI LIỆU 
 
B 
 

Bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, phục 
vụ công cuộc cải tạo kinh tế - xã hội ở 

địa phương, chủ động đối phó với âm 
mưu gây chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ (1954 - 1964): 60 (Tr.49-51) 

70 năm xây dựng và phát triển ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Sơn La: 30 (Tr18-19) 
Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. 
T.2: 55 (Tr.46)  
Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh 
Sơn La. T.1 1939 - 1954: 11 (Tr.12) 
Biên niên sự kiện lịch sử quân sự lực 
lượng vũ trang tỉnh Sơn La (1945 -
2010): 23 (Tr.15-16)  
Bộ đội biên phòng Sơn La 60 năm xây 
dựng và trưởng thành (1959 - 2019): 26 
(Tr.16-17)  
Bộ đội biên phòng Sơn La tích cực tham 
gia xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực 
biên giới:  115 (Tr.90-91) 
Bước đầu chuyển đổi cơ chế, nền kinh tế 
- xã hội Sơn La từng bước ổn định (1986 
- 1990): 85 (Tr.68-69) 
 

C 
 

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở 
Sơn La: 38 (Tr.26-27) 
Công an nhân dân Sơn La lịch sử biên 
niên. T.3: 70 (Tr.57-58) 
Củng cố và tăng cường sức mạnh hậu 
phương, làm nhiệm vụ quốc tế, đóng 
góp sức người, sức của cùng cả nước 
giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ 
quốc (1969 - 1975): 65 (Tr.54) 

Cuộc vận động hưởng ứng chủ trương 
thành lập Khu tự trị Thái - Mèo (1954 - 
1955) ở Sơn La: 54 (Tr.45-46) 
Chiến đấu xây dựng bảo vệ khu căn cứ. 
Góp phần thúc đẩy phong trào kháng 
chiến chống thực dân Pháp ở Sơn La 
(1948 - 1949): 41( Tr.29-32) 
Chiến dịch Tây Bắc - Bước phát triển 
mới của nghệ thuật chiến dịch Việt 
Nam: 51 (Tr.42-43)  
Chiến trường Tây Bắc và sự chỉ đạo 
của Đảng trên chiến trường Tây Bắc: 
43 (Tr.34-36) 
 

D 
 

 

Dân tộc Mông Tây Bắc với cuộc khởi 
nghĩa của Chậu Pa Chay (1918 - 1922): 
10 (Tr.10-12) 
Di tích lịch sử Hội trường sơ tán Tỉnh 
ủy Sơn La thời kỳ chống chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ (1965 - 1972): 
66 (Tr.54-55)  
 

 

Đ 
 

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
IX. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm (1991 - 1995): 84 (Tr.70-71)  
Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 
X, đưa công cuộc đổi mới toàn diện tiến 
lên, thực hiện công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa (1996 - 2000): 87 (Tr.72)  
Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung làm tốt 
công tác xây dựng Đảng, tích cực triển 
khai nhiệm vụ năm 2012: 105 (Tr.79-
80)  
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Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn 
La đoàn kết - đổi mới, thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2014: 
106 (Tr.80-82) 
Đẩy mạnh đấu trang vũ trang, mở rộng 
khu căn cứ kháng chiến, phối hợp với 
bộ đội chủ lực giải phóng Sơn La (1951 - 
1952): 48 (Tr.42)  
Địch đã phải rút khỏi Nà Sản: 52 
(Tr.44)  
Đồng chí Trần Quốc Hoàn và những 
cuộc vượt ngục lịch sử: 34,35 (Tr.25) 
Giữ vững an ninh trật tự thời chiến, góp 
phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn (1965 
- 1975): 62 (Tr.51-54) 
 

G 
 

Gửi hội nghị cán bộ ở mặt trận Tây 
Bắc: 53 (Tr.44-45)   
Giữ vững an ninh trật tự thời chiến, góp 
phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn: 62 
(Tr.51-54) 
 

H 
 

 

HĐND khóa XVI (Nhiệm kỳ 1999 - 
2004): 92 (Tr.74-75) 
HĐND Thị xã giai đoạn 1961 - 1971 (từ 
khóa I đến khóa V): 57 (Tr.46-47) 
HĐND Thị xã khóa IX (Nhiệm kỳ 1977 - 
1979): 75 (Tr62-63) 
HĐND Thị xã khóa VI (Nhiệm kỳ 1971 - 
1973): 58 (Tr.47-48) 
HĐND Thị xã khóa VII (Nhiệm kỳ 1973 
- 1975): 59 (Tr.48-49) 
HĐND Thị xã khóa VIII (Nhiệm kỳ 
1975-1977): 74 (Tr.61-62) 

HĐND Thị xã khóa X (Nhiệm kỳ 1979 – 
1981): 76 (Tr.63)  
HĐND Thị xã khóa XI (Nhiệm kỳ 1981 
- 1983): 77 (Tr.64) 
HĐND Thị xã khóa XII, (Nhiệm kỳ 
1984 - 1986): 78 (Tr.64-65) 
HĐND Thị xã khóa XIII, (Nhiệm kỳ 
1987 - 1989: 83 (Tr.69-70) 
HĐND Thị xã khóa XIV (Nhiệm kỳ 
1989 - 1994): 89 (Tr.72-73) 
HĐND Thị xã khóa XV (Nhiệm kỳ 1994 
- 1999): 90 (Tr.73) 
Hoàn thành 51 mốc giới giữa Việt Nam 
- Lào: 101 (Tr.78)  
Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Sơn La khóa XI 2002 - 2007: 88 
(Tr.72) 
 

 

K 
 

 

Khởi công xây dựng mốc quốc giới 211 
Sơn La - Hủa Phăn: 99 (Tr.77)  
Khu căn cứ kháng chiến Mộc Hạ: 40 
(Tr.29)  
Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh 
Sơn La khóa XIV: 113 (Tr.88-89) 
Kỷ yếu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Sơn La khóa XIII (Nhiệm kỳ 2011 - 
2016): 104 (Tr.79)  
 

L 
 

 

Lịch sử Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La 
(1946 - 2005): 27 (Tr.18) 
Lịch sử Bộ đội Biên phòng Sơn La: 25 
(Tr.16) 
Lịch sử Công an nhân dân Sơn La. T.2 
(1954 - 1975): 63 (Tr.54) 
Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt 
Nam tỉnh Sơn La (1940 - 1945): 13 
(Tr.12) 
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Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 
2000): 15 (Tr.13) 
Lịch  sử  Đảng  bộ  huyện  Mai  Sơn. T.1 
(1940 - 1975): 14 (Tr.12-13) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Mai Sơn. T.2: 
73 (Tr.61) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Mộc Châu. T.1, 
(1945 - 2000): 16 (Tr.13) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Yên (1940 - 
1975): 18 (Tr.14) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai 
(1945 - 1995): 19 (Tr.14) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã (1945 - 
1995): 21 (Tr.15) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Sông Mã (1945 - 
2010): 20 (Tr.14-15) 
Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Châu 
(1945 - 2000): 22 (Tr.15) 
Lịch sử Đảng bộ Mường La (1940 - 
1990): 17 (Tr.13-14) 
Lịch sử Đảng bộ Thành phố Sơn La 
(1961 - 2015): 81 (Tr.68) 
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.1: 12 
(Tr.12) 
Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La. T.2: 56 
(Tr.49) 
Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt 
Nam tỉnh Sơn La (1940 - 1945). T.1: 13 
(Tr.12) 
Lịch sử phong trào công nhân và Công 
đoàn tỉnh Sơn La (1963 - 1995): 29 (Tr. 
18) 
Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La 
(1946 - 2005): 28 (Tr.18) 
Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La phát 
huy vai trò nòng cốt trong xây dựng 
khu vực phòng thủ: 114 (Tr.89-90)  
 

 

M 
 

 

Mặt trận Việt Minh với phong trào 
khởi nghĩa giành chính quyền cách 
mạng Tháng 8 năm 1945 ở Sơn La: 32 
(Tr.20-22) 
Mở rộng khu căn cứ, phối hợp với bộ 
đội chủ lực trong chiến dịch Tây Bắc 
(1950 - 1952): 47 (Tr.40-42)  
Một bí thư chi bộ xuất sắc ở Nhà ngục 
Sơn La: 33 (Tr.22-25) 
110 năm ra đời & phát triển: 03 (Tr.3-
5) 
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Ngày 18 tháng Ba 1945 Trung ương 
Đảng tổ chức cho nhiều chiến sỹ cách 
mạng vượt Ngục Sơn La: 37 (Tr.26) 
Nhà tù Sơn La trường học của người 
cộng sản Việt Nam: 31 (Tr.19)  
Nhân dân các dân tộc Tây Bắc chống 
thực dân Pháp (1858 - 1930). T.1: 8 
(Tr.8) 
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Phong trào đấu tranh chống thực dân 
Pháp ở Sơn La giai đoạn 1887 - 1939: 
09 (Tr.8-10) 
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Quá trình xây dựng căn cứ kháng chiến 
Mộc Hạ trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp ở Sơn La: 39 (Tr.27-29) 
Quan hệ hữu nghị đặc biệt và toàn diện 
giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào: 96 
(Tr.75-77) 
Quân và dân Sơn La trong thời kỳ khôi 
phục và phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố an ninh quốc phòng (1954 - 1964): 61 
(Tr.51)  
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Quân và dân Sơn La trước chiến dịch 
Tây Bắc: 46 (Tr.37-40) 
Quân và dân Sơn La vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu bảo vệ hậu phương xã hội chủ 
nghĩa, vừa làm nhiệm vụ quốc tế (1965 - 
1968): 64 (Tr.54)  
Quân và dân Tây Bắc trong chiến dịch 
Tây Bắc 1952: 50 (Tr.42)  
Quyết tâm xây dựng Sơn La thành tỉnh 
phát triển khá vùng Trung du và miền 
núi phía Bắc: 110 (Tr.83-86) 
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65 năm lực lượng vũ trang nhân dân 
tỉnh Sơn La xây dựng - chiến đấu - 
trưởng thành: 24 (Tr.16) 
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14 của 
Thủ tướng chính phủ: 100 (Tr.77-78) 
Sơn La bứt phá, sáng tạo, vượt qua khó 
khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 
(2016 - 2020): 116 (Tr.91-93) 
Sơn La đánh thắng chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ ngay từ trận đầu: 
67 (Tr.55-57)  
Sơn La - hướng tới phát triển kinh tế 
toàn diện và bền vững: 112 (Tr.86-88)  
Sơn La 115 năm vinh quang một chặng 
đường phấn đấu: 05 (Tr.5) 
Sơn La ngày ấy và bây giờ: 07 (Tr.5-8) 
Sơn La phấn đấu tăng mốc giới trên 
tuyến biên giới Việt – Lào: 102 (Tr.78)  
Sơn La qua các thời kỳ lịch sử: 01 
(Tr.1-3)  
Sơn La quyết thắng: 69 (Tr.57)   
Sơn La - Thế và lực mới trong thế kỷ 
XXI = Son La - Newimageincentury 
XXI: 02 (Tr.3) 
Sơn La trên đường đổi mới và phát 
triển: 80 (Tr.67-68) 

Sơn La trong công cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước: 68 (Tr.57)  
Sơn La trong cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới phía Bắc (1979 - 1989): 79 
(Tr.65-67)  
Sơn La sẽ xem xét 16 dự thảo nghị 
quyết tại kỳ họp chuyên đề: 111 (Tr.86) 
Sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong 
chiến dịch Tây Bắc 1952: 44 (Tr.36)  
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Tầm nhìn và tư tưởng chỉ đạo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Tây 
Bắc 1952: 42 (Tr.32-34) 
Tăng dày, tôn tạo mốc Quốc giới Việt 
Nam - Lào, đoạn giữa hai tỉnh Sơn La - 
Luang Prabang: 98 (Tr.77)  
Tích cực sản xuất, chống chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch, từng bước 
thực hiện chuyển hướng quản lý kinh tế 
và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 
lần thứ ba (1981 - 1985): 72 (Tr.59-61) 
Tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế 
xã hội, thực hiện kế hoạch 5 năm lần 
thứ hai, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa (1976 - 1980): 71 
(Tr.58-59)  
Tin vắn: 97 (Tr.77)  
Tỉnh Sơn La 110 năm (1895 - 2005): 04 
(Tr.5) 
Tỉnh ủy Sơn La làm tốt công tác binh 
vận trong chiến dịch Tây Bắc: 45 
(Tr.36-37)  
Thành phố Sơn La được công nhận là 
đô thị loại II: 118 (Tr.94)  
Thành phố Sơn La được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận là đô thị loại II 
thuộc tỉnh Sơn La: 117 (Tr.93-94) 
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Thành phố Sơn La: Năm 2011, phấn 
đấu đạt tốc độ tăng trưởng gần 17%: 
103 (Tr.78) 
Trung ương Đoàn, tỉnh Sơn La triển 
khai chương trình hành động thực hiện 
nghị quyết Đại hội XII của Đảng: 109 
(Tr.83)  
Truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng 
và trưởng thành của nhân dân các dân 
tộc Sơn La (26/8/1945 – 26/8/2003): 06 
(Tr.5)  
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Vài nét về Chi bộ Cộng sản Nhà ngục 
Sơn La (12/1939  - 8/1945): 36 (Tr.25) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
thành phố Sơn La lần thứ XVIII, nhiệm 
kỳ 2015 - 2020: 108 (Tr.83) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị 
xã Sơn La lần XVI (nhiệm kỳ 2005 - 
2010): 94 (Tr.75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Sơn La lần thứ IX: 85 (Tr.71) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Sơn La lần thứ X: 86 (Tr.71) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Sơn La lần XI: 91 (Tr.73-74) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Sơn La lần XII: 93 (Tr.75) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Sơn La lần XIII (Nhiệm kỳ 2010 - 
2015): 95 (Tr.75) 
Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Sơn La lần XIV, Nhiệm kỳ 2015 - 
2020): 107 (Tr.82-83) 
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Xây dựng, mở rộng khu căn cứ hậu 
phương kháng chiến, phát triển lực 
lượng vũ trang nhân dân địa phương, 
đánh phá bình định của thực dân Pháp: 
49 (Tr.42)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



AÛnh 8: Moät goùc Nhaø tuø Sôn La.

(Nguoàn: laodongthudo.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Ñoaøn Thò Nguyeân

 Tröôûng phoøng Boå sung Xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÅ BIEÂN SOAÏN

Ñoaøn Thò Nguyeân

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng

Ñieâu Thò Phöôïng 

AÛnh 9: Di tích lòch söû 

Caây ña Möôøng Hung, huyeän Soâng Maõ. 

(Nguoàn: baotangsonla.vn)

AÛnh 10: Di tích lòch söû 

Trung ñoaøn Taây Tieán, huyeän Moäc Chaâu.

(Nguoàn: qrguiding.com)



THÖ MUÏC ÑÒA CHÍ CHUYEÂN ÑEÀ

 

SÔN LA QUA CAÙC THÔØI KYØ LÒCH SÖÛ

THÖ VIEÄN TÆNH SÔN LA

Toå 8, phöôøng Toâ Hieäu, thaønh phoá Sôn La, tænh Sôn La

ÑT: 0212 3852 044 / 3859 418

Email: thuviensonla@gmail.com

Website: thuviensonla.com.vn  TAØI LIEÄU KHOÂNG BAÙN                                                                      


