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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Chợ Đồn nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Kạn, là cầu nối giữa Bắc Kạn và 

Tuyên Quang, có nhiều đóng góp trong tiến trình dựng nước và giữ nước của 

dân tộc. Là huyện có đủ các điều kiện phát triển nền kinh tế tự nhiên tự cung, 

tự cấp, Chợ Đồn sớm trở thành nơi hội tụ, sinh sống của nhiều dân tộc. Trong 

quá trình tồn tại và phát triển, đồng bào dân tộc trong huyện đã xây dựng 

được cho mình những truyền thống tốt đẹp về lao động sản xuất, xây dựng 

bản sắc văn hoá và đấu tranh chống giặc ngoại xâm. 

Bước vào thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, nêu cao truyền thống 

yêu nước chống giặc, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã hăng hái tham gia các 

đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. Trong cao trào chống Nhật cứu 

nước, chớp lấy thời cơ thuận lợi, đồng bào đã anh dũng đứng lên đấu tranh 

đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân, 

góp phần đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), 

phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn 

dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ra sức củng cố chính quyền cách mạng, xây 

dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị mọi mặt để chống lại cuộc tấn công xâm 

lược của thực dân Pháp lên Việt Bắc. 

Nằm ở trung tâm căn cứ địa kháng chiến, có vị trí chiến lược cơ động, 

Chợ Đồn  là một trong những địa phương ở Bắc Kạn được Trung ương Đảng, 

Chính phủ chọn làm nơi xây dựng an toàn khu (ATK). Đó là nơi ở và làm 

việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Trường 

Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp...để lãnh đạo 

toàn dân kháng chiến; là nơi ở và làm việc của nhiều cơ quan Trung ương, 

kho tàng, xưởng máy...Vinh dự được Trung ương chọn làm nơi xây dựng 
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ATK, quân và dân Chợ Đồn đã ra sức xây dựng và bảo vệ ATK, đóng góp 

lương thực, thực phẩm đảm bảo hậu cần tại chỗ. 

Trong chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947, quân và dân Chợ Đồn 

đã anh dũng chiến đấu, thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh 

giặc lập nhiều chiến công, góp phần làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng 

nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương, lực lượng 

kháng chiến trên căn cứ địa.  

Sau khi quê hương được giải phóng (tháng 11-1947), là hậu phương 

kháng chiến, Chợ Đồn đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của các chiến 

dịch giải phóng Bắc Kạn (tháng 8-1949), Biên giới thu - đông  năm 1950; Các 

chiến dịch sửa chữa cầu đường số 3 do máy bay giặc Pháp phá hoại, đặc biệt 

là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi vẻ vang, lẫy lừng năm châu, 

chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh gian 

khổ của dân tộc. 

         Với những thành tích vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã có vinh dự được Đảng và 

Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 

đơn vị huyện và 12 xã, cùng nhiều huân chương cho huyện và nhiều huân, 

huy chương cho các gia đình và cá nhân có công với nước, có nhiều đóng góp 

cho cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Vì vậy, nghiên cứu về Chợ Đồn  trong cuộc kháng chiến  chống Pháp 

(1945-1954) vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nội 

dung luận văn dựng lại bức tranh lịch sử  về cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp của quân và dân huyện Chợ Đồn từ 1945-1954. Qua đó, góp phần bổ 

sung tài liệu vào việc nghiên cứu lịch sử  cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945-1954) của dân tộc, cổ vũ nhân dân các dân tộc Chợ Đồn phát huy 
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truyền thống yêu nước cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất 

nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Công trình nghiên cứu còn là tài liệu quan trọng phục vụ công tác 

nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương tại các trường phổ thông trong 

huyện, góp phần bảo tồn di tích ở Chợ Đồn ... 

Với những lý do trên, tôi chọn đề tài : “Chợ Đồn (Bắc Kạn) trong cuộc 

kháng chiến chống Pháp 1945-1954” làm luận văn thạc sĩ lịch sử. 

  2- Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

 Cho đến nay, trong nhiều công trình nghiên cứu lịch sử viết về cuộc 

kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trong đó  

cuộc đấu tranh của nhân dân Chợ Đồn được đề cập trên những khía cạnh khác 

nhau, ít nhiều có quan hệ đến đề tài. 

  Cuốn “Lịch sử kháng chiến chống Pháp (1945-1954) gồm 6 tập, do 

Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng xuất bản năm 1985. Công trình đã 

dựng lại toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp của cả nước, trong đó đã có 

những nét khái quát về cuộc kháng chiến của quân và dân Chợ Đồn. 

 Cuốn “Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược quân sự của 

Liên khu Việt Bắc (1945-1954)”, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

tập1: 1990, tập 2, tập 3: 1991 do Bộ Tư lệnh quân khu I biên soạn. Cuốn sách 

đã nêu lên những nhiệm vụ quan trọng về quân sự, chính trị, hậu cần của Liên 

khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp. 

 Cuốn “Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng”, nhà xuất bản Quân 

đội nhân dân, Hà Nội, tập 1: 1990, do Bộ Tư lệnh Quân khu I biên soạn. Cuốn 

sách này đã trình bày toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân 

Việt Bắc, trong đó cuộc chiến đấu của nhân dân huyện Chợ Đồn cũng được 

đề cập tới như  xây dựng và bảo vệ ATK, đánh quân Pháp ở huyện lỵ... 
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 Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Tìm hiểu an toàn khu Trung ương(ATK) 

trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Khoa lịch sử, 

trường Đại học sư phạm Việt Bắc, 1994, do các tác giả Nguyễn Xuân Minh     

(Chủ biên), Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái biên soạn. Đề tài  nghiên cứu quá 

trình xây dựng và phát triển của ATK, chỉ ra vị trí, vai trò của nó trong kháng 

chiến, thấy được tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn của đồng bào các 

dân tộc Việt Bắc, vùng ATK nói chung và Chợ Đồn nói riêng đối với sự 

nghiệp kháng chiến. 

 Những diễn biến cơ bản  về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Chợ Đồn 

còn được nêu lên trong các công trình nghiên cứu: “Lịch sử  Quân đội nhân 

dân Việt Nam”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1974; “Cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954”, Nhà xuất bản Sự  

thật, Hà Nội, 1960. 

 Từ khi tỉnh Bắc Kạn được tái lập (1/1/1997), việc nghiên cứu lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, lịch sử đảng bộ các huyện  của tỉnh Bắc Kạn trong đó 

có huyện Chợ Đồn được các cấp uỷ quan tâm.  

 Năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 50 chiến thắng Việt Bắc thu - đông1947, 

Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Bộ tư lệnh quân khu I đã phối hợp tổ chức cuộc Hội thảo 

khoa học: “Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947” và cho ra đời 

cuốn kỷ yếu mang tên hội thảo. Kỷ yếu tập hợp 28 bài tham luận, báo cáo 

khoa học của các cơ quan, tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà 

nghiên cứu lịch sử thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài 

quân đội...với nhiều nội dung phong phú, tập trung làm rõ  âm mưu của thực 

dân Pháp trong cuộc tấn công lên Việt Bắc thu - đông 1947, những nhân tố 

góp phần làm nên chiến thắng, sự tham gia đóng góp của quân và dân các dân 

tộc Việt Bắc, Bắc Kạn trong đó có Chợ Đồn và ý nghĩa thắng lợi của chiến 
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dịch Việt Bắc. Kỷ yếu là một trong những tài liệu quan trọng cho việc thực 

hiện đề tài. 

  Cũng trong năm 1997, Bộ Tư lệnh Quân khu I còn cho ra mắt bạn đọc 

cuốn “Trung đoàn 72 Bắc Kạn”. Cuốn sách viết về truyền thống đấu tranh xây 

dựng và  những chiến công trên mặt trận đường số 3 của Trung đoàn từ khi 

thành lập năm 1946 đến tháng 9 năm 1954, trong công cuộc chiến đấu bảo vệ 

và giải phóng quê hương của quân và dân Chợ Đồn có vai trò to lớn của 

Trung đoàn 72. 

 Năm 2000, Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã chỉ đạo  và xuất bản cuốn “Lịch sử 

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn” tập 1. Cuốn sách đã đề cập tới sự lãnh đạo của Đảng 

bộ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp  1945- 1954 của quân và dân các dân 

tộc trong tỉnh, trong đó có Chợ Đồn. 

 Cuốn “Bắc Kạn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-

1954)”, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001, do Đảng uỷ- Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh Bắc Kạn biên soạn . Cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ 

những đóng góp quan trọng của quân và dân Bắc Kạn trong 9 năm trường kỳ 

kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp. Đây là nguồn tài liệu quý cho 

việc thực hiện đề tài. 

 Gần đây nhất, năm 2006, Đảng uỷ- Ban chỉ huy quân sự Chợ Đồn đã 

cho xuất bản cuốn “Chợ Đồn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế 

quốc Mỹ (1945-1975)”. Cuốn sách đã dựng lại bức tranh tương đối đầy đủ về 

những đóng góp của quân và dân Chợ Đồn  trong hai cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuốn sách thực sự là nguồn tài liệu quý báu để 

thực hiện đề tài. 

  Có thể nói, Chợ Đồn mảnh đất kiên cường, bất khuất trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Mặc 
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dầu vậy cho tới nay vẫn chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu trọn 

vẹn về lịch  sử kháng chiến chống Pháp ở Chợ Đồn từ 1945 - 1954. 

 Trên cơ sở tham khảo các công trình đi trước, chúng tôi đã vận dụng 

vào quá trình nghiên cứu của mình, định hướng nguồn tư liệu, hướng nghiên 

cứu để tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề mà đề tài đặt ra.    

  3- Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài 

  3.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng của đề tài là “Chợ Đồn (Bắc Kạn) trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp 1945-1954” . 

  3.2. Phạm vi nghiên cứu  

 - Thời gian: Từ 1945 đến 1954. 

 - Không gian: Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. 

  3.3. Nhiệm vụ đề tài 

 Như phần lịch sử nghiên cứu vấn đề đã nêu: Có nhiều công trình 

nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài ở những góc độ khác nhau. Song 

cho đến nay chưa có một chuyên khảo về Chợ Đồn (Bắc Kạn) trong kháng 

chiến chống Pháp 1945-1954. Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống, tương 

đối hoàn chỉnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân huyện 

Chợ Đồn 1945-1954 với các nội dung cơ bản sau: 

 - Khái quát về huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn). 

 - Trình bày cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, 

góp phần xây dựng ATK, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để chống lại cuộc 

chiến tranh lan rộng của thực dân Pháp. 

 - Làm rõ cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của quân và dân Chợ 

Đồn đã làm thất bại âm mưu tiến công, chiếm giữ Chợ Đồn của thực dân 

Pháp, bảo vệ và giải phóng quê hương, bảo vệ ATK Trung ương góp phần 

quan trọng làm thất bại âm mưu tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp. 
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Khẳng định những thắng lợi to lớn của quân và dân Chợ Đồn dưới sự lãnh 

đạo  của Đảng bộ huyện trong công cuộc xây dựng hậu phương kháng chiến, 

chi viện sức người, sức của phục vụ kháng chiến, góp phần vào những thắng 

lợi vẻ vang trong các chiến dịch mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên 

Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc. 

  4. Nguồn tƣ liệu và phƣơng pháp nghiên cứu  

 4.1. Nguồn tư liệu: 

Để thực hiện đề tài, luận văn đã sử dụng các nguồn tư liệu sau: 

Các tác phẩm của Mác - Ăng ghen và Lê nin về chiến tranh nhân dân, 

tài liệu Văn kiện của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh 

Bắc Kạn và Huyện uỷ Chợ Đồn trong kháng chiến chống Pháp là nguồn tài 

liệu  có tính chất định hướng trong tiến trình nghiên cứu thực hiện đề tài. 

 Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các nhà hoạt động chính 

trị và quân sự giúp  tôi có cơ sở lý luận để hoàn thành công trình nghiên cứu. 

 Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố về lịch sử kháng chiến 

chống Pháp, lịch sử  vũ trang của Trung ương và địa phương, lịch sử Đảng bộ 

tỉnh Bắc Kạn và lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Đồn là những nguồn tài liệu hết 

sức quan trọng để sử dụng trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài.  

 4.2. Phương pháp nghiên cứu: 

 Phương pháp chính mà luận văn sử dụng là phương pháp lịch sử kết 

hợp với phương pháp logic. 

 Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như phương pháp 

hệ thống, so sánh, phân tích, điền dã thực địa... 

  5. Đóng góp của luận văn 

 Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các công trình khoa học 

có trước, luận văn làm rõ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân huyện 
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Chợ Đồn giai đoạn 1945-1954. Khẳng định những đóng góp to lớn của quân 

và dân Chợ Đồn vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc. 

Góp phần bổ sung nguồn tài liệu vào việc nghiên cứu cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1945 - 1954) của dân tộc,địa phương, phục vụ cho việc nghiên 

cứu, giảng dạy lịch sử địa phương, bảo tồn di tích, giáo dục truyền thống yêu 

nước, tự hào về quê hương Chợ Đồn.  

6. Bố cục của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn chia làm 3 

chương: 

 Chƣơng 1: Chợ Đồn (Bắc Kạn) - Điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền 

thống đấu tranh. 

 Chƣơng 2: Xây dựng, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân và góp 

phần xây dựng an toàn khu, chuẩn bị kháng chiến (1945-9/1947). 

 Chƣơng 3: Chiến đấu bảo vệ quê hương, xây dựng hậu phương, phục 

vụ tiền tuyến và an toàn khu (10/1947 -7/1954). 
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CHƢƠNG 1 

CHỢ ĐỒN (BẮC KẠN) - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, XÃ HỘI  VÀ  

TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH  

 1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

  Huyện Chợ Đồn nằm ở phía  tây của tỉnh Bắc Kạn, phía nam giáp Định 

Hoá (Thái Nguyên), phía bắc giáp Ba Bể, phía đông giáp Bạch Thông, phía 

tây giáp các huyện Nà Hang và Chiêm Hoá (Tuyên Quang). 

Thời đại Hùng Vương, miền đất Chợ Đồn nói riêng, Bắc Kạn ngày nay 

nói chung thuộc bộ Vũ Định (một trong 15 bộ của nước Văn Lang). Trải qua 

một ngàn năm chống Bắc thuộc, đến thế kỷ X đã kết thúc thời kỳ mất nước, 

mở đầu thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc, xuyên suốt qua các triều đại Lý, 

Trần, Lê, Chợ Đồn cũng như cả tỉnh Bắc Kạn vẫn luôn luôn gắn với Thái 

Nguyên khi thì thuộc châu Thái Nguyên, châu Vũ Lặc, trấn Thái Nguyên (đời 

Trần), lúc là vùng đất thuộc Bắc Đạo (buổi đầu thời Lê), rồi Thái Nguyên 

Thừa tuyên (1466) và Ninh Sóc Thừa tuyên (1469), cho đến năm Hồng Đức 

thứ 21 (1490) thuộc phủ Thông Hoá. Thời Nguyễn, năm Minh Mệnh thứ 12 

(1831), trấn Thái Nguyên đổi thành tỉnh, Chợ Đồn nằm trên địa bàn phủ 

Thông Hoá thuộc về tỉnh Thái Nguyên [11, tr.18-19], [24, tr.9]. 

Cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp đẩy mạnh xâm lược nước ta, triều 

Nguyễn nhu nhược đã từng bước đầu hàng. Năm 1884, sau khi chiếm được 

thành Thái Nguyên, thực dân Pháp mở rộng cuộc chiến tranh lên các huyện 

phía bắc để sớm đặt ách thống trị ở vùng này. 

Năm 1900, sau khi hoàn thành công cuộc chinh phục chiếm được vùng 

đất ngày nay của tỉnh Bắc Kạn, để đặt cơ sở thống trị lâu dài khu vực miền 

núi hiểm trở, có vị thế quan trọng về chiến lược nằm ở phía bắc Thái Nguyên, 

Toàn quyền Đông Dương ra nghị định lấy vùng đất thuộc phủ Thông Hoá 

thành lập tỉnh Bắc Kạn, bao gồm các châu Bạch Thông, Chợ Rã, Thông Hoá 
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(sau gọi là Na Rì), Cảm Hoá (sau gọi là Ngân Sơn). Năm 1916, theo nghị định 

của Thống sứ Bắc Kỳ, một số vùng đất thuộc các châu Bạch Thông, Chợ Rã 

và tổng An Biện Thượng thuộc Định Hoá (Thái Nguyên) được tách ra lập 

thành châu Chợ Đồn gồm ba tổng: Đông Viên, Nhu Viễn và Nghĩa Tá, với 16 

xã [11, tr.19], [24, tr.10]. 

Do yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo Quyết 

định số 103/QĐ-TVQH ngày 21- 4 - 1965 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam) hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên được hợp nhất thành tỉnh Bắc Thái, 

huyện Chợ Đồn nằm trong tỉnh Bắc Thái [11, tr.155].  

Ngày 6 tháng 11 năm 1996 theo yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân 

các dân tộc và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Quốc hội đã quyết định tái lập 

tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở khu vực địa lý hành chính cũ. Ngày 01/1/1997 tỉnh 

Bắc Kạn chính thức được thành lập, huyện Chợ Đồn trở về với địa giới tỉnh 

Bắc Kạn. 

Huyện Chợ Đồn ngày nay gồm 21 xã và một thị trấn. Chợ Đồn là 

huyện vùng cao của tỉnh Bắc Kạn. Toàn huyện có diện tích tự nhiên là 90.337 

ha, chiếm khoảng 1/7 diện tích toàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó phần đất canh tác 

trên 2.400 ha [37, tr 8]. 

 Nằm ở phía tây bắc của tỉnh Bắc Kạn, Chợ Đồn có vị thế chiến lược 

hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử. Địa hình huyện hiểm 

trở, chạy dài suốt phía bắc và tây bắc có cánh cung sông Gâm với nhiều ngọn 

núi cao trên 1000 mét, cao nhất là Phja Lểnh (1527 mét) và Tam Tao (1326 

mét). Dãy Phja Bjoóc hùng vĩ trở thành mái nhà chung của ba huyện: Chợ 

Đồn, Bạch Thông, Ba Bể. Phía tây nam huyện tiếp giáp với các dãy núi cao ở 

về phía bắc Sơn Dương và Yên Sơn (Tuyên Quang). Khu vực phía tây  và 

phía bắc huyện có nhiều dãy núi đá vôi, nhiều hang động lớn, đó chính là nơi 
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ẩn nấp và cất dấu lương thực, thực phẩm khá an toàn của bà con các dân tộc 

trong vùng mỗi khi có giặc ngoại xâm đến xâm lấn, đồng thời trở thành những 

căn cứ, nơi che dấu bảo vệ lực lượng. 

 Xã Yên Thịnh xa xưa  từng là mảnh đất dưới quyền cai trị của thổ ty 

Quằng từ Chiêm Hoá, Nà Hang (Tuyên Quang) sang. Những nơi thờ cúng của 

cả cộng đồng cư dân  làng bản trước đây, các huyền thoại dân gian còn lưu 

truyền đến ngày nay và dấu vết thành luỹ có rải rác ở các xã Yên Thịnh, Yên 

Thượng... cho phép chúng ta biết được khu vực này từng chịu ảnh hưởng và 

là địa bàn hoạt động của Nùng Chí Cao trong những năm 40 của thế kỷ XI và 

của nghĩa quân Nùng Văn Vân đầu thế kỷ XIX. 

     Tên gọi huyện là huyện Chợ Đồn, cũng gợi lên cho chúng ta nhiều ý niệm. 

Chợ Đồn cách nay trên nhiều thế kỷ đã có họp chợ, giao lưu buôn bán mở 

rộng trong vùng. Một số tên chợ với các tài nguyên khoáng sản ở nơi gần đấy 

đã được nhắc đến trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi: “chợ Bằng Lũng (tây chi 

có đồng), chợ Quảng Bạch (bên hữu có vàng)” [57, tr.51]. Đồng thời Chợ 

Đồn còn là “nơi phên giậu”, rất có thể có các đồn trong hệ thống đồn, trạm 

của các triều đại phong kiến để bảo vệ vùng biên cương phía bắc của Tổ quốc.    

Trước năm 1945 , giao thông đi lại trong và ngoài huyện chủ yếu là các 

con đường nhỏ, thuận lợi hơn cả là đường Bắc Kạn – Chợ Đồn, ngoài ra còn 

có con đường goòng Bản Thi - Đầm Hồng (Chiêm Hoá, Tuyên Quang) do tư 

bản Pháp xây dựng từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất để chuyên chở 

quặng kẽm và hàng hoá. Các con đường bộ, đường sắt, đường sông mặc dầu 

còn nhỏ hẹp, song cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Chợ Đồn có thể  thông 

thương với tỉnh lỵ Bắc Kạn, huyện lỵ Chiêm Hoá (Tuyên Quang), Chợ Rã 

(tức Ba Bể) và huyện lỵ Định Hoá (Thái Nguyên). Chính bởi vậy, trong cuộc 

vận động Cách mạng Tháng Tám, Chợ Đồn đã trở thành nơi gặp gỡ của các 

đội Nam tiến và Bắc tiến, nối thông liên lạc giữa các trung tâm cách mạng 
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Cao Bằng với Thái Nguyên. Để ghi nhớ sự kiện thắng lợi này các đồng chí 

trong đoàn Nam tiến và Bắc tiến đã thống nhất đặt tên xã Nghĩa Tá là xã 

Thắng Lợi [23, tr.31]. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi 

nghĩa, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng qua Ngân Sơn, Ba Bể, đã tiến về Chợ Đồn  

để về Tân Trào (Sơn Dương,Tuyên Quang), lập đại bản doanh ở đó để chỉ đạo 

chuẩn bị tổng khởi nghĩa kịp thời cơ [24, tr.12]. 

Có thể nói, với hệ thống giao thông nói trên tạo cho Chợ Đồn có vị trí 

chiến lược quan trọng về quân sự, án ngữ một vùng tiếp giáp nhiều tỉnh. Do 

đó, trong hệ thống cai trị thực dân Pháp đã cho xây dựng ở nơi đây tới 4 đồn 

bốt để kìm kẹp và kiểm soát quân sự. Từ  Bắc Kạn qua Chợ Đồn đi Chiêm 

Hoá (Tuyên Quang) và ngược lại, trở thành con đường có tầm chiến lược 

quan trọng trong cuộc tấn công lên Việt Bắc thu - đông năm 1947 của thực 

dân Pháp.  Với hệ thống các con đường nhỏ, địa hình dốc, núi rừng hiểm trở, 

việc đi lại bằng cơ giới trên địa phận huyện Chợ đồn gặp nhiều khó khăn, trở 

ngại. Thế nhưng, địa thế đó lại rất thuận lợi cho hoạt động cách mạng của ta, 

đặc biệt cho việc thực hiện chiến tranh du kích. Dựa vào địa hình ta dễ dàng 

gây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng  lực lượng, lúc thuận lợi có thể tiến 

công, lúc khó khăn có thể lui vào thế thủ, bảo toàn lực lượng [61, tr.13]. Địa 

thế hiểm trở, núi rừng bạt ngàn và có cơ sở quần chúng vững chắc là một 

trong những yếu tố đảm bảo cho Chợ Đồn trở thành ATK tiếp nhận các cơ 

quan Trung ương và của tỉnh Bắc Kạn trong những năm kháng chiến chống 

Pháp. Hệ thống giao thông đường bộ ở Chợ Đồn trước đây chậm phát triển, 

nay được mở mang, đi lại tương đối thuận lợi. Đường số 29, đảm bảo giao 

thông từ tỉnh lỵ đến Chợ Đồn. Từ Chợ Đồn theo đường 254 qua Định Hóa 

xuống Thái Nguyên để về xuôi...Ngoài những con đường tương đối lớn nói 

trên, Chợ Đồn còn có nhiều đường nhỏ liên xã, nối liền các xã với thị trấn 

hoặc từ các xã phía đông bắc sang Ba Bể. Từ Chợ Đồn có thể dễ dàng thông 
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thương, liên lạc các huyện Nà Hang, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Định Hóa 

(Thái Nguyên), Bạch Thông, Ba Bể (Bắc Kạn). 

Chợ Đồn là một trong những huyện của tỉnh Bắc Kạn giàu tài nguyên 

thiên nhiên, khoáng sản, nhất là quặng kẽm ở khu mỏ Chợ Điền - là mỏ kẽm 

có trữ lượng lớn nhất Đông Dương. Ngoài mỏ kẽm, còn có chì, vàng sa 

khoáng ... có giá trị to lớn về mặt kinh tế, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, có đủ nắng, mưa và độ ẩm thích 

hợp với sự phát triển của các loài động thực vật nhiệt đới, có nơi như Phja 

Khao (Bản Thi) do ở độ cao, nên khí hậu quanh năm mát mẻ, thuận lợi cho sự 

phát triển thảm thực vật á nhiệt đới. Với khí hậu trên, từ ngàn xưa, núi rừng 

Chợ Đồn đã chứa đựng nguồn tài nguyên động thực vật phong phú, đa dạng, 

là nguồn sống, nguồn vật liệu, dược liệu quý giá cung cấp cho cuộc sống con 

người. Đó còn là nơi điều hòa khí hậu, lưu giữ nguồn nước và độ màu mỡ của 

đất đai, có lợi cho sản xuất và đời sống.  

Rừng Chợ Đồn có nhiều cây lấy gỗ, cây dược liệu,... gỗ có “tứ thiết”: 

đinh, lim, nghiến, táu. Họ thực vật có đốt cũng nhiều như: tre, nứa, vàu, trúc, 

song mây...Ngoài ra còn phải kể đến nấm hương, mộc nhĩ và các loại cây có 

bột như cây đao, cây báng, củ bấu có thể nuôi sống con người và gia cầm. 

Rừng Chợ Đồn  cũng là nơi sinh sống của nhiều hệ động vật với nhiều 

loại chim muông, thú rừng như: Phượng hoàng, trĩ, hươu, nai, khỉ, lợn rừng, 

tê tê...Với hệ động thực vật phong phú, đa dạng nói trên rừng Chợ Đồn có tác 

dụng to lớn phục vụ cho đời sống, sản xuất, xây dựng kinh tế, quốc phòng. 

Chợ Đồn là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Kạn, nhưng có một hệ thống 

suối, sông với lượng nước khá phong phú. Chợ Đồn không có sông to, nhưng 

có nhiều con suối nhỏ và một số con suối lớn là ngọn nguồn của các con sông 

Cầu, sông Phó Đáy...Sông, suối của Chợ Đồn tuy không thuận tiện cho giao 

thông, nhưng là nguồn tài nguyên giá trị về thủy lợi, thủy năng, thủy sản,... 
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góp phần quan trọng vào trong điều hòa khí hậu, tạo độ phì nhiêu của đất đai. 

Lòng sông, suối thường sâu, để có nước tưới cho ruộng đồng, nhất là các chân 

ruộng bậc thang, đồng bào các dân tộc Chợ Đồn có nhiều kinh nghiệm làm 

mương, phai, bắc máng, làm guồng nước. Đồng bào còn lợi dụng sức nước để 

phục vụ sản xuất, đời sống như cối giã gạo, thủy điện, bật bông,... 

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình núi cao, độ dốc lớn và ảnh hưởng của 

khí hậu nên về mùa hạ vùng này thường có những trận mưa to, lượng nước 

sông, suối lên cao bất thường gây ra lũ lụt. Mùa đông đôi lúc khí hậu, thời tiết 

rất khắc nghiệt, hay có sương muối, băng giá hoặc mưa phùn, gió bấc kéo 

dài... ảnh hưởng tới sinh trưởng của động thực vật,  đến sản xuất và đời sống 

của đồng bào các dân tộc. 

Những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý- hành chính, về điều kiện tự 

nhiên và nền kinh tế tự túc tự cấp trong nhân dân làm cho Chợ Đồn có vị trí 

chiến lược hết sức quan trọng trong kháng chiến chống Pháp cũng như sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

 1.2.1. Đặc điểm kinh tế  

 Chợ Đồn có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi cho việc xây dựng nền 

kinh tế kháng chiến tự cấp, tự túc. Thiên nhiên nơi đây phong phú, đa dạng, 

đủ tiềm năng cơ bản, cần thiết để tạo ra của cải nuôi dưỡng con người. 

Kinh tế công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có khai thác quặng kẽm và 

một số nghề thủ công truyền thống. Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới đất 

nước, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư, mở rộng xây dựng, cơ cấu kinh tế có 

nhiều thay đổi, trong công nghiệp và thủ công nghiệp đã hình thành nhiều xí 

nghiệp, cơ sở sản xuất, một số sản phẩm còn tham gia giao lưu kinh tế trong 

và ngoài tỉnh. Tổ chức và hoạt động dịch vụ cũng có bước phát triển đáng kể. 
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Mặc dù vậy tỷ trọng nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế, lực lượng sản xuất xã hội 

chủ yếu là  nông dân. 

 Là huyện miền núi, rừng chiếm phần lớn diện tích tự nhiên, nhưng xen 

kẽ rừng là các thung lũng lòng chảo, lòng máng chạy dọc theo các con sông, 

suối, nhân dân đã khai phá, cải tạo thành những chân ruộng bậc thang, trồng 

lúa nước. Nhiều xã có cánh đồng rộng lớn như Đông Viên, Phương Viên, 

Bình Trung, Đồng Lạc, Nam Cường...trở thành những vựa lúa của huyện. 

Chợ Đồn là một trong ba huyện (Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể) sản xuất 

được nhiều lương thực nhất tỉnh Bắc Kạn .  

Tại Chợ Đồn, các cư dân ở vùng thấp có nhiều kinh nghiệm trong việc 

khai thác vùng thung lũng và hệ thống mương, phai, cọn, lốc, lìn,...cư dân 

vùng cao với kỹ thuật khai thác ruộng bậc thang và nương rẫy dốc. Ngoài 

trồng lúa, đồng bào còn trồng các loại hoa màu rau, đậu và nhiều loại cây ăn 

quả khác như cam, quýt, mận, hồng...Có đồi núi, soi , bãi và nguồn lương 

thực dồi dào, đã tạo điều kiện cho sự phát triển các đàn gia súc, gia cầm trong 

các gia đình nhất là nuôi trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng. Đồng bào nhiều 

địa phương còn thả cá ở ao, nuôi cá ở ruộng. 

Các nghề thủ công gia đình khá phát triển và đa dạng, đáng chú ý là 

nghề dệt vải khổ hẹp và dệt thổ cẩm. Dệt thổ cẩm của đồng bào Tày, Nùng là 

một trong những nghề truyền thống với nhiều sản phẩm đẹp, hoa văn trang trí 

phong phú, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của đồng bào. Phụ nữ các dân 

tộc Chợ Đồn có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng bông, kéo sợi, dệt vải, 

nhuộm chàm, pha màu sợi thổ cẩm. Nam giới giỏi các nghề mộc trong dân 

gian và thành thạo đan lát. Ở một số vùng đồng bào còn có nghề rèn, nghề 

làm gạch ngói,  nung vôi... Ngoài ra, nam giới các dân tộc trong huyện còn 

biết chế tạo cung nỏ, súng kíp, thuốc súng, biết sử dụng thành thạo các loại vũ 

khí này để săn bắt, bảo vệ mùa mang và đánh giặc.  



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

Đồng bào các dân tộc Chợ Đồn còn dành thời gian đi kiếm lâm thổ sản 

như: sa nhân, củ nâu, củ mài, nấm hương, măng...Nền kinh tế hái lượm này có 

tác dụng bổ sung cho nền kinh tế tự cấp, tự túc. 

         Tuy nhiên, ở Chợ Đồn mỗi thành phần dân tộc khác nhau lại có tập quán 

sản xuất khác nhau, tạo nên sự phong phú, đa dạng trong đời sống kinh tế của 

đồng bào các dân tộc trong huyện. 

Người Tày làm ruộng nước là chính. Bên cạnh đó họ còn trồng các loại 

cây rau màu (ngô, khoai, sắn, bầu, bí, các loại đậu, dưa), trồng mía, chuối và 

các loại hoa quả, vừa kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thả cá ở ruộng, 

ở ao và làm nghề thủ công gia đình (làm đồ mộc, đan lát, bật bông, kéo sợi, 

dệt vải, nuôi tằm, kéo tơ, nghề rèn, đục và đẽo đá, làm gạch, ngói, ép mía, nấu 

mật...). Ngày nay, do sự phát triển của khoa học công nghệ, sự giao lưu kinh 

tế không ngừng mở mang trong vùng và giữa miền xuôi, miền ngược, một số 

nghề truyền thống đã bị mai một. Nhưng nhìn chung nền kinh tế của đồng bào 

Tày phong phú, đa dạng, mang tính chất tự túc, tự cấp cao. Ngoài tự sản, tự 

tiêu, đồng bào Tày cùng một số các dân tộc khác sống xen cư, xen canh từ xa 

xưa cũng đã đẩy mạnh giao lưu giữa các địa phương. Một số chợ hình thành 

cách nay đã gần chục thế kỷ như chợ Quảng Bạch, chợ Bằng Lũng, ngoài ra 

chúng ta còn tìm thấy  địa danh  (tên) chợ còn lưu lại tại các vùng khác như 

Tông Chợ ở Yên Thượng.  

Người Dao sản xuất lúa nương, ngô là chính kết hợp với chăn nuôi gia 

súc, gia cầm. Ngoài trồng bông dệt vải tự túc cái mặc, nhìn chung các ngành 

nghề trong đồng bào Dao ít phát triển. Ngày nay, đời sống của đa số đồng bào 

được cải thiện hơn trước, song cũng có những hộ còn gặp nhiều khó khăn. 

Hoạt động kinh tế của đồng bào Kinh bao gồm nhiều lĩnh vực: dịch vụ, 

buôn bán, tiểu thủ công nghiệp... . 
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Đối với người Nùng, hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp 

trồng lúa nước. Bên cạnh đó đồng bào cũng rất thành thạo các nghề thủ công 

gia đình như làm đồ mộc, đan lát, dệt vải, rèn,...Người Hoa có bộ phận làm 

nông nghiệp, có bộ phận buôn bán nhỏ và phục vụ ăn uống. 

Nền kinh tế mang tính tự túc tự cấp, khép kín từ quá trình sản xuất đến 

tiêu dùng ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Nhưng trong cách 

mạng và kháng chiến, nền kinh tế này lại đáp ứng được nhu cầu hậu cần tại 

chỗ. Đây là thế mạnh của nền kinh tế tự nhiên, có tác dụng thiết thực đối với 

cuộc kháng chiến. Với nguồn của cải thiên nhiên phong phú sẵn có đã đáp 

ứng nhu cầu vật chất cho kháng chiến, đảm bảo cho lực lượng kháng chiến có 

thể tồn tại và phát triển. 

 1.2.2. Đặc điểm xã hội 

Chợ Đồn, mảnh đất đầy tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội và có vị trí 

quan trọng về quốc phòng, từ thời tiền sử, đã có con người sinh sống. Ngày 

nay còn lưu truyền trong nhân dân truyền thuyết lịch sử về người khổng lồ, 

gọi là ông Tài Ngào (còn gọi là Cẩu Khây) đã đào mương, khơi dòng, dẫn 

nước làm ruộng ở vùng Nam Cường. Người đời sau cho rằng Bó Lù có năm 

nguồn nước phun lên chính là năm ngón tay của  Cẩu Khây ấn xuống để 

thông dòng chảy ra phía hồ Ba Bể, còn những mỏm đá nhô lên ở suối Bằng 

Viễn chính là đàn trâu của ông đằm ở đó [74, tr.50-51], [41, tr.22]. Nhân dân 

và các nhà nghiên cứu khảo cổ đã phát hiện những chiếc rìu đá mài, búa và 

dụng cụ sinh hoạt bằng đồng có rải rác ở các xã Xuân Lạc, Tân Lập, Bản 

Thi... Từ những cứ liệu trên có thể nói: Chợ Đồn nằm trong khu vực ảnh 

hưởng của nền văn hoá Bắc Sơn - Văn hoá khảo cổ thời đại đá mới, cách nay 

hàng ngàn năm, con người với nền nông nghiệp trồng lúa nước sơ khai đã 

xuất hiện ở một số vùng trên địa bàn huyện. 
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Ở những giai đoạn muộn hơn chắc chắn đã có các cụm cư dân tiếp tục 

khai phá rừng rậm làm ruộng, xây dựng bản làng ở Chợ Đồn. Những công 

trình thuỷ lợi của người cổ  ngày nay còn để lại khá rõ nét ở một số bản thuộc 

khu vực các xã phía tây của huyện mà nhân dân các bản này vẫn còn sử dụng, 

các huyền thoại về làm thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt xã hội ở 

vùng này phản ánh một thực tế lịch sử về sự tồn tại của một cộng đồng cư dân 

nông nghiệp trồng lúa nước đã từng sinh sống ở đây. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, Chợ Đồn hiện nay là nơi hội tụ, sinh sống 

của sáu dân tộc anh em, bao gồm: Tày, Kinh, Nùng, Dao, Mông, Hoa. Xưa 

kia, cư dân ở Chợ Đồn thưa thớt. Kể từ năm 1909, tư bản Pháp tuyển mộ nhân 

công lên khai thác mỏ kẽm Chợ Điền, dân số trong huyện không ngừng tăng 

lên. Năm 1932 tổng dân số toàn huyện  có gần một vạn người (chiếm gần 1/5 

dân số toàn tỉnh). Theo tổng điều tra dân số Việt Nam (ngày 1 tháng 4 năm 

1999), huyện Chợ Đồn có 46.574 người. 

Trong cộng đồng dân cư, dân tộc Tày là tộc người có nguồn gốc Tày cổ 

(là nhóm tộc người nằm trong khối Bách Việt có mặt từ xa xưa trên lãnh thổ 

Việt Nam, sớm hòa hợp với cư dân Việt cổ trong tiến trình dựng nước và giữ 

nước) trở thành chủ nhân có mặt sớm và lâu đời nhất ở Chợ Đồn. Trong quá 

trình phát triển của lịch sử, một bộ phận người Kinh ở dưới xuôi lên sinh sống 

lâu đời ở Chợ Đồn, dần chuyển hóa thành người Tày. Ngày nay, một số gia 

đình còn biết rõ gia phả nhà mình có nguồn gốc từ các tỉnh: Nam Định, Ninh 

Bình...cách nay chừng vài thế kỷ. 

Đồng bào Tày chiếm 71,3 % tổng dân số trong huyện, họ sống chủ yếu 

ở vùng thấp, ven đồi núi, trong các thung lũng, dọc các con sông, suối. Xã hội 

Tày ở Chợ Đồn xưa kia, ngoài đơn vị bản, có nơi còn tổ chức thành mường 

như mường Loòng (khu vực Bằng Phúc, bắc Phương viên). Xã hội muờng có 

cả bộ máy hành chính dưới quyền của chúa mường. Ngày nay đồng bào Tày 
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sống tập trung thành thôn bản với nhiều tên gọi khác nhau gắn với đặc điểm 

địa hình của từng vùng. Có bản vài nóc nhà, bản đông nhà lên tới ba mươi đến 

bốn mươi hộ. Đông Viên, Phương Viên, Bình Trung, Đồng Lạc là những xã 

có nhiều bản nhà cửa san sát, đông dân. Cho tới ngày nay, phần đông đồng 

bào vẫn ở ngôi nhà sàn truyền thống của mình, trong khi một số hộ chuyển 

sang ở nhà đất (nhà gỗ, bưng ván hoặc có tường xây), hiện tượng này có khá 

phổ biến ở khu vực chợ, rải rác trục đường giao thông và  một số bản thuộc 

Nhu Viễn. Trong các bản người Tày, hầu như nhà nào cũng có khuôn viên  

trồng đủ mọi thứ rau, màu, cây ăn quả. Khu vực phía đông, nam và tây nam  

huyện, nhân dân còn trồng nhiều cây cọ lấy lá lợp nhà. Các xã Rã Bản, 

Phương Viên có nhiều chè, Bằng Phúc có chè Thiên Phúc thơm ngon, được 

nước nổi tiếng trong vùng. 

Dân tộc Dao  đứng hàng thứ hai, chiếm trên 11% dân số toàn huyện. 

Người Dao có mặt tương đối sớm ở Chợ Đồn, cách ngày nay khoảng hơn 200 

năm. Trước đây, với đặc điểm du canh, du cư đồng bào sống rải rác khắp các 

xã của huyện. Ngày nay, thực hiện cuộc vận động định canh, định cư của 

Đảng và Chính phủ, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành trong huyện, 

đồng bào Dao đã từng bước ổn định cuộc sống. Những xã có đông đồng bào 

Dao sinh sống như Ngọc Phái, Quảng Bạch, Nghĩa Tá, Bản Thi... 

 Dân tộc Kinh với số dân chiếm trên 9% dân số toàn huyện đứng  thứ 

ba sau các dân tộc Tày, Dao. Người Kinh có mặt ở Chợ Đồn chủ yếu là trong 

đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Họ sinh sống tập trung 

nhất ở Bản Thi, làm công nhân mỏ là chính. Trong kháng chiến chống Pháp, 

nhiều cán bộ , công nhân theo cơ quan, xưởng máy, kho tàng của Trung ương 

chuyển lên Chợ Đồn, ngoài ra còn một số đồng bào tản cư dưới xuôi lên, làm 

tăng đáng kể dân số của huyện. Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính 

phủ, trong những năm 1960-1961, nhiều hộ sản xuất nông nghiệp đã từ tỉnh 
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Thái Bình lên Chợ Đồn tham gia phát triển kinh tế và văn hóa ở miền núi. 

Bên cạnh đó việc mở rộng khai thác mỏ kẽm Chợ Điền, làm cho dân số người 

kinh tăng lên hơn trước. Hiện nay, ngoài Bản Thi và thị trấn Bằng Lũng, đồng 

bào Kinh sinh sống rải rác trên nhiều địa bàn trong huyện.  

 Người Mông ở huyện Chợ Đồn có số dân đứng hàng thứ tư, chiếm trên 

5% dân số toàn huyện. Người Mông, do di cư tự nhiên ở nơi khác đến cách 

đây không lâu, sống xen cư,  rải rác trong huyện, nơi sinh sống tương đối tập 

trung là các xã Bình Trung, Nam Cường, Xuân Lạc. 

Dân tộc Nùng, chiếm chưa đầy 2% dân số trong huyện, phần lớn cư 

dân có mặt ở Chợ Đồn  cách ngày nay hơn hai thế kỷ, một bộ phận nhỏ do di 

dân tự nhiên từ các tỉnh khác đến vào những năm cuối của thế kỷ XX. Đồng 

bào sống xen cư với các dân tộc khác. 

 Chợ Đồn là nơi có số người Hoa cư trú đông nhất của tỉnh Bắc Kạn. So 

với các dân tộc khác, người Hoa ở Chợ Đồn có số dân không đông, hầu hết 

sống tập trung ở xã Bản Thi.  

Có thể nói, tuy là sáu dân tộc thuộc các nhóm tiếng nói khác nhau, 

nhưng hầu như các dân tộc Chợ Đồn đều ít nhiều hiểu được, nói được tiếng 

nói của nhau, nhất là tiếng Tày và tiếng Kinh. 

Thời gian xuất hiện của các dân tộc không giống nhau, có những dân 

tộc mà quá trình phát triển gắn liền với toàn bộ tiến trình dựng nước và giữ 

nước của dân tộc Việt Nam, có những dân tộc mới chuyển cư đến trong 

những thế kỷ gần đây do nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dầu vậy, các dân 

tộc trong huyện trong tiến trình phát triển lịch sử, đều nêu cao tinh thần đoàn 

kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau về mọi mặt. Đồng bào có truyền thống 

lao động cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống, luôn 

luôn vươn lên để tự hoàn thiện mình và đã tạo nên những giá trị văn hoá vật 

thể và phi vật thể hết sức đặc sắc. Từ ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào 
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Tày, Nùng cho tới trang phục của các dân tộc hàm chứa các giá trị lịch sử, 

văn hoá, thể hiện óc thẩm mỹ,  sự khéo léo, tinh tế của mỗi dân tộc. 

Dân tộc nào cũng có một kho tàng văn hoá dân gian phong phú: thơ ca, 

tục ngữ, thành ngữ ...  để ca ngợi cái hay, cái đẹp, phê phán cái xấu, dăn dạy 

lẽ sống làm người, truyền lại kinh nghiệm sản xuất... 

Đồng bào Tày, Nùng và các dân tộc ít người khác sinh sống ở Chợ Đồn 

là những  dân tộc ở thời kỳ cổ đại không có chữ viết riêng của tộc mình, nên 

không có văn học thành văn thời cổ  đại. Cách ngày nay vài chục năm, một số 

người biết chữ Nôm Tày (có từ thế kỷ XV), thường đọc các truyện, thơ bằng 

chữ Nôm Tày, nay đã thành cổ văn, ít người đọc được. Năm 1960, được sự 

giúp đỡ của Nhà nước, đồng bào Tày, Nùng có chữ viết của mình (chữ Tày – 

Nùng) trên cơ sở chữ Quốc ngữ, bằng các con chữ La tinh tương đối hoàn 

chỉnh. Sự kết hợp chữ Quốc ngữ và chữ Tày – Nùng đã góp phần nâng cao sự 

hiểu biết và sinh hoạt văn hoá trong nhân dân. 

Về thơ ca, trước đây một số người Tày biết hát Loàn (như hát lượn) 

trong lễ hội lồng tồng (xuống đồng). Ngày nay trong đồng bào Tày, Nùng còn 

lưu truyền khá phổ biến  các bài ca cúng bái của: pụt, tào, then  dùng trong 

các lễ kỳ yên (lễ cầu cho sự bình an), trong ma chay có các  thể loại thơ ca 

nghi lễ như mại xe, văn tế, văn than. Trong nhân dân, có thơ đám cuới  (thơ 

lẩu) với những vần thơ văn hoa, ý nhị; thơ ca sinh hoạt như sli, lượn, phong 

slư, phuối pác (nói miệng), câu đố, cho đến hát đồng dao của trẻ em và hát ru. 

Mặc dầu không có văn học thành văn thời cổ đại, nhưng bù lại, nhân 

dân các dân tộc có một kho tàng truyện cổ tích truyền miệng hết sức phong 

phú. Tiêu biểu trong các truyện cổ tích của đồng bào Tày như truyện Pú 

Lương Quân, Tài ngào, Da Dửn, Da Piến, Ý Pịa, Tua Tểng, Tua Nhì...Người 

Dao có truyện Bàn Hồ hay còn gọi là Bàn Vương. Truyện cổ tích của đồng 

bào các dân tộc phản ánh quá trình lịch sử tộc người, sinh hoạt, sản xuất, xã 
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hội của các dân tộc, còn được lưu truyền tới ngày nay, có giá trị sâu sắc về 

lịch sử và văn hoá. Các dân tộc đều có những sinh hoạt văn hoá cộng đồng 

phong phú, đa dạng đậm đà bản sắc dân tộc, được thể hiện trong các dịp Tết 

đến - Xuân về, trong lễ hội, đám cưới, chợ phiên...Người Dao có hát páo 

dung, người Mông có múa khèn, người Nùng hát Sli, người Tày  phuối pác 

(còn gọi là hát ví hay rọi), hát lượn. Hát lượn cọi của người Tày (phổ biến ở 

Chợ Đồn và Ba Bể) được các nhà nghiên cứu văn hoá đánh giá là “viên ngọc 

qúy trong kho tàng văn học dân gian”. Đồng bào Tày, Nùng còn có lễ hội  

“Lồng tồng” (xuống đồng) vào dịp đầu xuân với ý nghĩa cầu mùa, là hình 

thức sinh hoạt văn hoá độc đáo, cấu kết cộng đồng bền chặt, xuyên suốt trong 

xã hội cổ truyền của đồng bào. 

Có thể nói, trải qua một quá trình lịch sử lâu dài sinh sống trên mảnh 

đất thiên nhiên vừa ưu đãi, vừa khắc nghiệt, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã 

sớm hình thành cho mình truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. Những giá 

trị văn hóa tinh thần được sản sinh trong quá trình lao động, xây dựng cuộc 

sống của đồng bào các dân tộc đã góp phần quan trọng làm phong phú nền 

văn hoá dân tộc Việt Nam. Đó còn là cơ sở làm nảy sinh và hình thành  truyền 

thống  đoàn kết, đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc 

Chợ Đồn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

1.3. Truyền thống đấu tranh  

         Đồng bào các dân tộc Chợ Đồn sống trong một môi trường truyền thống  

miền núi, được thiên nhiên ưu đãi, song nhiều lúc cũng rất khắc nghiệt. Mùa 

đông, người dân phải chống chọi với băng giá, gió rét... mùa mưa thường xảy 

ra lũ lụt, gây thiệt hại lớn về mùa màng, tài sản và tính mạng của con người. 

Là một trong những huyện miền núi của tỉnh Bắc Kạn, có vị trí quan 

trọng về quân sự, chính trị, kinh tế, cho nên từ xa xưa, Chợ Đồn đã trở thành 

mảnh đất tranh giành, cướp bóc của các thế lực phong kiến trong và ngoài 
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nước. Vì vậy nhân dân trong vùng luôn phải vùng lên đấu tranh chống lại 

chúng để bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của bản làng. 

Những khó khăn, thử thách trên đã tôi luyện, hun đúc cho con người 

nơi đây những đức tính như kiên nhẫn, cần cù lao động, kiên cường bất khuất, 

đoàn kết, thủy chung, thật thà chất phác, trọng công lý, lẽ phải, khát khao 

hạnh phúc. Trải qua các thời kỳ đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc, đều 

có sự tham gia đóng góp của đồng bào các dân tộc ở Bắc Kạn nói chung và 

Chợ Đồn nói riêng. 

Hưởng ứng khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43), các tộc Man, tộc 

Lý (tổ tiên của người Tày, Nùng) ở Việt Bắc đã nổi dậy khởi nghĩa đánh đổ 

ách thống trị của nhà Đông Hán. “Nhân dân Tày, Nùng ở Việt Bắc...còn lưu 

giữ nhiều kỷ niệm và truyền thuyết Hai Bà Trưng”[43, tr.175]. 

Các giai đoạn lịch sử tiếp theo, trong cuộc đấu tranh giành quyền tự 

chủ của dân tộc đều có sự tham gia của nhân dân Tày, Nùng. Vào thập kỷ đầu 

của thế kỷ IX “nhân dân Tày, Nùng, Tráng...luôn luôn nổi dậy chống phong 

kiến Đường”[43, tr.133]. Cuộc đấu tranh đó đã được sự tham gia hưởng ứng 

của quan lại (Dương Thanh, thứ sử châu Hoan) và binh lính dưới quyền chỉ 

huy của ông. 

Trong các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược Tống (thế kỷ XI) của 

nhà  Lý, chống quân Mông - Nguyên xâm lược (thế kỷ XIII) đều có sự tham 

gia của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Bắc, trong đó có đồng bào các 

dân tộc Chợ Đồn. Đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị của nhà 

Minh (thế kỷ XV), phong trào kháng chiến của các dân tộc miền núi mang tên  

“nghĩa binh áo đỏ” lan rộng khắp các vùng Việt Bắc, trong đó có khu vực 

miền núi của tỉnh Bắc Kạn ngày nay. Suốt 17 năm ròng các đội  “nghĩa binh 

áo đỏ” đã gây cho địch nhiều tổn thất “làm cho chúng không thể nào đặt vững 

được chính quyền đô hộ trên miền núi rừng bao la  của chúng ta”
 
[43, tr.239]. 
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Bước vào thế kỷ XVI, cuộc chiến tranh giữa chúa Trịnh với nhà Mạc 

gây nhiều đau thương cho đồng bào các dân tộc ở vùng núi phía bắc Bắc Kạn. 

Sau trận đại bại đẫm máu ở Nghiên Loan, vùng hồ (Ba Bể) năm 1596, nhà 

Mạc chạy lên Cao Bằng, được nhà Minh che chở “an tháp tại địa phương Cao 

Bằng, trấn Thái Nguyên”
 
[21, tr.225] ngót 70 năm. 

Cuộc khởi nghĩa của Nùng Văn Vân  (1833- 1835) chống ách thống trị 

của nhà Nguyễn lan rộng từ Bảo Lạc (Cao Bằng) đến Ba Bể, Chợ Đồn ...(Bắc 

Kạn) thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ  bàn đạp phía bắc, quân khởi 

nghĩa tiến đánh quân triều đình nhà Nguyễn ở Tuyên Quang. Ngày nay, nhân 

dân các xã Yên Thượng, Yên Thịnh còn lưu truyền huyền thoại lịch sử về  

nghĩa quân xuất phát từ Che Ngù (Yên Thượng) tiến về phía tây làm trận giao 

chiến quyết liệt với quân triều Nguyễn tại Pác Man (Chiêm Hoá, Tuyên 

Quang). Khởi nghĩa Nùng Văn Vân thể hiện tư tưởng cát cứ của những người 

lãnh đạo, trước xu thế chung của lịch sử, nên đã bị thất bại. Song nó đã chứng 

tỏ  tinh thần quật khởi chống áp bức của nhân dân.  

Tháng 3 năm 1884, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm thành Thái 

Nguyên, sau đó chúng mở rộng chiến sự lần lượt đánh chiếm các huyện miền 

núi của tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 1895, một đạo quân Pháp tiến lên vùng 

thượng lưu sông Cầu đánh chiếm các vùng rẻo cao của phủ Thông Hoá, trong 

đó có phần đất của huyện Chợ Đồn ngày nay. Kể từ đó, nhân dân các dân tộc 

huyện Chợ Đồn đã phải chịu ách áp bức bóc lột hết sức nặng nề và thâm độc 

của thực dân Pháp. Hệ thống cai trị châu Chợ Đồn khi mới thành lập gồm có 

3 tổng: Đông Viên (8 xã), Nhu Viễn (4 xã)và Nghĩa Tá(4 xã). Đứng đầu bộ 

máy cai trị ở huyện là viên tri châu. Dưới quyền  tri châu là chánh, phó tổng 

(ở cấp tổng), cấp xã có lý trưởng và phó lý. Từ năm 1931 ở cấp xã còn có Hội 

đồng kỳ mục.  
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Dựa vào đặc điểm miền núi có nhiều dân tộc cùng chung sống, trình độ  

văn hóa kém phát triển, cư dân thưa thớt, thực dân Pháp thi hành chính sách 

chia để trị hết sức thâm độc nhằm phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, dễ bề cai trị. 

Chúng tung ra những luận điệu lừa bịp gây chia rẽ, thù hằn, miệt thị giữa 

đồng bào vùng thấp với vùng cao, giữa đồng bào miền xuôi và miền ngược... 

Ở một số xã, bên cạnh chính quyền chung, với một số dân tộc ít người như 

người Dao, chúng còn đặt các chức dịch riêng, như: chánh, phó quản chiểu 

(cấp châu), chánh, phó Mán (cấp tổng), động trưởng (cấp xã),do người Dao 

nắm giữ. Thực dân Pháp coi hệ thống chính quyền đó là một đặc ân đối với 

người Dao. Trên thực tế, người Dao phải chịu áp bức của hai tầng của chính 

quyền đế quốc [39, tr.19]. 

Bên cạnh bộ máy cai trị hành chính, thực dân Pháp thiết lập bộ máy 

quân sự để kìm kẹp nhân dân, đàn áp phong trào cách mạng. Chính quyền 

thực dân đã xây dựng các đồn binh ở châu lỵ Chợ Đồn, Bản Thi, lớn nhất là 

đồn ở Yên Thịnh, từ năm 1944, khi phong trào cách mạng lên cao còn có 

thêm đồn Tổng Quận. Lực lượng binh lính ngoài lính khố xanh, lính cơ, còn 

có lính dõng ở các xã, tổng với số lượng ngày càng tăng, nhất là trong thời kỳ 

diễn ra cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám.  

Dưới ách thống trị của thực dân pháp, sản xuất, kinh tế lạc hậu, đời 

sống nhân dân hết sức khó khăn, trong khi đó nhân dân ta phải gánh chịu sưu 

cao, thuế nặng. Không chỉ bòn rút nhân dân ta về thuế khoá và các sản phẩm 

nông nghiệp, thực dân Pháp còn ra sức khai thác tài nguyên thiên nhiên, đặc 

biệt là khai thác khoáng sản. Năm 1909, công ty khai khoáng và luyện kim 

Đông Dương sau quá trình thăm dò, đã tiến hành khai thác mỏ kẽm Chợ Điền 

(Chợ Đồn) với quy mô lớn. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, công ty này 

càng tăng cường vốn đầu tư, ra sức tuyển mộ công nhân, đẩy mạnh vơ vét hơn 

trước, tính riêng năm 1925 số công nhân lên tới 1000 người. Họ bị bóc lột 
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nặng nề, đồng lương thấp kém, bị cai, ký, chủ mỏ đối sử tàn nhẫn. Nhờ đó mà 

số lượng quặng khai thác được ngày càng tăng. Tính trong 27 năm (từ 1914 -

1941), tư bản Pháp đã cướp bóc  353.716 tấn quặng kẽm ở Chợ Đồn [9, tr.36]. 

Chế độ thực dân đã kìm hãm nhân dân ta trong vòng lạc hậu, hầu hết 

nhân dân bị mù chữ, không có điều kiện học hành. Năm 1922, ở vào thời kỳ 

nền giáo dục thực dân được coi là có sự mở mang, cả Bắc Kạn và Thái 

Nguyên cũng chỉ có sáu trường Tiểu học (cấp I) không toàn cấp [9, tr.36]. 

Nhân dân ốm đau không có thuốc và nơi chữa bệnh, trong khi đó các tệ nạn 

xã hội như nghiện hút thuốc phiện, cờ bạc và những tập tục cổ hủ mê tín dị 

đoan lại được chế độ thực dân, phong kiến duy trì. Bối cảnh lịch sử nói trên 

đã hun đúc và thúc đẩy tinh thần đầu tranh của nhân dân để tự giải phóng 

mình, giải phóng xã hội và để giành lấy độc lập và tự do cho dân tộc.  

Không chịu nổi chính sách cai trị của thực dân Pháp, công nhân mỏ 

kẽm ở Bản Thi và nhân dân các dân tộc trong huyện, không chịu nổi chính 

sách cai trị của chúng đã thường xuyên tỏ thái độ bất bình, phản đối sưu cao, 

thuế nặng, hành động bạo ngược của bọn quan lại trong huyện và của cai phu, 

chủ mỏ. Song do  chưa có sự lãnh đạo của chính Đảng tiên phong của giai cấp 

công nhân, nên các cuộc đấu tranh đó diễn ra trong phạm vi còn hẹp, lẻ tẻ, rời 

rạc, thiếu sự thống nhất, nên rốt cuộc phong trào đã sớm bị dập tắt. Đầu năm 

1927, Hoàng Đình Giong hoạt động trong phong trào yêu nước ở Cao Bằng 

đã đến mỏ Bản Thi để vận động công nhân. Trong khi chưa xin được việc làm 

trong mỏ, để có điều kiện sinh hoạt và che mắt địch, Hoàng Đình Giong tìm 

vào trong làng (có thể là Bản Mjai) mở lớp dạy học để từ đó tiếp xúc với nhân 

dân và công nhân mỏ, truyên truyền, vận động cách mạng. Công việc vừa bắt 

đầu được thời gian thì Hoàng Đình Giong lâm bệnh nặng. Được sự giúp đỡ 

của chủ nhà (nơi anh trọ), căn bệnh giảm dần, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, 

Hoàng Đình Giong đành quay trở lại Cao Bằng [10, tr.18-19]. 
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Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu 

bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Từ năm 1930 đến năm 1941, 

phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử diễn 

ra sôi nổi trong cả nước nói chung, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên nói 

riêng đã dội mạnh tới Chợ Đồn  và cả tỉnh Bắc Kạn, nhưng khi đó, Bắc kạn 

chưa có cán bộ của Đảng đến tuyên truyền, tổ chức. Có thể nói trước năm 

1942, Bắc Kạn về cơ bản vẫn là địa phận an toàn của Pháp, với cách mạng, 

Bắc Kạn trở thành mục tiêu Nam tiến.  

Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, trước những biến đổi của 

tình hình thế giới và trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định về nước 

trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khẩn trương chuẩn bị lực lượng mọi 

mặt để khi thời cơ đến, tiến lên khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của đế quốc 

Pháp, phát xít Nhật, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Ngay lúc còn ở  biên 

giới Việt – Trung (cuối năm 1940), khi xem xét các điều kiện để xây dựng 

căn cứ địa cách mạng, Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí Cao Bằng. Người nói: 

“Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra nhiều triển vọng lớn lao cho cách mạng nước 

ta”. Vì “Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm 

cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi”. Nhưng, Người lại nói:“Từ Cao Bằng còn 

phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với 

toàn quốc được”. Người nhấn mạnh: “Có nối phong trào được với Thái 

Nguyên và toàn quốc thì khi phát động đấu tranh vũ trang lúc thuận lợi có thể 

tiến công, lúc khó khăn có thể giữ.” [26, tr.34].  

Để tiến về Thái Nguyên và nối liền với phong trào cách mạng toàn quốc, 

từ Cao Bằng có thể tiến theo hướng đông xuống Lạng Sơn. Nhưng quan trọng 

nhất là hướng nam, tiến xuống qua Bắc Kạn. Chợ Đồn nói riêng, Bắc Kạn nói 

chung là vùng đất “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Địa thế Chợ Đồn hiểm trở, 

nhưng lại có nhiều con đường mòn thông suốt từ bắc xuống nam, từ đông 
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sang tây. Lực lượng cách mạng có thể từ Cao Bằng qua Chợ Đồn xuống Thái 

Nguyên, sang Tuyên Quang, vượt Tuyên Quang sang Tây Bắc... Nền kinh tế 

tự cấp, tự túc dồi dào trong nhân dân các dân tộc sẽ là một đảm bảo cho hậu 

cần tại chỗ đối với các lực lượng vũ trang cách mạng. Nhân dân các dân tộc 

thuần phác, có truyền thống yêu nước, đấu tranh chống xâm lược. Nhờ những 

điều kiện thuận lợi này, lực lượng cách mạng có thể nhanh chóng xây dựng 

được con đường quần chúng thông suốt giữa Cao Bằng - Bắc Kạn – Thái 

Nguyên. Lực lượng cách mạng chiếm và làm chủ được Chợ Đồn, lấy đó làm 

bàn đạp tiến về xuôi khi cách mạng thuận lợi hoặc có thể dựa vào thế hiểm 

yếu của núi rừng để bảo toàn lực lượng lúc khó khăn, bảo đảm “tiến khả dĩ 

công, thoái khả dĩ thủ”. Chính bởi vậy, các huyện vùng cao của tỉnh Bắc Kạn 

trong đó có Chợ Đồn nằm trong tầm nhìn  chiến lược của Hồ Chí Minh  về 

hướng Nam tiến này. 

Tháng 5 năm 1941, tại Pác Bó (Hà Quảng- Cao Bằng),  Hồ Chí Minh 

triệu tập và chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8. Hội 

nghị đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng quyết định xu thế phát triển của cách 

mạng, đưa tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, trong đó có việc thành lập 

Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trận Việt 

Minh bao gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là Hội cứu quốc (Thanh niên 

cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc...) nhằm “liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu 

nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo 

và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh 

tồn”. “Toàn bộ phong trào chống phát xít Nhật - Pháp từ đây mang tên là 

phong trào Việt Minh, cái tên tiêu biểu cho phong trào yêu nước, chí quật 

cường của nhân dân ta.”
 
[8, tr.22].  

Đáp ứng nguyện vọng bức bách của các tầng lớp nhân dân là độc lập tự 

do cho dân tộc, Mặt trận Việt Minh đã nhanh chóng được tổ chức, xây dựng 
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rộng rãi, nhất là trên căn cứ địa ở Việt Bắc, trong đó “Cao Bằng trở thành 

trung tâm của phong trào cứu quốc cả nước” [45, tr.22]. 

 Thực hiện chủ trương Nam tiến, mở rộng căn cứ địa cách mạng, đánh 

thông con đường quần chúng từ Cao Bằng qua Bắc Kạn xuống Thái Nguyên 

của Hồ Chí Minh, những cở sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn đã được 

xây dựng ở phía bắc huyện Ba Bể cũ (nay thuộc huyện Pác Nặm) vào đầu 

năm 1942 và ở Ngân Sơn vào mùa hè năm đó. Vậy là ánh sáng cách mạng của 

Đảng đã chiếu sáng đến đồng bào các dân tộc trong tỉnh  Bắc Kạn, có ảnh 

hưởng tốt đến việc xây dựng cơ sở và phong trào cách mạng ở Chợ Đồn. 

Đầu năm 1943, cuộc chiến tranh thế giới có nhiều chuyển biến quan 

trọng có lợi cho phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Đảng ta triệu 

tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương, quyết định đẩy mạnh hơn nữa công 

cuộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho khởi nghĩa vũ trang kịp thời cơ. 

 Phù hợp với chủ trương trên, hai ban lãnh đạo căn cứ địa Bắc Sơn - Võ 

Nhai và Cao Bằng họp quyết định một kế hoạch mở rộng phong trào cách 

mạng để đánh thông và nối liền hai khu căn cứ địa với nhau... Theo kế hoạch, 

căn cứ địa Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào Nam tiến, còn Cứu quốc 

quân sẽ mở các mũi Bắc tiến từ địa bàn Định Hoá, Sơn Dương lên đón Nam 

tiến từ Cao Bằng xuống Bắc Kạn. 

Tại căn cứ địa Cao Bằng, từ năm 1943 đến năm 1944, ban lãnh đạo 

Nam tiến do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách đã thành lập được 19 đội 

xung phong Nam tiến. Từ Nguyên Bình (Cao Bằng), các đội Nam tiến lần 

lượt tiến xuống Ngân Sơn, Ba Bể (Bắc Kạn) để từ đó toả đi các huyện trong 

tỉnh, làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc vào các đoàn 

thể cứu quốc [39, tr.69]. Đội xung phong Nam tiến mang tên Trần Phú do 

Nông Văn Quang chỉ huy dựa vào phong tục, tập quán, đường dây họ hàng 
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của đồng bào Dao, với phương châm “ phát triển theo lối cóc nhảy”, “củng cố 

theo vết dầu loang” từ Ba Bể đã tiến sang Chợ Đồn [39, tr.69,70]. 

Ở Chợ Đồn cán bộ Việt Minh đã đến xây dựng cơ sở cách mạng đầu 

tiên tại xóm Lũng Tăng  (Tân Lập), tổ chức được đông đảo đồng bào Dao 

trong xóm vào Hội cứu quốc. Tiếp đó, đồng bào Dao ở nhiều làng bản thuộc 

các xã Quảng Bạch, Bản Thi, Ngọc Phái và Bản Bẳng (Nghĩa Tá) đã hăng hái 

tham gia Hội cứu quốc (8-1943), sau đó cơ sở Việt Minh tiếp tục xây dựng ở 

Đại Sảo, Bình Trung. Ở về phía đông của huyện, cán bộ Nam tiến từ Bạch 

Thông đi vào xây dựng cở sở Việt Minh ở Đông Viên, Rã Bản. Đến tháng 

9/1943, hầu hết đồng đồng bào Dao ở hai tổng Nghĩa Tá và Đông Viên đã gia 

nhập Hội cứu quốc. Tháng 10/1943, hai đoàn cán bộ Nam tiến và Bắc tiến 

gặp nhau ở Nghĩa Tá, hai khu căn cứ địa được đánh thông theo chủ trương 

của Hồ Chí Minh, để kỷ niệm cho thắng lợi này, xã Nghĩa Tá được mang tên 

là xã Thắng Lợi. Cho tới tháng 12 năm 1943, cơ sở Việt Minh đã được xây 

dựng thêm ở các xã Lương Yên, Yên Mỹ, Phong Huân, Ban chấp hành Việt 

Minh ở các xã cũng được kiện toàn. Trên cơ sở lực lượng chính trị phát triển, 

các đội tự vệ cứu quốc cũng được thành lập, công tác huấn luyện cán bộ Việt 

Minh, tự vệ cứu quốc được triển khai sâu rộng.  

Bước phát triển của lực lượng cách mạng ở Chợ Đồn nói riêng, trong 

phạm vi tỉnh Bắc Kạn và ở Việt Bắc nói chung, làm cho kẻ thù run sợ, từ cuối 

năm 1943 đến cuối năm 1944, thực dân Pháp và bè lũ tai sai phản động ra sức 

khủng bố phong trào cách mạng. Tại các xã, thực dân Pháp đặt thêm các chức 

“khán hộ”, “khán xã” để kiểm soát người đi lại trong các làng bản, các ngả 

đường. lợi dụng không khí khủng bố, bọn phản động tay sai ra sức vơ vét, 

cướp bóc. Do không tìm được manh mối, chúng vớ được bản danh sách kèm 

theo đơn khiếu nại giũa đồng bào Dao tiền và Dao đỏ trong vụ tranh chấp 

chức quản chiểu và biến danh sách này thành danh sách cộng sản để kiếm cớ 
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“tống tiền”. Kết cục 7 người Dao bị bắt và phải nộp 15 đồng chúng mới tha về 

[11, tr.87].  

Trước sự uy hiếp của kẻ thù, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã vượt 

qua mọi gian nguy, thử thách, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận 

Việt Minh. Các cơ sở cách mạng ở Bản Bẳng, Khuổi Ngặm, Nà Đang, Khuổi 

Ngạc, Khuổi Khú, Thôm Phảng, Lủng Tang, Khuổi Ngà... vẫn được giữ vững. 

Trong đấu tranh chống địch khủng bố, lực lượng cách mạng vẫn không ngừng 

phát triển. Tháng 10 năm 1944, tại Bó Lỏn (Lương Bằng), trung đội tự vệ 

chiến đấu đầu tiên được thành lập, đánh dấu bước phát triển của lực lượng vũ 

trang trong huyện. Nhờ đó, khi thời cơ thuận lợi đến, lực lượng chính trị và 

lượng lượng vũ trang cách mạng đã tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền.  

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), thực hiện chủ trương mới 

của Đảng nêu trong chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng 

ta”, cao trào chống Nhật cứu nước, tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

(1945) phát triển mạnh trong cả nước. Tại Chợ Đồn chính quyền tay sai của 

Pháp ở nhiều địa phương hoang mang, rệu rã, bọn võ quan Pháp và chủ mỏ 

Bản Thi tìm đường chạy trốn. Hoà trong không khí sục sôi cách mạng ở trong 

tỉnh, ngày 28 tháng 3 năm 1945, tại Bản Bẳng (xã Nghĩa Tá), Hội nghị  cán 

bộ đảng viên đang hoạt động ở Chợ Đồn và Ban chấp hành Việt Minh châu đã 

họp và quyết định phát động quần chúng nổi dậy khởi nghĩa giành chính 

quyền. Để làm nòng cốt cho cuộc khởi nghĩa, Hội nghị chủ trương thành lập 

thêm hai trung đội tự vệ, trong đó có một trung đội tự vệ chiến đấu gồm 26 

chiến sĩ với ba cán bộ người Tày, còn đều là người Dao, được trang bị súng 

kíp tiến hành tiêu diệt các đồn bốt, xóa bỏ lực lượng quân sự của địch. 

 Đêm ngày 28 tháng 3 năm 1945, đơn vị tự vệ chiến đấu của huyện do 

đồng chí Vũ Yến chỉ huy đã tiến công đánh đồn Tổng Quận, một bộ phận tự 

vệ chiến đấu đã tiến công đánh đồn Bản Thi. Sau khi ta nổ súng, địch hoảng 
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sợ bỏ chạy, quân ta hoàn toàn làm chủ đồn và khu mỏ Bản Thi. Cùng thời 

gian trên, tự vệ và quần chúng cách mạng nổi dậy tước súng dõng, giành 

chính quyền các xã  Yên Nhuận, Bằng Lãng, Ngọc Phái... 

Một đơn vị Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân từ Chợ Rã tiến 

xuống Chợ Đồn (ngày 29 tháng 3 năm 1945) phối hợp với lực lượng cách 

mạng ở đây tiến đánh châu lỵ Chợ Đồn, phá kho lấy gần 40 tấn thóc chia cho 

dân nghèo. Đến ngày 30-3-1945, Chợ Đồn hoàn toàn sạch bóng quân thù. 

Trên cơ sở đó, đầu tháng 4-1945, Uỷ ban nhân dân lâm thời châu được thành 

lập, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của nhân dân các dân tộc Chợ Đồn. Khởi 

nghĩa giành chính quyền ở Chợ Đồn thắng lợi đã góp một  phần thúc đẩy thời 

cơ tổng khởi nghĩa ở tỉnh mau đi đến chín muồi. 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám đã đưa tới sự ra đời của 

nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nhân dân ta được sống trong độc lập và tự 

do để xây dựng đất nước. Song do dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của 

thực dân Pháp, buộc nhân dân ta phải đứng lên kháng chiến chống Pháp. 

Nhân dân các dân tộc Chợ Đồn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng 

sát cánh cùng nhân dân cả nước đã anh dũng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê 

hương, xây dựng hậu phương kháng chiến, góp phần xứng đáng của mình vào 

thắng lợi vẻ vang của dân tộc.  

Tiểu kết chương 1: 

Chợ Đồn  là nơi hội tụ các nhân tố để đồng bào các dân tộc nơi đây tiến 

lên giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Chợ 

Đồn là huyện có vị thế chiến lược quan trọng, từ Chợ Đồn dễ dàng thông thương, 

liên lạc giữa các huyện trong tỉnh và các tỉnh bạn. Là vùng rừng núi cao hiểm trở 

tạo điều kiện cho Chợ Đồn phát huy thế mạnh của chiến tranh du kích, dựa vào 

địa hình dễ dàng gây dựng phát triển lực lượng. Lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc 

khó khăn có thể lui vào thế thủ, bảo toàn lực lượng.  
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 Chợ Đồn có nền kinh tế tự nhiên tự cấp, tự túc tồn tại bền bỉ trong xã 

hội, người dân Chợ Đồn đời sống gắn liền với đồng ruộng, nương rẫy, với các 

nghề thủ công truyền thống... họ có truyền thống cần cù, đoàn kết, sáng tạo 

trong lao động, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn do thiên tai gây ra, 

ổn định và phát triển sản xuất, có ý thức giúp đỡ cộng đồng. Nền kinh tế tự 

cấp, tự túc trong nhân dân khép kín quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng, ngăn 

cản kinh tế hàng hoá phát triển, nhưng trong cách mạng và kháng chiến, nó 

đáp ứng được nhu cầu hậu cần tại chỗ. 

Người dân Chợ Đồn có truyền thống đấu tranh cách mạng bất khuất, 

trải qua nhiều cuộc đấu tranh thử thách đã tôi luyện cho nhân dân Chợ Đồn có 

trình độ giác ngộ cách mạng, sẵn sàng tiếp thu đường lối cách mạng, chủ 

trương chính sách của Đảng, kiên quyết chiến đấu với kẻ thù. Vì vậy, trong 

cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc, nhân dân các dân tộc đã vượt 

qua mọi khủng bố ác liệt của kẻ thù, khi thời cơ đến đã tiến lên khởi nghĩa 

giành chính quyền thắng lợi. Tinh thần cách mạng ấy của đồng bào lại tiếp tục 

được phát huy trong kháng chiến chống thực dân Pháp.  
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Chƣơng 2 

XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN VÀ 

GÓP PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN KHU, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN  

(1945-9/1947) 

  2.1. Xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng 

Cách mạng Tháng Tám  thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường 

Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh lớn của hàng vạn nhân dân đủ các tầng 

lớp ở Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 

lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân 

và thế giới: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Trong tuyên ngôn độc 

lập Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những khẳng định quyền được hưởng tự do 

và độc lập của dân tộc Việt Nam, mà còn nêu lên "Toàn thể dân tộc Việt Nam 

quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững 

quyền tự do, độc lập ấy” [32, tr.557]. 

Sự nghiệp xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng của nhân dân 

cả nước nói chung, Chợ Đồn nói riêng diễn ra trong điều kiện có những thuận 

lợi cơ bản, song không ít khó khăn. 

Vừa mới ra đời, chính quyền cách mạng non trẻ đã phải đương đầu với 

những trở ngại và thử thách tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Đó là giặc 

ngoại xâm, "giặc đói", "giặc dốt" cùng biết bao tệ nạn xã hội do chế độ cũ để 

lại mà chính quyền cách mạng phải đồng thời giải quyết. 

Nền độc lập của Tổ quốc sau gần một thế kỷ đấu tranh mới giành được 

đang bị đe doạ nghiêm trọng. Với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, các đội 

quân Đồng Minh đã dồn dập vào nước ta. 

 Từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc, 20 vạn quân Tưởng  tràn vào, đóng giữ hầu 

hết các thành phố, thị xã, thị trấn. Vào Việt Nam, quân Tưởng âm mưu tiêu 
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diệt Đảng Cộng sản, phá tan Việt Minh, lật đổ chính quyền nhân dân, lập ra 

chính quyền tay sai. 

Quân đội Anh đóng từ vĩ tuyến 16 trở vào nam, chúng đã che trở và 

giúp đỡ quân đội Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Ngày 23/9/1945, được sự 

hỗ trợ của quân Anh, quân Pháp đã nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu 

cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Nam Bộ đã anh 

dũng đứng lên cầm vũ khí kháng chiến. 

Theo gót quân Tưởng còn có các tổ chức chính trị, đảng phái phản 

động: Việt Nam quốc dân đảng (Việt Quốc) và Việt Nam cách mạng đồng 

minh (Việt Cách). Chúng gây ra những vụ giết người, cướp của, tống tiền ra 

sức chống phá chính quyền cách mạng [22, tr.220]. Chưa bao giờ đất nước ta 

lại có nhiều kẻ thù đến như vậy. 

Trong khi đó, do hậu quả chính sách cai trị của thực dân Pháp và phát xít 

Nhật, nền kinh tế nông nghiệp nước ta vốn lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá 

nặng nề, đang ở tình trạng đình đốn, thêm vào đó là những mất mát do thiên tai 

tàn phá: Nạn lụt lớn làm cho 9 tỉnh miền Bắc bị mất mùa, tiếp sau lũ lụt lại đến 

hạn hán, 50% ruộng đất bị bỏ hoang, giao thông bị tàn phá, các nhà máy ngừng 

làm việc, công cụ, sức kéo thiếu hụt. Nạn đói khủng khiếp đầu năm 1945 chưa 

chấm dứt nay lại đang đe dọa, hoành hành dữ dội hơn vào đầu năm 1946. 

Ngoại thương bế tắc, hàng hoá khan hiếm. Tài chính khó khăn, kho bạc 

trống rỗng, ngân hàng Đông Dương vẫn nằm trong tay tư bản Pháp, trong khi 

đó, quân Tưởng tung  ra thị trường các loại tiền "quan kim", "quốc tệ" đã mất 

giá, càng làm lũng đoạn nặng nề nền tài chính nước ta. 

Cùng với những khó khăn về kinh tế, tình hình văn hoá, xã hội nước ta 

cũng đang đứng trước những mối nguy hại lớn: hậu quả của chính sách văn hoá 

lạc hậu, phản động của chế độ phong kiến, thực dân để lại hết sức nặng nề, hơn 

90% dân số không biết chữ, các tệ nạn xã hội cũ như mê tín dị đoan, cờ bạc, 
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rượu chè, nghiện hút… ngày càng trầm trọng, chính quyền dân chủ còn hết sức 

non trẻ, lực lượng vũ trang "tinh thần dũng cảm có thừa, nhưng thiếu vũ khí, 

thiếu kinh nghiệm, thiếu cán bộ,..."  [30, tr.105]. 

Bối cảnh lịch sử nói trên đã đẩy vận mệnh dân tộc ta lâm vào tình thế 

"ngàn cân treo sợi tóc", thành quả cách mạng mà nhân dân ta vừa mới giành 

được đang đứng trước nguy cơ mất còn. 

Chợ Đồn là một trong những huyện giành được chính quyền cách mạng 

sớm của tỉnh Bắc Kạn. Sau ngày chính quyền nhân dân được thành lập ở 

huyện lỵ, phong trào cách mạng ở địa phương phát triển trong những điều 

kiện thuận lợi. Đó là lúc cao trào chống Nhật cứu  nước đang lên cao, Khu 

giải phóng ở Việt Bắc ra đời, cả nước đang vùng dậy đấu tranh để tiến tới 

tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trong điều kiện lịch sử ấy,  

chính quyền cách mạng các cấp ở Chợ Đồn được xây dựng, củng cố mọi mặt. 

Phối hợp với Mặt trận Việt Minh, chính quyền đã bước đầu thực hiện vai trò 

quản lý xã hội của mình, không ngừng mở rộng ảnh hưởng của cách mạng 

trong mọi tầng lớp nhân dân. Được nhân dân ủng hộ, chính quyền cách mạng 

đã làm thất bại âm mưu của phát xít Nhật tấn công vào Chợ Đồn nhằm bóp 

chết chính quyền cách mạng, lập chính quyền tay sai. Lực lượng vũ trang 

cách mạng trong huyện, có giải phóng quân hỗ trợ, với khí thế cách mạng sục 

sôi của quần chúng đã đè bẹp bọn phản cách mạng trong người Hoa ở Bản 

Thi, làm thất bại âm mưu chống phá cách mạng của chúng, bảo đảm trị an xã 

hội, giữ vững chính quyền cách mạng. 

Thực hiện chủ trương của Khu giải phóng về việc xây dựng, kiện toàn 

chính quyền các cấp, tháng 6 năm 1945, tại Nà Nhàm (xã Yên Thượng), Hội 

nghị đại biểu  huyện Chợ Đồn đã bầu ra Uỷ ban nhân dân huyện do đồng chí 

Nguyễn Đức Thanh làm Chủ tịch [37, tr.48], tiếp đó chính quyền các xã cũng 

được kiện toàn. Trong việc thực hiện 10 chính sách lớn của Việt Minh, nhân 
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dân các dân tộc Chợ Đồn đạt được nhiều thành tựu trên các mặt chính trị, 

quân sự, kinh tế, nhất là trên lĩnh vực văn hoá giáo dục. Nhờ đó mà đời sống 

vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân được cải thiện một bước. Thắng 

lợi đó càng củng cố thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, 

chính quyền và chế độ xã hội mới. 

Qua đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ chính quyền, cùng đồng 

bào trong tỉnh tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh lỵ, 

cán bộ và quần chúng cách mạng thêm trưởng thành, đặc biệt khối đại đoàn 

kết dân tộc được tăng cường hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là những nhân tố 

thuận lợi để quân và dân Chợ Đồn vững tin khi bước vào thời kỳ lịch sử mới. 

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, trong bối cảnh chung của tình hình 

đất nước, sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách 

mạng và nhân dân các dân tộc Chợ Đồn cũng đang đứng trước nhiều khó 

khăn, thử thách. 

Do hậu quả chính sách thống trị của đế quốc, phong kiến làm cho kinh 

tế, xã hội Chợ Đồn hết sức nghèo nàn và lạc hậu. Sau ngày giành được chính 

quyền, dẫu đạt được một số tiến bộ trong sản xuất, xây dựng chế độ xã hội 

mới. Nhưng nhìn chung đời sống của các tầng lớp nhân dân còn gặp rất nhiều 

khó khăn. Một bộ phận trong nhân dân còn thiếu ăn nghiêm trọng, phần đông 

nhân dân còn mù chữ, ốm đau không thuốc men, nhiều hủ tục lạc hậu còn 

đè nặng trong đồng bào các dân tộc, kìm hãm sự tiến bộ xã hội. Đã thế, 

chính quyền cách mạng ở trong huyện đang đứng trước nguy cơ phá hoại 

của kẻ thù.   

Bắc Kạn là tỉnh không có quân Tưởng đi qua và chiếm đóng, nhưng 

là nơi có đông người Hoa sinh sống tập trung nên trở thành địa bàn hoạt 

động từ trước của quân Tưởng. Những ngày đầu sau cách mạng, bọn tay sai 

của Tưởng ra sức lùng sục khắp mọi vùng trong đó có Chợ Đồn để tập hợp 
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lực lượng chống phá chính quyền và phong trào cách mạng của nhân 

dân ta.Chúng tích cực hoạt động nhằm lôi kéo quần chúng, tranh giành ảnh 

hưởng với Việt Minh, thành lập các tổ chức phản động. 

  Tại Chợ Đồn, có khá đông người Hoa sinh sống, tập trung chủ yếu là 

ở Bản Thi. Kể từ khi thực dân Pháp tiến hành khai thác mỏ kẽm, Bản Thi trở 

thành tụ điểm cư dân đông đúc, phố, chợ hình thành. Ngoài lực lượng đông 

đảo công nhân, và một số tiểu thương người Kinh, còn có một bộ phận cư dân 

đáng kể là người Hoa, sinh sống ở phố, chợ làm các nghề buôn bán hàng hoá, 

phục vụ ăn uống.Từ trước Cách mạng Tháng Tám, người Hoa ở Bản Thi đã 

có nhiều mối quan hệ kinh tế, xã hội với các nhóm cư dân người Hoa sinh 

sống ở những địa bàn lân cận như  Đầm Hồng (Chiêm Hoá, Tuyên Quang), 

Chợ Chu (Định Hoá, Thái Nguyên), Pác Nặm, Dài Khao (Ba Bể), Yến Lạc 

(Na Rì) thuộc Bắc Kạn... Lợi dụng vị trí hiểm yếu của Bản Thi, địa bàn trung 

tâm trong khu vực, bọn đặc vụ Tưởng đã ra sức gây dựng cơ sở, hoạt động ở 

Bản Thi và tại một số nơi thuộc các xã lân cận, ở khu vực phía bắc, tây và tây 

bắc huyện Chợ Đồn để phục vụ cho mưu đồ chính trị của chúng. 

Trong Cách mạng Tháng Tám lực lượng võ trang được nhân dân giúp 

đỡ đã quét sạch chế độ bang trưởng do thực dân Pháp đặt ra đối với người 

Hoa, dẹp trừ bọn phản động, xoá các sòng bạc, tiệm hút, bảo đảm trị an, ổn 

định đời sống, tăng cường đoàn kết dân tộc trong người Hoa và các cộng 

đồng cư dân sinh sống ở Bản Thi. 

Khi quân Tưởng kéo vào nước ta, bọn tay sai của Tưởng đã vực dậy 

những phần tử phản động trong người Hoa ở Bản Thi cùng với chúng tiến 

hành các hoạt động chống phá cách mạng. Bọn chúng ngang nhiên thành lập 

trụ sở “Nam Dương Hoa kiều hiệp hội”, treo cờ và ảnh Tưởng Giới Thạch. 

Đồng thời chúng ra sức lùng sục nhiều xã trong huyện để tuyên truyền lôi kéo 

một số người thuộc các dân tộc Nùng, Dao, Tày tham gia “Nam Dương Hoa 
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kiều hiệp hội” làm cho tình hình trở nên phức tạp, đe dọa an ninh chính trị ở 

địa phương. Đặc biệt tình hình trị an càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi bọn 

tay sai của Tưởng - lực lượng phản động ở Bản Thi tổ chức đội vũ trang dưới 

danh nghĩa là “Lực lượng vũ trang Bản Thi” gây ra nhiều vụ cướp của giết 

người. Những hành động trên của bọn phản động là nhằm lật đổ chính quyền 

cách mạng, thủ tiêu thành quả cách mạng mới giành được của nhân dân ta.  

Để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, giữ gìn nền độc lập, tự do 

của dân tộc, ngày 3-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp đầu 

tiên của Chính phủ, đề ra nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ đối với nhân dân ta 

là: Chống nạn đói, chống nạn dốt và các tệ nạn xã hội khác, tổ chức Tổng 

tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, xoá bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, 

thực hiện tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết [32, tr.78]. Tiếp đó ngày 

25/11/1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Kháng chiến, kiến 

quốc", chỉ rõ nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng,  toàn dân là: "Củng cố chính 

quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện 

đời sống cho nhân dân". 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã kịp thời 

đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, hướng dẫn chỉ đạo các huyện trong 

tỉnh tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, kiên quyết đập 

tan mọi âm mưu của bọn phản động, ổn định tình hình. 

Để giữ vững và củng cố thành quả cách mạng, ngày 8 tháng 9 năm 

1945, Chính phủ lâm thời đã ra Sắc lệnh số 14-SL tổ chức Tổng tuyển cử  bầu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Lực lượng vũ trang và nhân dân các 

dân tộc Chợ Đồn đã phát huy trách nhiệm của mình trong việc xây dựng bộ 

máy nhà nước, xây dựng chế độ xã hội mới.  

Hòa vào bầu không khí chính trị của cả nước, ngày 6/1/1946, nhân dân 

các dân tộc Chợ Đồn có lực lượng vũ trang tham gia và bảo đảm trật tự trị an 
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đã nô nức thực hiện quyền công dân của mình: bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên 

của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đồng chí Hoàng Hùng Sơn (tức Đặng 

Văn Trọng),  dân tộc Dao ở xã Lương Bằng đã có vinh dự trúng cử đại biểu 

Quốc hội khóa I [24, tr.38].  

Sau ngày bầu cử  Quốc hội, với ý thức làm chủ nước nhà, nhân dân và 

lực lượng vũ trang huyện Chợ Đồn đã hăng hái tham gia cuộc bầu cử Hội 

đồng nhân dân hai cấp (tỉnh và xã) vào tháng 5-1946 đạt kết quả tốt. 

Với thắng lợi của cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban hành 

chính các xã do Hội đồng nhân dân bầu ra đã được thành lập ở tất cả các xã 

trong toàn huyện để thay thế cho các Ủy ban nhân dân lâm thời được hình 

thành  trong Cách mạng Tháng Tám. 

Sau khi Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Kạn thành lập (cuối tháng 5 năm 

1946), theo chủ trương của tỉnh, trung tuần tháng 6 - 1946,  Chợ Đồn đã tổ 

chức Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân các xã bầu ra Uỷ ban hành chính 

huyện do ông Triệu Du Nhuận nguyên Quản chiểu người Dao theo cách mạng 

làm Chủ tịch, đồng chí Lý Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch. Chính quyền dân chủ 

nhân dân được củng cố, kiện toàn một bước trở thành công cụ sắc bén trong 

việc chống thù trong giặc ngoài, xây dựng chế độ xã hội mới. 

Ngoài tổ chức chính quyền, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân cũng rất được coi trọng. Các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt 

Minh (Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc...) tiếp tục 

được củng cố và đẩy mạnh. Theo chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh, ngày 29 - 5- 1946, Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi 

tắt là Liên Việt) tuyên bố thành lập nhằm tập hợp mọi lực lượng nhân sĩ, trí 

thức,  quan lại cũ... tham gia đóng góp vào công cuộc giữ gìn độc lập, kháng 

chiến kiến quốc của dân tộc. Vào thời gian này, Chợ Đồn mới đang xúc tiến 

cuộc vận động, chưa thành lập được Hội Liên Việt. Mặt trận Việt Minh đóng 
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vai trò chủ chốt trong công tác vận động quần chúng. Các cá nhân mà phần 

nhiều làm nghề dạy học, một số ít là các chức dịch, công chức...của chế độ cũ 

đã hăng hái tham gia vào Mặt trận Việt Minh, đóng góp vào công cuộc kháng 

chiến, kiến quốc của địa phương. 

 Thực hiện chủ trương của Chính phủ, tháng 5- 1946, tỉnh Bắc Kạn đã 

thành lập Ủy ban bảo vệ các cấp. Ở Chợ Đồn, Chủ tịch Ủy ban hành chính 

kiêm phụ trách Ủy ban bảo vệ. Theo chủ trương của Trung ương, ít lâu sau 

Ủy ban này được đổi  thành Ủy ban kháng chiến, bao gồm đại biểu trong các 

tổ chức: Ủy ban hành chính, Hội đồng nhân dân và đại biểu quân sự. Tháng 

10 - 1947,  hai Ủy ban kháng chiến  và Ủy ban hành chính sáp nhập thành Ủy 

ban kháng chiến kiêm hành chính, đến tháng 4 - 1948 gọi là Ủy ban kháng 

chiến - hành chính. 

 Trong điều kiện chính quyền cách mạng bị thù trong, giặc ngoài uy 

hiếp, việc xây dựng lực lượng vũ trang là yêu cầu cấp thiết. Để bảo vệ các cơ 

quan  và trị an trong khu vực, bội đội cảnh vệ được thành lập ở tỉnh và huyện  

trên cơ sở các đội du kích tập trung. Nhân dân các dân tộc đã nêu cao tinh 

thần yêu nước tình nguyện đóng góp sức người, sức của để xây dựng lực 

lượng, mua sắm vũ khí, trang bị  cho bộ đội.   

Tháng 10 năm 1945, Chính phủ quyết định thành lập các chiến khu, 

Bắc Kạn, Thái Nguyên thuộc chiến khu I. Quán triệt đường lối vũ trang toàn 

dân, Tỉnh uỷ Bắc Kạn hết sức coi trọng chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng 

vũ trang nhân dân.  

Lực lượng vũ trang Chợ Đồn (tự vệ chiến đấu), được xây dựng từ cuối 

năm 1944, trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, giành và bảo vệ chính 

quyền. Từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng vũ trang 

được chấn chỉnh lại. Ngoài lực lượng tự vệ ở các xã và cơ quan, toàn huyện 
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có một trung đội du kích thoát ly. Phong trào tự vệ, du kích phát triển mạnh, 

thu hút đông đảo thanh niên tham gia. 

Trước hành động xâm lược Nam Bộ của thực dân Pháp, Chính phủ và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào cả nước:“Phải trút toàn lực vào đó, 

hy sinh hết thảy vì kháng chiến, hy sinh hết thảy vì  mặt trận miền Nam” [51, 

tr. 29].Vì đồng bào miền Nam ruột thịt, con em các dân tộc Chợ Đồn đã hăng 

hái tham gia đoàn quân “Nam tiến” vào Nam đánh giặc. Đại biểu các lực 

lượng vũ trang và những người con Nam tiến của Chợ Đồn đã tham dự cuộc 

mít tinh long trọng tổ chức tại thị xã Bắc Kạn, nhân ngày Quốc tế lao động 1-

5- 1946, được gọi là “ Đại hội 5 châu” (5 huyện). Đại hội nhằm  biểu dương 

lực lượng, quyết tâm giữ vững độc lập, tiễn đưa thanh niên – con em của các 

dân tộc tỉnh Bắc Kạn vào Nam chiến đấu. Đứng trong hàng quân tham dự mít 

tinh có  Ma Thị Định dân tộc Tày và Triệu Thị Tiền dân tộc Dao là những đội 

viên du kích tiêu biểu của Chợ Đồn. Thay mặt cho phụ nữ các dân tộc và lực 

lượng vũ trang Chợ Đồn, từ trên lễ đài Đoàn Chủ tịch, trước đông đảo hàng 

ngàn người, Triệu Thị Tiền đã nói lên niềm tin tưởng và quyết tâm bảo vệ 

chính quyền cách mạng, độc lập, chủ quyền đất nước của nhân dân các dân 

tộc và lực lượng vũ trang Chợ Đồn trước họa ngoại xâm [2, tr.2]. 

Trong phong trào Nam tiến, đơn vị đầu tiên xuất phát từ Hà Nội, lên 

tàu đêm 26 - 9 - 1945, trong đó  có một đại đội là con em các dân tộc tỉnh Bắc 

Kạn, tiếp đó các đơn vị Nam tiến khác lần lượt được thành lập, lên đường, sát 

cánh cùng đồng bào Nam Bộ và nam Trung Bộ chiến đấu.[13, tr.67]. 

Đối với bọn tay sai và tổ chức “Nam Dương Hoa kiều hiệp hội”, chính 

quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh các cấp một mặt ra sức tuyên truyền, 

giác ngộ nhân dân về âm mưu của kẻ thù, mặt khác phân hoá, cô lập chúng và sử 

dụng lực lượng vũ trang kiên quyết trừng trị đích đáng bọn tay sai, phản động 

đầu sỏ, bảo vệ chính quyền cách mạng, tăng cường khối đoàn kết dân tộc.  
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Thắng lợi trên có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ chính quyền ở các 

huyện trong tỉnh “sau vụ gây rối của bọn tay sai của Tưởng ở Bản Thi (Chợ 

Đồn)...bị đập tan, đồng bọn của chúng ở Dài Khao, Pác Nặm không giám 

công khai hoạt động.” [11, tr.130].  

Là tỉnh có khá đông người Hoa sinh sống, Bắc Kạn đã thành lập Ty 

Hoa kiều để tổ chức, giáo dục, vận động người Hoa, góp phần ổn định tình 

hình trị an ở địa phương, xây dựng đời sống mới. Nhờ đó, ta không những  

đập tan được âm mưu lợi dụng người Hoa của Tưởng để phá hoại chính 

quyền cách mạng, mà còn giúp bà con người Hoa thoát khỏi tình cảnh o ép, 

cướp  của giết người của bọn phản động. 

Đồng thời với việc củng cố, xây dựng chính quyền, kiên quyết đấu 

tranh chống thù trong, giặc ngoài, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

Chợ Đồn đã từng bước khắc phục những hậu quả nặng nề do chế độ cũ để lại, 

nhằm giảm bớt khó khăn, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá 

tinh thần của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của 

dân tộc. Chính quyền cách mạng đã xoá bỏ thuế thân và nhiều thứ thuế bất 

công khác trong nhân dân. Ruộng đất của đế quốc, tay sai phản động và công 

điền, công thổ được chia cho dân cày nghèo. 

Là huyện miền núi, Chợ Đồn có thế mạnh của nền kinh tế tự nhiên, 

tự túc, tự cấp, vì thế nạn đói trong và sau Cách mạng Tháng Tám ở Chợ 

Đồn không đến mức trầm trọng. Mặc dù vậy , hậu quả của chính sách 

thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật làm cho đời sống đại bộ phận 

nhân dân rất khó khăn. 

Trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đồng bào các dân tộc Chợ Đồn 

vẫn nêu cao tinh thần yêu nước. Hưởng ứng phong trào xây dựng "Quỹ độc 

lập" và "Tuần lễ vàng", "Quỹ Nam Bộ kháng chiến"… của Chính phủ, nhằm 

khắc phục khó khăn về kinh tế, tài chính của đất nước, nhân dân các dân tộc 
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Chợ Đồn đã tự nguyện đóng góp hàng trăm tấm vải, nhiều trâu, bò và một số 

đồ vàng, bạc.  

Với phong trào tăng gia sản xuất, diệt "giặc đói" do Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Chính phủ phát động, Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Bắc Kạn đã có 

những chủ trương cấp bách lãnh đạo toàn dân diệt "giặc đói". Từ tháng 10 

năm 1945, Tỉnh uỷ lâm thời Bắc Kạn đề ra chủ trương tạm cấp ruộng đất của 

địa chủ cho nhân dân cày cấy, vận động toàn dân tiết kiệm, cứu đói. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đi đầu và điển hình nhất trong phong 

trào diệt "giặc đói". Người đề nghị nhiều biện pháp như tổ chức lạc quyên cứu 

đói, lập "hũ gạo cứu đói", kêu gọi đồng bào cả nước "nhường cơm xẻ áo". 

Người nói: "Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta 

không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực 

hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa, đem gạo 

đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo" [31, tr.37]. Toàn thể cán bộ, nhân dân 

các dân tộc Chợ Đồn đã lập "Hũ gạo cứu đói" và tổ chức lạc quyên cứu đói, 

tích cực đẩy mạnh sản xuất, tận dụng đất đai trồng lúa, trồng màu, đã góp 

phần khắc phục tình trạng thiếu ăn trong một bộ phận nhân dân. Những thắng 

lợi bước đầu ấy của cán bộ, nhân dân trong huyện là những đóng góp thiết 

thực để giữ vững quyền tự do, độc lập dân tộc. 

 Đi đôi với việc củng cố chính quyền, giải quyết nạn đói, đời sống văn 

hóa- xã hội của nhân dân cũng từng bước được quan tâm. Chợ Đồn là huyện 

có phong trào văn hóa, giáo dục từ trong cuộc vận động cách mạng Tháng 

Tám, tuy nhiên tình trạng mù chữ vẫn còn nặng nề trong mọi lứa tuổi. 

Ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chính phủ thành lập Nha bình dân học vụ, 

cuối tháng 9 năm 1945, Bắc Kạn thành lập Ty Tiểu học vụ và Ty Bình dân 

học vụ nhằm diệt trừ “giặc dốt”, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” [32, tr.8]. Vì vậy, Người 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

nêu chủ trương mở chiến dịch chống nạn mù chữ. Người kêu gọi: “Những 

người biết chữ dạy người chưa biết chữ, vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa 

biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo ” [32, tr. 63]. Cuộc vận động 

chống  “giặc dốt,” phát triển giáo dục theo chủ trương của Đảng và Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, được nhân dân các dân tộc Chợ Đồn nhiệt liệt hưởng ứng. 

 Ban bình dân học vụ của huyện được thành lập (tháng 10 – 1945) trực 

tiếp chỉ đạo phong trào. Ở hầu khắp các xã, bản, các lớp bình dân học vụ được 

tổ chức, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.  

Với tinh thần như Hồ Chủ tịch kêu gọi:  “Người biết chữ dạy người chưa biết 

chữ”, giáo viên trừ một số ít là hương sư, số đông là những người đã được 

học, biết chữ trong thời kỳ thực hiện chính sách của Khu giải phóng (tháng 6 

– 8 năm 1945), trong số này, nhiều người là cán bộ các cấp nằm trong các lực 

lượng vũ trang, các đoàn thể quần chúng và trong tổ chức chính quyền. Thông 

qua cuộc vận động bình dân học vụ, họ đã tuyên truyền các chủ trương chính 

sách mới của Đảng và Chính phủ ở nông thôn, xây dựng đời sống văn hoá 

mới trong nhân dân, bồi dưỡng cốt cán, tăng cường khối đoàn kết thống nhất 

trong các dân tộc.  

Cùng với thắng lợi của cuộc vận động thanh toán nạn mù chữ, giáo dục 

phổ thông ở trong huyện cũng được chính quyền các cấp chú ý xây dựng và 

phát triển. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu mới giành được 

chính quyền, nhưng được sự ủng hộ của nhân dân, toàn huyện đã xây dựng 

được nhiều trường lớp cho con em đến học. Một số trường cấp I ( tiểu học) cũ 

không hoàn chỉnh, được phục hồi, củng cố và xây dựng thêm nhiều trường 

mới như ở Yên Thịnh (cũ), Phương Viên, Đông Viên... Giáo dục ở vùng cao, 

trong dân tộc Dao được chú ý, có bước phát triển mới. Các lớp học ở Cốc 

Phường, Nà Pa (Quảng Bạch), Kéo Nàng (Bản Thi), Nà Danh (Nghĩa Tá), 

Bản Ca (Bình Trung) thu hút đông đảo con em người Dao đến lớp. Nhiều 
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vùng nông thôn trước đây bản làng hoang vắng xác xơ, nay sớm chiều vang 

tiếng trẻ học chữ, học các bài hát ca ngợi cuộc sống mới. Chính bởi vậy, Chợ 

Đồn trở thành “nơi có phong trào giáo dục mạnh nhất lúc bấy giờ” [47, tr.23]. 

Để đáp ứng phong trào học tập, trường sư phạm sơ cấp cứu quốc được thành 

lập tại Bản Điểng (Tân Lập) đã đào tạo được 40 giáo viên. 

Công cuộc diệt “giặc dốt” là một sự nghiệp lâu dài, nhưng kết quả 

bước đầu của cuộc vận động chống “giặc dốt” đã xoá mù cho hàng ngàn 

người, dân trí được mở mang, trình độ giác ngộ chính trị của nhân dân 

cũng được nâng lên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kháng chiến 

kiến quốc do Đảng đề ra. 

Cuộc vận động xây dựng đời sống mới được đông đảo quần chúng 

nhân dân trong huyện hưởng ứng nhằm xây dựng đời sống mới, bài trừ tệ nạn 

xã hội. Phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng có  từ trong cuộc vận động 

Cách mạng Tháng Tám, nay được phát huy trong điều kiện lịch sử mới đã 

động viên tinh thần kháng chiến trong nhân dân. Cuộc vận động xây dựng nếp 

sống mới được tiến hành sâu rộng đã xoá bỏ dần nhiều tệ nạn xã hội để lại 

như như cờ bạc, thuốc phiện, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu khác... 

Trải qua hơn một năm đấu tranh xây dựng và củng cố chính quyền, bảo 

vệ thành quả của Cách mạng ThángTám, đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn 

hoá giáo dục, xây dựng đời sống mới...đã tạo nên những chuyển biến đáng kể 

về các mặt ở Chợ Đồn, góp phần  quan trọng vào công cuộc giữ gìn độc lập 

của dân tộc. Thắng lợi trên càng củng cố vững chắc thêm niềm tin của nhân 

dân vào chế độ xã hội mới, vững bước tiến lên thực hiện những nhiệm vụ 

chính trị của Đảng khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. 

2.2 Xây dựng cơ sở Đảng và an toàn khu, chuẩn bị lực lƣợng đối 

phó khi chiến sự lan rộng 

  2.2.1. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 
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   Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Ban Chấp hành tỉnh 

Đảng bộ Bắc Kạn chủ trương nhanh chóng phát triển cơ sở Đảng, xây dựng 

cấp uỷ huyện, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. 

Ngoài số cán bộ lãnh đạo của Trung ương và Xứ uỷ, trong Cách mạng 

Tháng Tám, Bắc Kạn có 21 đảng viên. Nhưng cho tới cuối tháng 9 năm 1945, 

do yêu cầu của cách mạng cả nước, cấp trên điều động một số đồng chí tăng 

cường cho các tỉnh, nên Bắc Kạn chỉ còn 8 đảng viên, huyện Chợ Đồn vào 

thời điểm này chưa có cơ sở Đảng. Do vậy, công tác xây dựng Đảng ở Chợ 

Đồn trở thành nhiệm vụ hết sức bức bách và gặp nhiều khó khăn vì lực lượng 

cán bộ, đảng viên ở trong tỉnh có quá ít. 

Thực hiện chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau khi Đảng 

ta tuyên bố tự giải tán để tránh kích thích kẻ thù, tháng 11 năm 1945, Đảng bộ 

Bắc Kạn đã rút vào bí mật. “Hội văn hoá Mác xít” của tỉnh được thành lập đã 

phối hợp cùng với  Ủy ban tuyên truyền chủ nghĩa Mác ở các huyện ra sức 

tuyên truyền chủ nghĩa Mác, đường lối chính sách của Đảng, tạo ra những 

thuận lợi cho công tác phát triển Đảng ở Chợ Đồn. 

Trước những diễn biến tình hình trong nước ngày càng phức tạp, nhằm 

chuẩn bị cho các địa phương sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của kẻ thù, 

cuối năm 1946, Trung ương Đảng đã tập trung chỉ đạo củng cố một bước các 

Đảng bộ tỉnh. 

 Thực hiện chủ trương trên của Trung ương Đảng, cuối tháng 12 năm 

1946, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn mở Hội nghị cán bộ toàn tỉnh lần 

thứ hai (kể từ sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công). Hội nghị đã 

quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng 

từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 9 uỷ 

viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết, đồng chí Nông Văn Quang (tức Mạc 

Văn Úc) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Sau Hội nghị, Tỉnh uỷ cử  5  đồng chí 
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Tỉnh uỷ viên xuống 5 huyện chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ 

máy lãnh đạo cấp huyện, củng cố và xây dựng lực lượng vũ trang nhằm đáp 

ứng tình hình nhiệm vụ mới. Đồng chí Lô Quang Kháng, Tỉnh uỷ viên được 

Tỉnh uỷ chỉ định phụ trách huyện Chợ Đồn, giữ cương vị như Bí thư Huyện 

uỷ lãnh đạo mọi mặt công tác ở huyện [54]. 

 Qua tuyên truyền, giác ngộ, ngày 1 tháng  12 năm 1946, một số cán bộ 

ưu tú của huyện Chợ Đồn đã có vinh dự được kết nạp vào Đảng. Chi bộ đầu 

tiên của huyện chính thức thành lập gồm 5 đồng chí, do đồng chí Lô Quang 

Kháng làm Bí thư [37, tr.52]. 

Sau khi chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, công việc trước mắt về 

công tác xây dựng Đảng là  cần phải  tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên 

mới. Những đối tượng tiêu biểu là cán bộ chủ chốt ở cơ sở, trong các cơ quan 

của huyện và trong lực lượng vũ trang được quan tâm giáo dục, bồi dưỡng lý 

tưởng cách mạng của Đảng, tình hình nhiệm vụ của cách mạng Việt 

Nam...Đồng thời, để  nâng cao trình độ chính trị cho các đảng viên mới kết 

nạp, theo chủ trương của Tỉnh uỷ, một số đồng chí đảng viên là cán bộ lãnh 

đạo ở huyện được cử đi dự các lớp bồi dưỡng ngắn ngày do Trung ương và 

Xứ uỷ mở.  

Có thể nói, cùng với việc xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền 

cách mạng, tổ chức Đảng được củng cố là nhân tố hết sức quan trọng bảo đảm  

thắng lợi đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhất là chuẩn 

bị lực lượng mọi mặt cho cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược đang 

đứng trước nguy cơ bùng nổ.  

   

2.2.2 Xây dựng An toàn khu 

Cuối tháng 11 năm 1946, tình hình trong nước trở nên căng thẳng trước 

âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Vì mong muốn 
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có hoà bình để xây dựng, kiến thiết đất nước, Chính phủ nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa đã kiên trì giải quyết mối quan hệ bang giao hòa bình và hợp tác 

với Chính phủ Pháp. Chúng ta đã phải nhân nhượng khi kí Hiệp định sơ bộ 6-

3-1946 trên cơ sở Pháp phải tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam dân chủ cộng hòa làm cơ sở để đàm phán với Pháp tại 

Hội nghị Phôngtennơbơrô, nhưng Pháp cố tình phá hoại, Hội nghị bế tắc. Để 

có thêm thời gian hòa bình, chuẩn bị kháng chiến, Hồ Chí Minh đã ký Tạm 

ước 14-9-1946 với Pháp, tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về 

kinh tế và văn hóa. Song, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta càng 

nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta 

một lần nữa” [32,tr.480]. 

 Sau khi đánh chiếm được Nam Bộ và Nam Trung Bộ, cuối tháng 11 

năm 1946, quân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. Tiếp theo, sang 

tháng 12 hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Hà Nội và nhiều nơi khác  

càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1946, chúng gửi 

tối hậu thư cho Chính phủ ta, buộc ta phải chấp nhận các điều kiện do chúng 

đặt ra, thực chất là bắt ta phải hạ vũ khí đầu hàng. 

Trước hành động xâm lược trắng trợn của thực dân Pháp, ngày 18 và 

19  tháng 12 năm 1946, tại Vạn Phúc (Hà Đông), Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng họp mở rộng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết định 

phát động cuộc kháng chiến toàn quốc. 

 Ngay đêm 19 tháng 12 năm 1946, thi  hành mệnh lệnh của Bộ trưởng 

Bộ quốc phòng, quân dân Hà Nội đã nổ súng tấn công địch, mở đầu cuộc 

kháng chiến toàn quốc. Giữa lúc tiếng súng kháng chiến đang rền vang ở Hà 

Nội, trên toàn quốc, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch  Hồ 

Chí Minh được truyền đi khắp cả nước. Người kêu gọi: 

“Hỡi đồng bào toàn quốc! 
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Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta 

càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước 

ta lần nữa! 

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất 

nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
 
[32, tr.480]. 

 Tiếp đó, ngày 22 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ trung ương 

Đảng ra chỉ thị “ Toàn dân kháng chiến”, vạch ra những nội dung cơ bản về  

đường lối kháng chiến : Toàn dân, toàn diện, lâu dài, nhưng nhất định thắng 

lợi của Đảng và nhân dân ta. 

Đáp ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ 

thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương, Đảng bộ, 

nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang huyện Chợ Đồn đã nêu cao 

quyết tâm kháng chiến, sẵn sàng đối phó với mọi tình hình khi chiến tranh 

lan tới. Trước mắt khẩn trương xúc tiến chuẩn bị lực lượng mọi mặt, góp 

phần xây dựng căn cứ địa, an toàn khu kháng chiến, bảo đảm an toàn cho 

các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn... 

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chủ tịch đã cử 

đồng chí Phạm Văn Đồng và một số đồng chí khác ở lại Việt Bắc một thời 

gian để củng cố căn cứ địa cách mạng. Khi nguy cơ chiến tranh xâm lược của 

thực dân Pháp đang ngày càng tới gần, tháng 10 năm 1946, Trung ương Đảng 

lại cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng trở lại Việt Bắc chuẩn bị địa bàn xây 

dựng căn cứ địa kháng chiến. Một số xã thuộc Định Hoá, Nam Chợ Đồn được 

chọn làm nơi ở và làm việc của các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ 

trong trường hợp chiến tranh bùng nổ, phải rút khỏi Thủ đô Hà Nội.  

Đầu tháng 11 năm 1946, Trung ương Đảng thành lập đội công tác đặc 

biệt gồm các đại biểu: quân sự, an ninh, chính quyền, đoàn thể ...do đồng chí 

Trần Đăng Ninh phụ trách. Đội có  nhiệm vụ nghiên cứu đường di chuyển, 
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chọn địa điểm an toàn đặt các cơ quan và cùng các ngành hữu quan tổ chức di 

chuyển các cơ quan Trung ương Đảng, Chính Phủ, các kho tàng, xưởng máy 

lên căn cứ địa Việt Bắc. 

Sau khi nghiên cứu, khảo sát thực tế, cân nhắc kỹ lưỡng trên mọi 

phương diện, giữa tháng 12 năm 1946, đội công tác đặc biệt của Trung ương 

đã  quyết định chọn địa phận các huyện: Định Hoá, Đại Từ, Võ Nhai (Thái 

Nguyên), Chợ Đồn, Chợ Rã (Bắc Kạn), Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá 

(Tuyên Quang), mà trung tâm là Định Hoá, Chợ Đồn, Sơn Dương, Yên Sơn 

làm nơi xây dựng  an toàn khu (gọi tắt là ATK) để bảo vệ cơ quan đầu não 

trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc.   

Khu vực các xã phía nam và tây nam của huyện Chợ Đồn đã được 

Trung ương Đảng và Chính phủ chọn làm ATK. Đó là địa bàn có núi non 

trùng điệp: Phía nam có đèo So (giáp Định Hóa) và một dãy núi lớn kéo dài từ 

Bình Trung (tức Thành Công) đến Lương Bằng, là ranh giới tự nhiên  giữa 

Chợ Đồn với các huyện Yên Sơn, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), trở thành 

những phòng tuyến thiên nhiên hùng vĩ, hiểm trở, kín đáo dễ che dấu và bảo 

vệ  lực lượng. Đây còn là nơi tiếp giáp với các địa phương mà Trung ương đặt 

ATK, có nhiều con đường bộ nhỏ nối liền với Định Hoá, Sơn Dương, Yên 

Sơn, Chiêm Hoá và đường sắt (0,8 m) Bản Thi (Chợ Đồn) - Đầm Hồng 

(Chiêm Hoá, Tuyên Quang), tạo điều kiện giao thông liên lạc, đi lại thông 

suốt giữa các vùng (Định Hoá, Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá) trong 

ATK; đường sắt Bản Thi - Đầm Hồng còn thuận lợi vận chuyển hàng hoá 

bằng phương tiện goòng từ dưới xuôi lên. 

Chợ Đồn nói chung, khu vực được chọn làm ATK nói riêng có nền 

kinh tế tự túc, tự cấp cao trong nhân dân và là nơi có cơ sở quần chúng tốt. 

Đặc biệt vùng này nằm trên con đường Nam tiến theo chủ trương của Hồ Chí 

Minh, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ đạo, là nơi có cơ sở và 
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phong trào Việt Minh phát triển mạnh, trong cao trào chống Nhật cứu nước đã 

nhanh chóng chớp thời cơ phát động quần chúng tiến lên khởi nghĩa giành 

chính quyền....  

Có thể nói địa bàn Chợ Đồn mà Trung ương chọn làm ATK, theo cách 

nói của tổ tiên ta là nơi “Thiên thời địa lợi nhân hoà”, theo Hồ Chí Minh đó là 

nơi “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ.” Chọn nơi này làm ATK thể hiện tầm 

nhìn chiến lược Hồ Chí Minh và của Đảng ta.  

Từ cuối năm 1946 và những năm tiếp theo, với những khoảng thời gian 

khác nhau trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Chợ Đồn đã có vinh dự tiếp 

nhận nhiều cơ quan, xưởng máy, kho tàng của Trung ương. 

Xã Yên Thịnh  cũ (bao gồm các xã Bản Thi, Yên Thịnh và Yên 

Thượng ngày nay) là nơi tiếp nhận sớm nhất các cơ quan, công xưởng, kho 

tàng của Trung ương. Yên Thịnh (cũ) không những là xã có vị trí, địa lý hiểm 

yếu nằm sâu ở phía tây huyện Chợ Đồn, mà còn là xã có nhiều con đường bộ 

thông tới nhiều xã trong huyện, đặc biệt là con đường sắt Bản Thi - Đầm 

Hồng có vị trí hết sức quan trọng trong việc lưu thông hàng hoá. Bằng 

phương tiện giao thông đường sắt, từ cuối năm 1946 và đầu năm 1947, Nha 

tiếp tế (thuộc Bộ Kinh tế) đã chuyển hàng chục tấn muối lên Bản Cậu (lập 

kho ở Khuôn Lịa) và hàng trăm tấn hàng hoá, vật liệu, máy móc lên Bản Thi, 

Leo Hẩu (Yên Thịnh),  Khuôn Trục (Nà Cà, Yên Thượng). 

Bản Thi, nơi có quặng kẽm, chì, bạc...là những nguyên liệu rất cần cho 

việc nghiên cứu, sản xuất vũ khí, ở đó có cơ sở vật chất cũ từ thời Pháp thuộc 

mà cách mạng tịch thu được và quản lý như nhà cửa, một số máy móc khai 

thác quặng, đặc biệt là nhà máy thuỷ điện nhỏ, trạm bưu điện và đường dây 

điện thoại Bản Thi - Đầm Hồng...Bởi thế, Xưởng quân giới của Trung ương 

(còn gọi là Xưởng H52) lên Bản Thi. Lúc đầu xưởng đặt ở Lò Rang (tên gọi 

cơ sở rang quặng thời Pháp), về sau để đáp ứng nhu cầu kháng chiến ngày 
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càng lớn, xưởng chuyển ra đầu cầu Bản Nhượng [40]. Việc sản xuất vũ khí rất 

cần đến nguyên liệu chì, do vậy, cơ sở khai thác đúc quặng chì ở Đèo An ra 

đời, còn gọi là Xưởng Bắc Sơn [40]. Xưởng đã thu hút nhiều thanh niên ở 

Bản Thi tham gia. 

Phja Khao là nơi ở và làm việc của Nha nghiên cứu kỹ thuật quân sự 

[40]. Dưới sự chỉ đạo của Trần Đại Nghĩa, được sự giúp đỡ của chính quyền, 

quân và dân địa phương, bằng lao động quên mình không kể tính mạng của 

công nhân trong đó có anh hùng lao động Ngô Gia Khảm, Nha nghiên cứu đã 

chế tạo được những vũ khí quan trọng như Ba zô ka, skz...
 

Xưởng máy in tiền của Bộ Tài chính đóng ở Bản Thi.Tổng đài vô tuyến 

điện từng đóng ở Phja Khao, Đán Lạ (Bản Thi) và Bản Loàn (Yên Thịnh), 

Đài tiếng nói Việt Nam và Trại nuôi trẻ của cán bộ đi kháng chiến từng đóng 

ở Phja Khao (Bản Thi). 

Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) lúc đầu đóng ở Khuôn Trục (Yên 

Thượng), Leo Hẩu (Yên Thịnh), khi bị quân Pháp càn quét (10 – 1947), 

chuyển vào Lung Phen (Yên Thượng), cơ quan báo Cứu quốc đóng ở Che 

Ngù (Yên Thượng)...  

Để bảo đảm an toàn, các cơ quan Trung ương không đóng lâu một chỗ, 

thường thay đổi chỗ ở, mỗi nơi một năm hay vài tháng, sau đó chuyển đại bộ 

phận đi chỗ khác một thời gian rồi quay lại hoặc có cơ quan chuyển đi hẳn. 

Do ở vào vị trí dễ dàng liên lạc, qua lại với các ATK Trung ương ở Định Hoá, 

Sơn Dương, Yên Sơn...nên các xã phía nam của huyện được chọn làm nơi 

đóng của các cơ quan Trung ương Đảng, Chính Phủ và Bộ Quốc phòng...  

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã sống và làm việc nhiều nơi thuộc ATK Chợ Đồn, trong đó có Bản Ca, xã 

Bình Trung. Người sống và làm việc ở đây gần 1 tháng (từ 7 – 12 - 1947 đến 

cuối tháng 12 - 1947). Trong thời gian này, Bác Hồ từng ra nhiều Sắc lệnh, 
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Chỉ thị, thư từ và  ra Lời kêu gọi đồng bào cả nước chung sức, chung lòng 

hướng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược [53, tr.13].  

Trước những cuộc càn quét, khủng bố của kẻ thù, Đảng, Chính phủ và 

Hồ Chủ tịch đã chuyển đến ở và làm việc nhiều nơi trong ATK. Đầu năm 

1951, Người đã đến ở và làm việc tại đồi Nà Pậu, thuộc Bản Thít, xã Lương 

Bằng (Chợ Đồn). Nà Pậu, nơi Người ở và làm việc có địa thế rất thuận tiện 

cho hoạt động cũng như di chuyển để tránh tai mắt kẻ thù. Phía trước đồi Nà 

Pậu là một đám ruộng rộng, có khả năng quan sát xa, bên cạnh là một con 

suối trong vắt cung cấp nguồn nước, phía sau gắn với cánh rừng đại ngàn mà 

khi có động, Người và các đồng chí trong cơ quan có thể rút sang xã Phong 

Huân, Nghĩa Tá hoặc sang thẳng Chiêm Hóa (Tuyên Quang) rất an toàn. Tại 

đây, Người đã viết nhiều bức thư và điện mừng gửi đến các đoàn thể trong và 

ngoài nước, viết nhiều bài báo, ký nhiều quyết định quan trọng góp phần đưa 

cuộc kháng chiến của nhân dân ta đi đến thắng lợi. Ngày 18 – 1 – 1951, 

Người gửi thư cho Đại hội trù bị toàn quốc lần thứ II của Đảng và nêu rõ: 

“Nhiệm vụ chính trị của Đại hội ta là đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng 

lợi hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam, vậy việc thảo luận cần 

đặt trọng tâm vào hai việc đó” [53, tr.19]. Chiều ngày 7 - 2 - 1951, Hồ Chủ 

tịch rời Nà Pậu (Lương Bằng) lên đường đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ II của Đảng ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang).  

 Khuổi Linh, xã Nghĩa Tá là nơi ở và làm việc của đồng chí Trường 

Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng trong những năm 1950 – 1951. 

 Đồi Khau Mạ, xã Lương Bằng là nơi ở và làm việc của đồng chí Phạm 

Văn Đồng và Hội đồng Chính phủ  trong khoảng thời gian từ 1950 – 1951. 

 Cơ quan Bộ Tổng tham mưu ở Nà Quân, Bản Tuốm, Khuổi Ang xã 

Bình Trung, những năm 1950 – 1951, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn 

Chí Thanh, Hoàng Văn Thái thường qua lại làm việc ở đây. Tổng Quận còn là 
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nơi cuối năm 1950 và đầu năm 1951, Bộ tổng Tham mưu đã tổ chức hai Hội 

nghị tổng kết các chiến dịch: Biên giới thu đông và Đường số 18. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã dự và Tổng Bí thư Trung ương Đảng- Trường Chinh đã tới dự 

và huấn thị cho cả hai Hội nghị [15, tr.192-193]. 

Cơ quan ngoại giao Đại sứ quán Trung Quốc ở Bản Mòn(Lương Bằng), 

các cơ quan: Việt Nam Thông tấn xã ở Nà Tông (Nghĩa Tá), Báo Sự Thật ở 

Khuổi Đăm (Nghĩa Tá)... 

Đảng bộ Chợ Đồn phối hợp với đội công tác đặc biệt đã định ra phương 

án xây dựng vùng căn cứ theo các yêu cầu: bảo vệ an toàn cho căn cứ, củng 

cố và xây dựng mới  hệ thống thông tin liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 

và đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần tại chỗ...   

Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, nhân 

dân các dân tộc tại các địa phương nói trên đã sẵn sàng tiếp nhận, giúp đỡ nơi 

ăn, chỗ ở tạm thời ngay từ những ngày đầu. Các lực lượng vũ trang, thanh 

niên xung phong và đồng bào các dân tộc, nhất là ở khu vực ATK đã đóng 

góp nhiều công sức, từ việc vận chuyển đồ đoàn, máy móc đến việc khai thác 

nguyên vật liệu xây dựng nhà cửa, lán trại cho các cơ quan và kho tàng, 

xưởng máy... Thanh niên xung phong  của các xã được coi là lực lượng 

thường trực phối hợp với dân quân, du kích xã làm nòng cốt cho phong trào 

toàn dân xây dựng ATK. 

Việc vận chuyển đồ đoàn, máy móc, nguyên vật liệu, lương thực, muối 

ăn... với khối lượng lớn, từ ngoài đường đến các vị trí an toàn, nằm sâu trong 

các khe núi, hầu hết là do lực lượng vũ trang và thanh niên  mang vác.   

Lực lượng vũ trang của huyện và các xã có cơ quan, kho tàng... còn 

trực tiếp tham gia tuần tra, phối hợp với cảnh vệ canh gác, bảo vệ an toàn. 

Những trạm gác vòng ngoài của ATK như chân Đèo So (Bình Trung), Tủm 

Tó (Bằng Lãng), Bản Cậu (Yên Thịnh)... đều có sự tham gia của lực lượng vũ 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

trang Chợ Đồn. Trong phạm vi từng xã đặt ATK, dân quân du kích luôn luôn 

sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình hình. 

Việc giữ gìn bí mật, đảm bảo an toàn cho các  cơ quan Trung ương và  

trong tỉnh được quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Khẩu hiệu 

“ba không”(Không biết, không thấy, không nghe ) đã được các tầng lớp nhân 

dân từ người già đến em nhỏ thường xuyên nhắc nhau tự giác thực hiện và đã 

trở thành nếp sống hàng ngày [75, tr.83]. Từ khẩu hiệu tuyên truyền đã biến 

thành khẩu hiệu hành động, mọi người dân trong huyện, nhất là khu vực 

ATK, đã nêu cao trách nhiệm bảo mật.  

Các trạm giao thông liên lạc trong ATK được tổ chức, nhân viên, cán 

bộ giao thông được tuyển lựa trong thanh niên khu vực ATK, bao gồm các 

tuyến: Nà Đẩy (Nghĩa Tá) - Đán Lạ (Bản Thi), Bản Thít (Lương Bằng) – Nà 

Khoang (Đầm Hồng, Chiêm Hoá, Tuyên Quang), Bản Thít – Nà Duồng – Nà 

Khoát -  Bản Đó và Nà Khoang – Bản Thi . Trong bất kỳ tình huống nào, 

vượt qua mọi khó khăn, gian nguy, các liên lạc viên mang thư, các tài liệu của 

Đảng, Chính phủ và quân đội...đều bảo đảm an toàn. 

 Chợ Đồn là huyện nằm sâu trong căn cứ địa, song, cũng có một số 

đồng bào tản cư kháng chiến từ dưới xuôi lên, ngoài ra còn có một số gia 

đình cán bộ theo chồng, con lên ATK. Tất cả đã được Đảng bộ, chính 

quyền quan tâm giúp đỡ, được đồng bào các dân tộc đùm bọc, che chở tạo 

mọi điều kiện ổn định sinh hoạt, sản xuất và góp phần vào công cuộc kháng 

chiến của dân tộc. 

Sự quan tâm nói trên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã 

giúp cho các cơ quan Trung ương vượt qua được những khó khăn trong năm 

đầu tổng di chuyển lên ATK, căn cứ địa kháng chiến. Ngược lại, trong quá 

trình xây dựng, phát triển cơ sở Đảng, củng cố và kiện toàn bộ máy chính 

quyền, đoàn thể quần chúng các cấp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Chợ 
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Đồn, đặc biệt là khu vực ATK luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh 

ủy, Khu ủy cũng như sự giúp đỡ to lớn của các cơ quan Trung ương. Các cơ 

quan Trung ương thường xuyên quan hệ chặt chẽ với nhân dân, động viên 

mọi người hăng hái tham gia kháng chiến, kiến quốc, hướng dẫn nhân dân 

xây dựng đời sống mới, bảo vệ bí mật, an toàn cơ quan. Một số cơ quan còn 

cử cán bộ giúp đỡ địa phương xây dựng tổ chức Đảng, củng cố chính quyền, 

mở mang văn hoá, giáo dục. 

Như vậy, trong những ngày đầu kháng chiến toàn quốc bùng nổ, việc 

xây dựng thành công ATK trong căn cứ địa Việt Bắc, trong đó có ATK Chợ 

Đồn đã tạo ra được sự ổn định tương đối về nơi ở và làm việc của các cơ quan 

đầu não chỉ đạo cuộc kháng chiến , đồng thời “giữ vai trò quyết định đối với 

sự sống còn của cuộc kháng chiến của dân tộc” [47, tr.67].   

  2.2.3 Chuẩn bị lực lƣợng về mọi mặt đối phó khi chiến sự lan rộng 

         Cùng với việc tham gia xây dựng ATK, công tác xây dựng Đảng tiếp tục 

được Đảng bộ quan tâm, chú trọng. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng 

bộ đã ra sức thực hiện cuộc vận động “Thi đua phát triển Đảng” từ tháng 4 

đến tháng 6  và đợt phát triển Đảng “lớp Tháng Tám”. Trên cơ sở phát triển 

được thêm nhiều đảng viên mới, chi bộ Ngọc Bằng – chi bộ liên xã (gồm 

Bằng Lãng, Ngọc Phái, Bằng Lũng, Yên Thượng) được thành lập [37, tr.56]. 

Đến cuối tháng 6 – 1947, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Khu uỷ I đã  

chấn chỉnh lại Tỉnh uỷ Bắc Kạn. Đồng chí Dương Thiết Sơn, Thường vụ Tỉnh 

uỷ Phúc Yên được Khu uỷ I điều lên làm Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn thay đồng 

chí Nông Văn Quang đi nhận công tác mới. Ở Chợ  Đồn, đồng chí Hoàng 

Hữu Thế được Tỉnh uỷ chỉ định phụ trách lãnh đạo công tác Đảng ở huyện, 

thay đồng chí Lô Quang Kháng đi nhận nhiệm vụ khác [54]
 
. 

 Tháng 8 năm 1947, Tỉnh uỷ Bắc Kạn tiến hành chấn chỉnh lại các 

Châu uỷ (Huyện uỷ). Huyện uỷ Chợ Đồn chính thức được thành lập. Đồng 
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chí Lê Thanh Giang phụ trách công tác tuyên huấn huyện Kim Bảng được 

điều lên Bắc Kạn và được Tỉnh uỷ chỉ định làm bí thư Huyện uỷ Chợ Đồn. 

Do công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh, thời gian này, Chợ Đồn 

đã có thêm nhiều chi bộ mới ra đời như chi bộ liên xã Phương Viên (gồm 

Phương Viên, Đông Viên, Rã Bản, Bằng Phúc) và chi bộ liên xã Thắng Lợi, 

cho tới cuối năm1947, có thêm chi bộ liên xã Nhu Viễn.
 
Cấp uỷ huyện được 

kiện toàn một bước, tổ chức cơ sở Đảng được mở rộng, hầu khắp các xã trong 

huyện đều có đảng viên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi triển khai các 

nghị quyết của Đảng trong kháng chiến. 

Thực hiện chỉ thị của Liên Khu và của tỉnh, sau ngày toàn quốc kháng 

chiến, Ủy ban kháng chiến Chợ Đồn được thành lập. Theo sắc lệnh  của 

Chính phủ (10/ 1947) và chỉ đạo của tỉnh, tháng11 – 1947, Chợ Đồn tiến hành 

hợp nhất Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính thành Ủy ban kháng 

chiến kiêm hành chính, (đến tháng 4/ 1948 gọi là Uỷ Ban kháng chiến – 

hành chính) do đồng chí Lý Ngọc Tuân, uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ làm 

Chủ tịch.
 

Hệ thống chính trị: Đảng, chính quyền, Mặt trận được củng cố đã thúc 

đẩy công tác chuẩn bị mọi mặt nhất là về quân sự cho cuộc chiến đấu bảo vệ 

quê hương đang đến gần.  

Đầu năm 1947, Tỉnh đội bộ dân quân Bắc Kạn được thành lập, theo đó, 

cơ quan quân sự các cấp ở huyện được tổ chức gồm: Huyện đội bộ và Xã đội 

dân quân. Huyện đội bộ dân quân Chợ Đồn được thành lập (do đồng chí Tô 

Đình Túy, người Cao Bằng làm Huyện đội trưởng), đã khẩn trương kiện toàn 

hệ thống tổ chức quân sự ở mọi cấp, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc 

kháng chiến. Do đó lực lượng vũ trang Chợ Đồn cũng có bước phát triển mới. 

Huyện có một đại đội du kích thoát ly, được trang bị vũ khí khá đầy đủ. Tại 

18 xã trong huyện, ngoài lực lượng dân quân, lực lượng du kích ngày càng 
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đông đảo, mỗi xã có một trung đội du kích, riêng các xã: Phương Viên, Đông 

Viên, Ngọc Phái đã xây dựng được mỗi xã một đại đội du kích [18, tr.42]. 

Công tác huấn luyện cán bộ, chiến sĩ dân quân, du kích được tổ chức 

rộng khắp nhằm sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Dân quân, du kích 

được huấn luyện cách đánh giáp lá cà, gài mìn, cắm chông, phá hoại giao 

thông địch... Để tăng cường khả năng chiến đấu, học tập kinh nghiệm của Cao 

Bằng, lực lượng vũ trang Chợ Đồn còn chế tạo được đại bác kíp, mỗi phát 

súng có thể điệt được nhiều tên địch. 

Ban chỉ huy Huyện đội bộ dân quân tiến hành xây dựng các phương án 

tác chiến, hướng dẫn đại đội du kích huyện và các Xã đội dân quân xây dựng 

các trận địa chiến đấu, đặc biệt là xây dựng các phòng tuyến chiến đấu để bảo 

vệ các cơ quan của huyện và ATK của Trung ương.  

Âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp bước đầu bị 

thất bại sau sáu tháng tiến hành chiến tranh xâm lược, lực lượng của chúng bị 

tổn thất nặng nề tại Hà Nội và các thành phố lớn. Mặc dầu vậy, chúng vẫn cố 

thực hiện bước phiêu lưu quân sự mới. Trước tình hình đó, giữa năm 1947, 

Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ ba họp,  dự đoán địch có thể mở  những 

cuộc tiến công lớn đánh chiếm miền trung châu Bắc Bộ, hoặc miền Thanh – 

Nghệ hay Nam – Ngãi và chúng cũng có thể  mở cuộc tấn công lên Việt Bắc. 

Để góp phần ngăn chặn cuộc tiến công của thực dân Pháp, làm chậm bước 

tiến của chúng, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Chợ 

Đồn đã thực hiện chủ trương tiêu thổ kháng chiến, mặc dầu tiến hành có phần 

muộn, song đã tập trung được lực lượng phá các đồn bốt, lô cốt cũ của địch, 

phá nhiều đoạn đường hiểm yếu từ Bắc Kạn vào Chợ Đồn. Trên tuyến đường 

này, lực lượng vũ trang các xã: Đông Viên, Rã Bản, Phương Viên bố trí các 

trận địa mai phục, chặn đánh địch. Một số làng bản dọc đường làm lán sâu 

trong rừng, để cất dấu lương thực, trâu bò, sơ tán cụ già và trẻ em, chuẩn bị 

làm “vườn không nhà trống” khi chiến sự xảy ra.  
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Không khí kháng chiến chống Pháp những ngày cuối thu năm 1947 

hết sức sôi động. Thị xã Bắc Kạn và các huyện miền núi trong tỉnh, đặc 

biệt là Chợ Đồn – Nơi tập trung nhiều cơ quan lãnh đạo, kho tàng, xưởng 

máy của Trung ương và đồng bào tản cư từ dưới xuôi lên, càng đặt trách 

nhiệm lớn lao cho lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong cuộc  

chiến đấu bảo vệ quê hương.  

Ngày15 - 9 - 1947, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Sửa soạn phá những 

cuộc tấn công lớn của địch”, vạch trần mưu đồ xâm lược của Pháp, khẳng 

định quyết tâm kháng chiến của dân tộc ta, đồng thời nhận định địch có thể: 

“đánh xuyên mũi dùi, đánh vòng thật rộng, nhảy dù, đổ bộ sau lưng ta”[72]. 

Tiểu kết chương 2: 

Trải qua gần hai năm hoạt động, kể từ sau Cách mạng Tháng Tám đến  

khi thực dân Pháp tấn công Việt Bắc (10/1947), những thành tựu mà các cấp 

uỷ và nhân dân Chợ Đồn đạt được chưa phải là lớn, song có ý nghĩa hết sức  

quan trọng. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, quân và dân các dân tộc 

Chợ Đồn đã xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, ATK và những thành 

quả chung của Cách mạng Tháng Tám. Đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân được ổn định và cải thiện một bước. Những thắng lợi đó là cơ sở 

vững chắc để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiến lên giành 

thắng lợi to lớn  hơn trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực 

dân pháp xâm lược, bảo vệ quê hương, xây dựng hậu phương căn cứ địa thần 

thánh của dân tộc. 
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Chƣơng 3 

TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ QUÊ HƢƠNG, XÂY DỰNG  

HẬU PHƢƠNG, PHỤC VỤ TIỀN TUYẾN VÀ AN TOÀN KHU  

(10/1947 -7/1954). 

  3.1 Trực tiếp chiến đấu bảo vệ và giải  phóng quê hƣơng ( 10-11/47) 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Việt Bắc - quê hương của Cách mạng 

Tháng Tám trở thành căn cứ địa của cả nước. Cùng với các huyện Định Hóa, 

Đại Từ (Thái Nguyên), Sơn Dương, Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Chợ Đồn 

được chọn làm ATK (an toàn khu), nơi làm việc của Trung ương Đảng, Chính 

phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ giữa năm 1947, tướng Xalăng, Tư lệnh chiến trường Bắc Đông 

Dương đã đề ra kế hoạch tấn công lên Việt Bắc và được Chính phủ Pháp phê 

chuẩn vào tháng 7 năm 1947. Mục tiêu chính của Kế hoạch này là nhằm phá 

tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, dùng thắng 

lợi quân sự để thành lập Chính phủ bù nhìn toàn quốc; phá hoại kho tàng, 

xưởng máy (tiềm lực kháng chiến), đồng thời bao vây khóa chặt biên giới 

Việt – Trung, cô lập cuộc kháng chiến của nhân dân ta, từ đó nhanh chóng kết 

thúc cuộc chiến tranh. Cuộc tấn công lên Việt Bắc được thực dân Pháp gọi là 

“đòn bất ngờ chọc thẳng vào tim quân thù”. 

Với ý đồ nhanh chóng kết thúc chiến tranh, thực dân Pháp âm mưu 

“phát động một một cuộc tấn công đại quy mô”, nhằm vô hiệu hóa, thậm chí 

bắt sống cả chính phủ Hồ Chí Minh [20, tr.487]. Thực dân Pháp huy động huy 

động 12000 quân, tổ chức thành hai gọng kìm tấn công bao vây khép chặt 

Việt Bắc tại Đài Thị (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), rồi càn quét trên địa bàn các 

tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn. 

Thực hiện kế hoạch trên, ngày 7 tháng 10 năm 1947, binh đoàn quân dù 

gồm 2000 tên do Xôvanhắc (Sauvagnac) chỉ huy, lần lượt nhảy dù xuống 
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chiếm thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới (7 - 10), Chợ Đồn (8 - 10). Cùng ngày, binh 

đoàn cơ giới do Bôphơrê (Beaufré) chỉ huy, từ Lạng Sơn ngược đường số 4 

lên Cao Bằng, sau đó một bộ phận từ Cao Bằng tiến xuống Bắc Kạn, phối hợp 

với binh đoàn Xôvanhắc  càn quét vùng Chợ Đồn, Chợ Rã và tiến sang phía 

tây Chợ Đồn để khép kín gọng kìm ở Đại Thị. Ngày 9 – 10, một binh đoàn 

hỗn hợp bộ binh và lính thuỷ đánh bộ do Commuynan (Communal) chỉ huy, 

từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang, Chiêm Hoá để tiến 

vào Đài Thị [28, tr.75]. 

Tổng chỉ huy quân đội Pháp trong chiến dịch là tướng Xalăng hết sức 

chú ý tới vùng Chợ Đồn, chúng nghi đó là một trong những nơi có bộ máy 

đầu não kháng chiến, nhiều kho tàng, xưởng máy và chủ lực của ta ở đó. Theo 

kế hoạch, chúng tập trung một lực lượng quân dù lớn nhảy xuống Chợ Đồn. 

Song, do sự cầu cứu tăng viện của  Xôvanhắc cho lực lượng quân Pháp tại thị 

xã, Xalăng đã lệnh cho trung tá ĐờlaBôm chuyển tiểu đoàn dù chuẩn bị nhảy 

xuống Chợ Đồn để nhảy dù xuống Bắc Kạn. Tiếp đó do yêu cầu tăng viện gấp 

cho quân Pháp ở thị xã, Xalăng lại lệnh cho tiểu đoàn dù Phôxây đáng lẽ nhảy 

dù xuống Chợ Đồn lại phải tăng cường cho quân pháp ở thị xã [16, tr.154]. 

Cuối cùng, quân Pháp nhảy dù xuống Chợ Đồn hơn 200 tên [16, tr.34]. 

Trung ương Đảng đã dự đoán và chủ động đối phó với âm mưu của 

địch, song vẫn chủ quan cho rằng, địch không dám tiến công, nhảy dù xuống 

sâu vùng căn cứ địa của ta [71, tr.168]. Nên khi quân Pháp nhảy dù xuống 

Bắc Kạn, ta thiếu kịp thời tấn công địch ngay khi quân dù của chúng vừa tiếp 

xúc mặt đất. Lợi dụng yếu tố bất ngờ này, quân Pháp nhanh chóng tổ chức lực 

lượng đánh chiếm lan rộng ra. Ngược lại, nhân dân và các cơ quan, kho tàng, 

xí nghiệp của ta ở thị xã Bắc Kạn và một số thị trấn có quân địch nhảy dù bị 

quân địch tấn công uy hiếp. Các cơ quan, cán bộ Trung ương mới lên Bắc 

Kạn bị bao vây, gặp một số tổn thất [23, tr.94-95]. 
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Để đánh thắng một kẻ thù mạnh hơn ta về quân sự, phương châm tác 

chiến của ta là “ Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung,” với quy mô tác chiến 

phổ biến là tiểu đoàn, đại đội, kết hợp bộ binh đánh trên bộ với pháo binh 

đánh trên sông, dùng hình thức phục kích là chính, quân ta nhằm vào các đơn 

vị nhỏ của địch đang vận động trên bộ, trên sông làm mục tiêu chủ yếu. Bằng 

cách đó, khoét sâu chỗ yếu cơ bản của địch đang vận động thoát ly sự chi viện 

trực tiếp của máy bay và pháo binh [16, tr 44]. Trong chiến đấu sẽ hình thành 

thế trận chiến tranh nhân dân, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện. Tại 

Hội thảo khoa học: “Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu -đông 1947”, tổ 

chức tại Bắc Kạn (10-1947), Đại tướng Chu Huy Mân trong bài tham luận 

“Chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 một bước ngoặt của cuộc kháng chiến” 

đã nhận định: “Khi ta nắm được kế hoạch và bản đồ cuộc tấn công của thực 

dân Pháp lên Việt Bắc (từ tên phó tổng tham mưu trưởng quân Pháp ở miền 

Bắc Đông Dương – Lămbe, đi trên chiếc máy bay JU.52 chỉ huy trận đánh 

ngày 9-10 , bị pháo của trung đoàn 74 ở Cao Bằng bắn rơi – TG ), nắm được 

thủ đoạn, hướng tiến công của địch, càng khiến ta củng cố quyết tâm chủ 

động thực hiện cách đánh của mình.”[16, tr.16]. 

Ngay sau khi Pháp đổ quân dù xuống chiếm Bắc Kạn, ngày 9 – 10, 

Thường vụ Trung ương ra Chỉ thị cần kíp cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc 

Kạn kịp thời đánh địch, bảo vệ an toàn nhân dân, cơ quan, kho tàng... 

Ngày 15 – 10 – 1947, Hồ Chủ tịch gửi thư kêu gọi toàn thể đồng bào ra 

sức giết giặc. Người chỉ ra: “Địch hội quân ở Bắc Kạn tạo thành cái ô bọc lấy 

Việt Bắc, rồi cụp lại, dưới đánh lên, trên đánh xuống, phá cho được cơ quan 

đầu não cuộc kháng chiến...Chúng mạnh ở hai gọng kìm, gọng kìm mà gẫy thì 

ô cụp xuống thành ô rách và cuộc tiến công thất bại.” [44, tr.317]  

Cùng ngày (15 - 10), Ban Thường vụ Trung ương ra Chỉ thị: “ Phải phá 

tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp,” khẳng định: “Cuộc tấn công này 
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của địch không chứng tỏ chúng mạnh” và kêu gọi chiến sĩ đồng bào ra sức 

chiến đấu “ làm cho địch thiệt hại nặng nề không thể gượng lại được...” [73, 

tr149-150]. 

Ngay sau khi chiến sự xảy ra, ngày 9 tháng 10 năm 1947, Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn họp tại Bản Đán, xã Đôn Phong (Bạch Thông) do đồng 

chí Bí thư Tỉnh uỷ – Dương Thiết Sơn chủ trì. Cuộc họp đã đề ra các nhiệm 

vụ cấp bách: tổ chức lực lượng chiến đấu với địch; huy động nhân dân, dân 

quân, du kích chuyển các kho tàng, xưởng máy tới nơi an toàn;  bảo vệ, giúp 

dân gặt lúa, vận động nhân dân triệt để làm “vườn không nhà trống”... 

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và chủ 

trương của Tỉnh uỷ, hoà vào trong phong trào kháng chiến ở trong tỉnh, dưới 

sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quân và dân các dân tộc Chợ Đồn đã nêu cao 

tinh thần chiến đấu bảo vệ và giải phóng quê hương.        

Quán triệt chủ trương của Trung ương, sau ngày 7 tháng 10, một số tiểu 

đoàn thuộc Trung đoàn 72 giải thể thành các đại đội độc lập phân về 5 huyện 

của tỉnh Bắc Kạn. Đại đội độc lập 653 hoạt động ở vùng Chợ Đồn do Ngô 

Văn Chính làm Đại đội trưởng, Minh Hồng là Chính trị viên [16, tr174]. Ngay 

sau khi thành lập đơn vị đã tiến vào Chợ Đồn, vừa chiến đấu, vừa giúp đỡ địa 

phương xây dựng huấn luyện du kích, phát triển chiến tranh du kích.
  

Hoạt động trên địa bàn Chợ Đồn trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 

năm 1947, còn có Tiểu đoàn 102 (thuộc Trung đoàn 165), một bộ phận của 

Tiểu đoàn 55, học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan 

lục quân I). 

Tại Chợ đồn, Đại đội độc lập 653, đã khẩn trương xây dựng được thêm 

hai đại đội mới. Thấu suốt tư tưởng chiến tranh nhân dân của Đảng và thực 

hiện phương châm: lấy tác chiến du kích với hình thức phục kích là chủ yếu 

để tiêu diệt từng toán quân địch, các đội dân quân, du kích Chợ Đồn phối hợp 
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với các đơn vị bộ đội, đặc biệt là Đại đội độc lập 653 tiến hành củng cố các 

trận địa cũ và xây dựng thêm một số trận địa mới trên các ngả đường từ 

Phương Viên đi Ngọc Phái, đến Rã Bản và sang Đại Sảo.  

Để bảo toàn tính mạng, của cải, lương thực, thực phẩm, nhất là không 

cho địch lợi dụng, cuớp bóc, nhân dân các dân tộc đã thực hiện “vườn không 

nhà trống”, di tản vào khe sâu, núi hiểm làm lán trại sinh sống tạm thời ở đó. 

Lực lượng dân quân, du kích, và những người khoẻ mạnh trong nhân dân vẫn 

tìm cách bám làng bản để đánh địch, bảo vệ mùa màng và thu hoạch nhằm 

bảo đảm cuộc sống và đáp ứng nhu cầu hậu cần tại chỗ cho lực lượng vũ 

trang và cán bộ, công nhân viên các cơ quan Trung ương. 

Nhảy dù xuống Chợ Đồn, số đông quân Pháp chiếm đóng vị trí đồn cũ 

ở Phương Viên (châu lỵ cũ) và một bộ phận nhỏ hơn đóng chốt ở Đông Viên 

để khống chế con đường Bắc Kạn – Chợ Đồn.     

Từ các vị trí trên, quân Pháp nhanh chóng triển khai lực lượng mở các 

cuộc càn quét vào các xã Phương Viên, Rã Bản, Đức Thượng, Đông 

Viên...nhằm phát hiện, tiêu diệt mục tiêu và cướp bóc nhân dân. Song đi tới 

đâu, quân Pháp đều gặp cảnh vườn không nhà trống, không đạt mục tiêu, 

chúng đã đốt phá các làng bản.Trong khi đó, tại các vị trí đóng quân của 

chúng luôn luôn bị lực lượng dân quân du kích tập kích, quấy nhiễu.  

Sau hai ngày càn quét khu vực phía đông Chợ Đồn không kết quả, ngày 

10  tháng 10 năm 1947, lực lượng  quân Pháp hàng trăm tên từ Phương Viên 

tiến về Yên Thịnh, Bản Thi, khép dần gọng kìm về phía tây. Nắm được hướng 

hành quân của địch, trung đội du kích thoát ly của huyện phối hợp với bộ đội 

chủ lực tổ chức phục kích tại (đèo) Kéo Phay. Đoạn đường từ Phương Viên 

lên    (đèo) Kéo Phay dài chừng 1 km, vừa hẹp lại quanh co khúc khuỷu, đèo 

không cao lắm, nhưng từ chân đèo đến đỉnh đèo, hai bên đường là núi cao, 

rừng rậm, phía bên kia đèo cũng không kém phần hiểm yếu. Dựa vào địa hình 
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hiểm trở, hạn chế khả năng quan sát xa và ứng phó kịp thời của địch, quân ta 

đã bố trí trận địa mai phục ngay sát đỉnh đèo, là vị trí lợi thế, có khả năng 

quan sát quân địch, và cũng dễ triển khai trận địa, khi cần thì rút lui an toàn. 

Đúng vào lúc quân địch lọt vào trận địa mai phục, quân ta nhất loạt nổ súng, 

diệt tại chỗ 2 tên. Bị đánh bất ngờ, quân địch vừa nổ súng loạn xạ, vừa tháo 

chạy qua đèo [37, tr.63].  

Trận thắng đầu tiên vừa  thể hiện thắng lợi về sự hiệp đồng tác chiến 

giữa quân du kích với bộ đội chính quy, vừa cổ vũ mạnh mẽ tinh thân chiến 

đấu của quân và dân ta. Nhảy dù đánh chiếm Chợ Đồn, quân Pháp bị thế trận 

chiến tranh nhân dân của ta làm cho chúng không sao đạt được mục tiêu. Mặc 

dầu vậy, chúng vẫn quyết tâm thực hiện mưu đồ, sau khi sục sạo hai bên 

đường thấy yên ổn, đồng thời dùng moóc – chiê bắn dọn đường và để uy hiếp 

quân ta, quân Pháp lại tiếp tục tiến về Bằng Lãng. Tại đây, quân giặc bị du 

kích chặn đánh, mặc dầu chúng bị thiệt hại không đáng kể [60], song làm cho 

chúng lo sợ, luôn phải đặt cuộc hành quân trong tình trạng đối phó với bất kỳ 

các cuộc phục kích nào của ta. Nghi có lực lượng của ta ở khu vực này, quân 

Pháp đã triển khai lực lượng mở cuộc càn quét vào các làng bản, đốt phá 

nhiều nhà dân ở Bằng Lãng, Ngọc Phái, gây thêm nhiều tội ác. 

Theo đường về Yên Thịnh, Bản Thi, địch tiếp tục cuộc hành quân, trên 

đường đi chúng lùng sục các làng bản gần đường để cướp bóc, đốt phá nhà 

cửa của nhân dân . Khi tới vùng Bó Khéo, Phai Kẹm, một vị trí hết sức hiểm 

yếu, đường hẹp, gập ghềnh men theo con suối sâu, hai bên núi đá dựng đứng, 

địch rơi vào ổ phục kích của quân du kích xã Yên Thịnh (cũ) do Nông Văn 

Chức chỉ huy phối hợp với phân đội của Tiểu đoàn 55, làm một số tên bị 

thương. Đến bản Nà Cà (xã Yên Thượng), địch phát hiện dấu hiệu có lực 

lượng của ta (có vết  dầy, dép... vì bản là cơ sở của Cục Quân y) nên chúng 

càn quét dữ dội, lục soát  từng nhà để vơ vét của cải và hy vọng phát hiện mục 
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tiêu. Không đạt kết quả, địch đốt trụi cả bản, sau đó, chúng tiếp tục lùng sục 

vào các khe núi, theo các lối mòn địch tiến vào Khuôn Trục.  

Trước khi quân Pháp mở cuộc tiến công Khuôn Trục, được lực lượng 

vũ trang và nhân dân địa phương giúp đỡ, cơ quan Cục Quân y cùng với nhân 

dân đã kịp thời chuyển sang Lung Phen, một khe sâu, núi đá hiểm trở nằm ở 

phía đông bắc bản Nà Huống (nay thuộc xã Yên Thượng). Do di tản gấp, nên 

không chuyển hết được cơ sở sản xuất, còn bỏ lại một số thiết bị máy móc, 

dược liệu, thuốc men. Quân địch sau khi lục soát, đã đốt phá, triệt hạ toàn bộ 

cơ sở Khuôn Trục, gây cho ta nhiều thiệt hại.
 

Việc phát hiện có cơ sở kháng chiến của ta ở đây, càng làm cho quân 

địch khẩn trương tiến về chiếm lấy đồn Yên Thịnh. Đồn nằm trên quả đồi cao, 

được Pháp xây dựng khá kiên cố từ thời Pháp thuộc, trong tiêu thổ kháng 

chiến, ta phá không triệt để, nên quân Pháp vẫn lợi dụng được. Chiếm đóng ở 

đây, quân Pháp tiếp tục càn quét ra các vùng xung quanh. Hầu hết các làng 

bản ở xã Yên Thịnh ngày nay bị quân Pháp đốt thành tro than, riêng bộ phận 

của Cục Quân y ở Leo Hẩu nhanh chóng di chuyển cơ quan vào sâu trong 

rừng nên an toàn. 

Từ đồn Yên Thịnh, quân Pháp cho một bộ phận nhỏ tiến vào Bản Thi 

nhằm liên lạc với  cánh quân Commuynan nhưng hoàn toàn thất vọng, 

chúng đành phải rút về đóng chốt ở đồn Yên Thịnh. Trước khi quân Pháp 

đánh chiếm Yên Thịnh,  các công xưởng kháng chiến của ta ở Bản Thi 

cũng đã kịp thời vận chuyển máy móc, vật liệu đến các vị trí an toàn tại các 

khe sâu, dựa vào sự che chở, giúp đỡ cả về hậu cần của đồng bào để đối 

phó lại cuộc tấn công của địch. 

Ngày 13 tháng 10 năm 1947, mười chiến sĩ trung đội du kích xã Bằng 

Viễn do chính trị viên trung đội Nông Văn Chinh chỉ huy đã tập kích quấy rối 

địch ở huyện lỵ Chợ Đồn, khiến chúng mệt mỏi, lo sợ bị tiêu diệt. Từ Phương 
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Viên, quân Pháp theo hướng tây nam vượt đèo tiến sang Đại Sảo. Tại (đèo) 

Kéo Dụ, du kích bố trí trận địa mai phục bằng “ đại bác kíp,” rất tiếc, địch càn 

theo lối khác nên du kích không có cơ hội nổ súng [60]. 

Trưa ngày 16 tháng 10 năm 1947, trung đội du kích tập trung huyện 

Chợ Đồn (gần 20 chiến sĩ) do Chính trị viên Đồng Văn Tạ chỉ huy phối hợp 

với một đơn vị chủ lực phục kích địch tại (đèo) Kéo Phay để tiêu diệt một đơn 

vị địch đang hành quân càn quét vào Bản Thi. Do sớm phát hiện lực lượng 

của ta, địch chủ động tập trung hoả lực bắn xối xả vào trận địa. Trong chiến 

đấu, quyết liệt, đồng chí Đồng Văn Tạ đã anh dũng hy sinh. Bị rơi vào tình 

thế bất lợi, quân ta rút về Bằng Lũng (cách Kéo Phay 4km). Tại đây, phán 

đoán được hướng hành quân và âm mưu của địch, nhằm tiến về tăng cường 

cho lực lượng của chúng ở Yên Thịnh, quân ta đã lựa chọn địa thế thuận lợi, 

tổ chức trận địa phục kích, chặn đánh địch để tiêu hao sinh lực của chúng. 

Đồng thời cô lập quân Pháp ở Yên Thịnh nhằm hạn chế khả năng càn quét 

của chúng vào các cơ quan, xưởng máy, kho tàng của Trung ương . Chờ quân 

địch tới gần, quân ta bất ngờ nổ súng tấn công địch, diệt tại trận 5 tên. Bị một 

đòn choáng váng, buộc quân địch phải rút lui [37, 64].
 

Chưa đạt được mục tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não kháng 

chiến của ta, và cũng chưa khép kín được gọng kìm theo kế hoạch, quân Pháp 

ở Bắc Kạn tăng viện binh cho Chợ Đồn. Ngày 18 – 10, lực lượng địch khoảng 

80 tên, từ Bắc Kạn tiến vào Chợ Đồn. Theo hướng tây nam, quân Pháp, tiến 

về Yên Nhuận để càn quét khu vực này. Đến Nà Chao (Đông Viên) quân 

Pháp phát hiện  một đơn vị du kích của ta, chúng nổ súng dữ dội, bị động đối 

phó, quân ta hy sinh tại chỗ một đồng chí và một đồng chí khác bị thương. 

Một tiểu đội du kích khác đang lúc làm nhiệm vụ canh gác cho nhân dân gặt 

lúa ở gần đó, nghe tiếng súng nổ nhanh chóng phối hợp với trung đội bộ đội 

chủ lực tiểu đoàn 102 (thuộc trung đoàn 165 tức trung đoàn Thủ đô) tổ chức 
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trận phục kích. Nhờ thông thạo địa hình, quân ta chọn được địa thế thuận lợi 

để mai phục. Chờ quân địch tới gần, quân ta nhất loạt nổ súng, ném lựu đạn, 

diệt 8 tên rồi lập tức rút lui an toàn [23, tr.110].
 

Thắng lợi trên ghi thêm một chiến công của các lực lượng vũ trang Chợ 

Đồn, góp phần làm thất bại mưu đồ của thực dân Pháp trong cuộc tấn công 

lên Việt Bắc, đồng thời khoét sâu chỗ yếu cơ bản của địch đang vận động, 

thoát ly công sự và sự chi viện hoả lực  của các binh chủng.           

 Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tổng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Trường 

Võ Bị tạm thời tổ chức thành Trung đoàn 79 (do Hoàng Đạo Thuý làm Trung 

đoàn trưởng, Lê Đình làm Chính trị viên) từ Bắc Kạn qua Ba Bể đã đến Bản 

Thi ngày 15 tháng 10 năm 1947. Tại đây, Trung đoàn chia làm hai bộ phận: 

Đoàn 1 do Hoàng Đạo Thuý và Lê Đình chỉ huy có nhiệm vụ phối hợp với 

dân quân, du kích chặn đánh địch từ Chợ Đồn đến Bản Thi. Đoàn đã có sự 

phối hợp lực lượng vũ trang huyện lập nhiều chiến công. Đoàn 2 do Phan 

Phác, Tổng Đội trưởng chỉ huy tiến về phía tây, làm trận phục kích quân Pháp 

tại km4 đường sắt Đầm Hồng – Bản Thi vào sáng ngày 18 – 10 – 1947, giành 

thắng lợi vang dội diệt 38 tên, làm bị thương gần 20 tên, chặn đứng cuộc hành 

quân từ Chiêm Hoá lên Bản Thi của địch.    

Cùng thời gian  (đêm 18 - 10), được sự giúp đỡ của nhân dân, sự phối 

hợp của quân du kích xã Yên Thịnh, Trường Võ Bị tổ chức một đội “ Quyết 

tử” gồm 8 chiến sĩ, do Nguyễn Bội Dong làm tiểu đội trưởng , bí mật tập kích 

đồn Yên Thịnh, diệt một số tên địch, phá một đại liên, đồng chí Dong bị 

thương vẫn bình tĩnh chỉ huy quân rút lui an toàn.  

 Lực lượng quân Pháp gần 300 tên từ Chợ Rã (Ba Bể), tiến sang Bản 

Thi để tìm cách hội quân với lực lượng của binh đoàn Commuynan tại Đài 

Thị (Chiêm Hoá, Tuyên Quang), khi đến Nà Ngàng bị du kích xã Mẫu Ninh 
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(Ba Bể) phục kích diệt 3 tên. Ngày 20 –10, chúng tới Bản Thi, cách Đài Thị 

hơn 20 km [23, tr.111], [24, tr.76]. 

Trong khi đó, b879inh đoàn hỗn hợp lính thuỷ đánh bộ Commuynan 

trên đường hành quân lên Tuyên Quang, Chiêm Hoá, liên tiếp bị quân ta phục 

kích, bị thiệt hại nặng, nhất là trong các trận trên sông Lô và bị chặn đánh ở 

Đầm Hồng, nên không có liên lạc lên Bản Thi. 

 Chiếm đóng sâu trong vùng căn cứ kháng chiến của ta, quân Pháp rơi 

vào tình thế bị cô lập, có nguy cơ bị tổn thất nặng nề hơn, sau lần bị quân ta 

đánh đêm 18- 10, quân địch cố thủ thêm ít ngày rồi rút khỏi Yên Thịnh. 

 Ngày 28 - 10 - 1947, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trường Võ Bị cũng 

rút quân về Nghĩa Tá. 

Theo kế hoạch hai gọng kìm, quân Pháp hợp điểm tại Bản Thi ngày 13 

-10 - 1947, sau đó hội quân tại Đài Thị, song chúng đã bị thất bại, mũi dùi 

xuyên ngang của kẻ thù qua Chợ Đồn sang Tuyên Quang bị quân ta chặt đứt. 

Sau thất bại trận ngày 18 - 10, bộ phận quân Pháp ở Đầm Hồng liều lĩnh theo 

đường sắt tiến lên Bản Thi để bắt liên lạc, tới nơi mới biết là đồng bọn của 

chúng vừa rút khỏi nơi đây, để tránh bị tiêu diệt buộc chúng phải quay trở lại 

điểm xuất phát.  

Phải đối phó với thế trận chiến tranh nhân dân, bị quân và dân Chợ Đồn 

phục kích và chặn đánh khắp nơi, quân Pháp bị thất bại và khốn đốn về các 

mặt, không thực hiện được âm mưu. Ngày 13  – 11 – 1947, chúng phải lũ lượt 

rút quân khỏi Chợ Đồn, kéo về thị xã Bắc Kạn. Chợ Đồn hoàn toàn giải 

phóng sau 37 ngày đêm bị giặc Pháp dày xéo quê hương [54].  

Thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp, giải phóng quê hương  của 

quân và dân các dân tộc Chợ Đồn đã ghi thêm trang sử vàng truyền thống 

trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thắng lợi này đã góp 

phần quan trọng làm phá sản âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân 
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Pháp, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ, giữ vững 

căn cứ địa kháng chiến của cả nước, tạo điều kiện cho cuộc kháng chiến của 

dân tộc bước sang giai đoạn mới.  

  3.2 Xây dựng, bảo vệ hậu phƣơng và An toàn khu, tham gia giải 

phóng Bắc Kạn (12/1947- 1949) 

Trải qua 75 ngày đêm chiến đấu (từ ngày 7 tháng 10 đến ngày  21 tháng 

12 năm 1947), quân và dân ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các 

mặt trận đường số 4, trên sông Lô, và ở Bắc Kạn buộc thực dân Pháp phải rút 

đại bộ phận lực lượng ra khỏi Việt Bắc . Mặc dầu vậy, để phục vụ âm mưu cô 

lập và đánh chiếm Việt Bắc lần thứ hai, thực dân Pháp vẫn duy trì một lực 

lượng hơn 1500 tên để chiếm đóng và củng cố các cứ điểm nằm dọc đường số 

3 thuộc Bắc Kạn như thị xã Bắc Kạn, thị trấn Phủ Thông, Nà Phặc, huyện lỵ 

Ngân Sơn và vị trí Bành Trạch...  

Sau thất bại nặng nề trong chiến dịch Việt bắc Thu Đông năm 1947 và 

những đòn tấn công liên tiếp của quân và dân ta trên khắp các chiến trường, 

thực dân Pháp buộc phải thay đổi chiến lược từ “đánh nhanh thắng nhanh” 

chuyển sang đánh lâu dài với chính sách “dùng người Việt đánh  người Việt” , 

“lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Bởi vậy, bên cạnh việc xây dựng, củng cố 

các vị trí chiếm đóng quan trọng, chúng tăng cường tuyển mộ binh lính và 

bọn tay sai nhằm kết hợp đánh phá, ngăn chặn ta cả về quân sự, chính trị, 

kinh tế.  

Để phục vụ cho chính sách bình định, ngày11-7-1948, thực dân Pháp 

lập ra cái gọi là “Liên bang Tày - Nùng miền Bắc Đông Dương” (bao gồm 

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn và một phần Bắc Giang) nhằm lừa bịp, lôi kéo, 

kìm kẹp đồng bào các dân tộc, làm suy yếu lực lượng kháng chiến của ta [23, 

tr.127]. 
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Tình hình trên đặt ra cho Đảng bộ Chợ Đồn nhiệm vụ cùng đồng bào 

trong tỉnh đẩy mạnh kháng chiến, giải phóng hoàn toàn Bắc Kạn. 

Trước sự chuyển biến của tình hình, tháng 2 năm 1948, Tỉnh uỷ Bắc 

Kạn  mở Hội nghị quân sự ở Thượng Minh (Chu Hương, Ba Bể), quyết định: 

tiếp tục củng cố dân quân du kích, ra sức xây dựng bộ đội chủ lực, đẩy mạnh 

kháng chiến, tiêu diệt các cứ điểm,...nhằm tiến lên giải phóng quê hương. 

Quán triệt tình hình, nhiệm vụ mới, Ban chỉ huy Huyện đội bộ dân 

quân (tức Ban chỉ huy quân sự huyện ngày nay) trực tiếp chỉ đạo công tác 

phát triển dân quân, du kích, củng cố các cấp chỉ huy ở các xã. Các xã 

Phương Viên, Đông Viên, Thành Công cho tới tháng 4 – 1949, được Tỉnh uỷ 

đánh giá cao là 3 trong 6 xã trong toàn tỉnh “đã được củng cố, làm cho du 

kích địa phương trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ…” [4]. Công tác 

động viên thanh niên trước hết là trong dân quân, du kích lên đường nhập ngũ 

xây dựng bộ đội địa phương của tỉnh và bổ sung quân chủ lực được các cấp 

chỉ huy quan tâm và tiến hành sâu rộng trong nhân dân. 

Tháng 3 – 1948, đại đội du kích đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn - đội du kích 

Ba Bể được thành lập. Cuối năm 1948, thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện 

Chợ Đồn cùng các huyện bạn bổ sung cho tỉnh mỗi huyện một trung đội du 

kích. Nhờ đó, đội du kích Ba Bể phát triển thành bộ đội địa phương của tỉnh. 

Lực lượng vũ trang của tỉnh trong đó có con em các dân tộc Chợ Đồn, phối 

hợp với các đơn vị chủ lực liên tiếp giành nhiều thắng lợi trong các trận chiến 

đấu ở Phủ Thông, trên mặt trận đường số 3 và tiễu phỉ ở Ba Bể... 

Trải qua chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, dân quân, 

du kích ở các xã không ngừng trưởng thành, tiếp tục được nâng cao trình độ 

mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương và giải phóng Bắc Kạn. Nhiều 

lớp huấn luyện chính trị, quân sự cho cán bộ chỉ huy và chiến sĩ được mở 
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để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, năng lực chỉ huy và hiệu quả 

chiến đấu.  

Chợ Đồn đã quét sạch bóng quân thù, song âm mưu phá hoại ATK, căn 

cứ địa kháng chiến của kẻ thù còn rất nham hiểm.  Ban chỉ huy Huyện đội bộ 

đã xây dựng các phương án tác chiến mới vừa bảo vệ hậu phương, đập tan các 

cuộc càn quét của địch nếu chúng liều mạng tiến công vào Chợ Đồn, vừa sẵn 

sàng chi viện cho các chiến dịch giải phóng Bắc Kạn.  

Bản Thi vẫn là địa bàn hiểm yếu của huyện, Trong khi quân và dân ta tập 

trung vào nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược, bọn phản động ngóc đầu 

dậy, tìm cách liên lạc với bọn thổ phỉ, phản động ở Chợ Rã và một số nơi 

khác trong khu vực. Chúng tổ chức ra cái gọi là “Trung Hoa hội quán”, ra sức 

tuyên truyền, nói xấu chính quyền, xuyên tạc đường lối kháng chiến, gây chia 

rẽ dân tộc, uy hiếp nhân dân. 

Được sự giúp đỡ của đội võ trang công tác Liên Khu I, quân và dân Chợ 

Đồn đã đập tan tổ chức của chúng, thành lập lực lượng võ trang mới, đặt dưới 

sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Đồng thời với các biện pháp về 

quân sự, chúng ta đã tăng cường giáo dục, giác ngộ trong nhân dân, mở mang 

trường học, thành lập các tổ chức cách mạng của quần chúng.  

Nhờ những cố gắng trên, mà tình hình trị an xã hội ở Bản Thi nói riêng, 

cả huyện nói chung được ổn định, hậu phương được giữ vững. Vì thế, Tỉnh uỷ 

Bắc Kạn đã chọn bản Nà Mòn (bên trong bản Che Ngù thuộc xã Yên Thịnh 

cũ, nay thuộc xã Yên Thượng), làm địa điểm mở Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ nhất (từ ngày 5 đến ngày 10/ 6 / 1948 ). Đại hội đã bầu đồng chí 

Nguyễn Tâm làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đại hội đã đề ra nghị quyết quan trọng về 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, việc củng cố, phiên 

chế lại lực lượng du kích cho phù hợp  nhằm  phát huy hiệu quả chiến đấu...  
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Để hoàn thành những nhiệm vụ mới, Chợ Đồn tiếp tục đẩy mạnh công 

tác xây dựng Đảng. Kể từ sau khi Chợ Đồn được giải phóng, đến tháng 12 – 

1948, toàn huyện có 221 đảng viên, sinh hoạt trong 11 chi bộ (8 chi bộ xã và 

3 chi bộ cơ quan).Tính đến tháng 3 năm 1949, toàn huyện đã có 267 đảng 

viên, trong đó có 30 đảng viên nữ, sinh hoạt trong 10 chi bộ xã, 2 chi bộ cơ 

quan và 1 chi bộ dân quân [55]. Cho tới tháng 6 – 1949, số đảng viên toàn 

huyện là 347 đồng chí (165 chính thức, 182 dự bị). Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

được Tỉnh uỷ khen và xếp loại nhất về công tác phát triển Đảng (nhất về số 

lượng, khá về chất lượng), song cũng cần chú trọng hơn nữa về giác ngộ 

chính trị và tính chất giai cấp trong phát triển Đảng[56]. Đảng bộ huyện đã 

chú ý phát triển Đảng trong du kích, trong các dân tộc ít người, trong phụ 

nữ và hầu khắp các cơ quan trong huyện. Ban Chấp hành huyện Đảng bộ 

có đủ 5 đồng chí (theo quy định của Tỉnh ủy), trong đó đồng chí Bí thư  là 

Tỉnh uỷ viên. 

Chất lượng các chi bộ nhìn chung tốt, tương đối đều nhau. Chi bộ xã 

Thắng Lợi được xếp vào loại một trong bốn chi bộ khá nhất trong toàn Đảng 

bộ tỉnh. Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức là sự bảo đảm 

thắng lợi trong xây dựng hậu phương kháng chiến ở Chợ Đồn. 

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng bộ huyện, công tác xây dựng lực lượng du kích được triển khai sâu 

rộng, ngoài nam giới, nữ giới có đủ điều kiện đều được động viên tham gia. 

Việc huấn luyện cán bộ chỉ huy các cấp (tiểu đội, trung đội) được mở rộng 

hầu khắp trong huyện. Một số xã phía đông và nam  của huyện như Phương 

Viên, Đông Viên, Thành Công có vị trí hết sức quan trọng, tiếp cận với Bắc 

Kạn, theo chủ trương của tỉnh và phương án tác chiến của Ban chỉ huy Huyện 

đội bộ, các xã này đã củng cố, kiện toàn lực lượng du kích, tăng cường huấn 
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luyện, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống khi có chiến sự xảy ra, khi cần chi 

viện kịp thời cho giải phóng Bắc Kạn. 

Đến tháng 6  năm 1949, các Ban chỉ huy của Huyện đội bộ được củng cố 

mọi mặt. Đội du kích tập trung của huyện được tăng cường thêm hai cán bộ 

tiểu đội, nâng tổng số cán bộ chiến sĩ lên là 50 người [18].
 

 Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ ( họp 

từ ngày 6 đến  8- 4 - 1949 ) và  Chỉ thị của Thường vụ Tỉnh uỷ (14 – 4 – 

1949) về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Đảng bộ huyện đã triển khai 

từng bước kế hoạch và động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn  

những người có năng lực, tư cách tốt, có uy tín tham gia Hội đồng nhân dân 

các cấp. Huyện Chợ Đồn theo quy định  của tỉnh  có ba đại biểu tham gia Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  Hội đồng nhân dân xã vừa thành lập sau bầu cử, đầu 

tháng 6- 1949 đã bầu ra Uỷ ban kháng chiến – hành chính mới bao gồm 

những người hăng hái trong phong trào và có uy tín trong nhân dân. Mặt trận 

Việt Minh và Liên Việt trên chặng đường phát triển và thống nhất đã thực 

hiện được khối đại đoàn kết dân tộc. Các Ban Chấp hành thanh niên, phụ nữ 

các cấp và Ban tư pháp xã...được củng cố về tổ chức.   

Bộ máy chính quyền của huyện cũng được củng cố một bước. Tính đến 

tháng 6 – 1949, Chợ Đồn là một trong bốn huyện của tỉnh ( trừ Ngân Sơn còn 

bị địch tạm chiếm) đã tổ chức được Toà án sơ cấp, tới tháng 9 năm 1949, Uỷ 

ban hành chính – kháng chiến huyện gồm 7 người (tỉnh chỉ định) được kiện 

toàn, do Đinh Ngọc Thiện làm Chủ tịch [58].  

 Sự hoàn thiện hệ thống chính trị các cấp trong toàn huyện là nhân tố 

quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng hậu phương kháng chiến, động 

viên sức của, sức người cho tiền tuyến đánh thắng giặc Pháp xâm lược. 

Hậu quả của chiến tranh do thực dân Pháp gây ra làm cho thu hoạch vụ 

mùa năm 1947 ở nhiều địa phương trong huyện bị thất bát, ảnh hưởng lớn đến 
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đời sống nhân dân. Đảng bộ huyện đã ra sức vận động nhân dân phát triển  

sản xuất cố gắng cấy hết diện tích, làm cỏ, bón phân, bảo đảm nước tưới cho 

đồng ruộng, kết hợp trồng màu, nhất là ngô, khoai, đậu các loại. Nhờ đó mà 

sản lượng lương thực và hoa màu được nâng lên, đời sống của đồng bào được 

ổn định. 

Trong các cơ quan Đảng, chính quyền và huyện đội, phong trào tăng gia 

sản xuất, tự túc một phần lương thực, thực phẩm cũng được đẩy mạnh, đầu 

xuân năm 1949, cả huyện trồng được 2400 gốc sắn, 2 sào khoai và hàng trăm 

gốc mía, lao động gây quỹ được 3030 đồng (giá trị đồng tiền 1949). 

Với  tinh thần “ tất cả vì  kháng chiến thắng lợi”, đồng bào hăng hái 

đóng góp lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho các cơ quan Trung 

ương, ủng hộ bộ đội, dân quân, du kích. Phong trào ủng hộ “mùa đông binh 

sĩ” phát triển  mạnh, tính riêng số tiền ủng hộ  trong mùa đông năm 1948 cà 

huyện là 4396 đồng. 

Những việc làm thiết thực trên đã đạt được hiệu quả to lớn trong việc tạo 

sức mạnh hậu cần tại chỗ, đồng thời còn là nguồn sức mạnh tinh thần của hậu 

phương trong việc động viên, cổ vũ lực lượng vũ trang hăng hái, dốc sức 

chiến đấu bảo vệ quê hương, làng bản. 

Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế từ sau khi Chợ Đồn được giải phóng 

có bước phát triển mới. Các trường tiểu học (phổ thông cấp I) từ lớp 1 đến lớp 

3 được mở hầu khắp các xã. Toàn tỉnh Bắc Kạn năm học 1948 – 1949 có 5 

trường tiểu học hoàn chỉnh (từ lớp 1 đến lớp 4), trong đó Chợ Đồn có một 

trường mở ở Đông Viên. Các lớp vỡ lòng hầu hết do các hương sư hoặc 

những người biết chữ giảng dạy được tổ chức rộng rãi trong các làng bản. 

Trên địa bàn vùng cao trong các dân tộc ít người nhiều trường lớp cũng được 

mở. Các lớp bình dân học vụ vốn được xây dựng và phát triển mạnh từ trước, 

sau một thời gian gián đoạn do chiến tranh, nay được phục hồi.  
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Chợ Đồn là huyện được tỉnh đánh giá có phong trào giáo dục phát triển 

mạnh nhất trong tỉnh [63]. Văn hoá, giáo dục được mở mang, giác ngộ chính 

trị trong nhân dân cũng được nâng lên, tin tưởng vững chắc vào đường lối 

kháng chiến của Đảng và Chính phủ, cảnh giác với những luận điểm của bọn 

phản động, âm mưu sử dụng bù nhìn Bảo Đại của thực dân Pháp. 

Đầu năm 1948, tỉnh chủ trương khôi phục lại phòng phát thuốc ở các 

huyện. Phòng phát thuốc huyện Chợ Đồn được tổ chức lại tại Đông Viên, 

nhưng phạm vi phục vụ còn hẹp. Các xã (trừ Bằng Lãng có phòng phát thuốc 

ở Tủm Tó) chưa có xã nào xây dựng được cơ sở phát thuốc chữa bệnh cho 

nhân dân. Mặc dầu vậy, công tác tuyên truyền vệ sinh, phòng bệnh, dùng 

thuốc nam chữa bệnh trong nhân dân được chú ý, góp phần giảm cúng bói khi 

ốm đau, đời sống mới từng bước được xây dựng, bớt dần mê tín dị đoan, giảm 

nhẹ ma chay cưới xin nặng nề và các hủ tục lạc hậu khác.   

Trước những chuyển biến của cuộc kháng chiến chống Pháp ở trong 

tỉnh, Bắc Kạn triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ hai vào ngày 26 – 6 – 1949. 

Xã Bản Thi đã có vinh dự được Tỉnh uỷ chọn làm nơi mở Đại hội Đảng bộ 

tỉnh. Đây là lần thứ hai, Chợ Đồn có ATK của Trung ương đóng trên địa bàn, 

là hậu phương an toàn, đã được Tỉnh uỷ triệu tập những đại hội quan trọng 

quyết định chiều hướng phát triển của cuộc kháng chiến ở trong tỉnh.  

Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ công tác cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn 

nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền, động viên toàn dân tham gia 

kháng chiến, tiến tới giải phóng Bắc Kạn. Đồng chí Dương Thiết Sơn tại 

Đại hội này được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ thay đồng chí Nguyễn Tâm đi 

nhận công tác khác.  

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ, Đảng bộ Chợ Đồn do 

đồng chí Hoàng Văn Thịnh (Thanh Tiến) Tỉnh uỷ viên, làm Bí thư Huyện uỷ 

(từ tháng 1/ 1949) [46] đã hướng mọi hoạt động của Đảng vào việc đẩy mạnh 
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công tác xây dựng hậu phương, góp phần vào cuộc kháng chiến ở trong tỉnh. 

Tình hình trên các chiến trường trong cả nước chuyển biến nhanh, để củng cố, 

mở rộng căn cứ địa kháng chiến, Trung ương chủ trương giải phóng Bắc Kạn 

trong thu - đông 1949. Sau khi nghiên cứu chiến trường, Ban Chấp hành tỉnh 

Đảng bộ Bắc Kạn quyết định mở chiến dịch trong hè – thu năm 1949, giải 

phóng Bắc Kạn. 

Quán triệt nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (họp ngày 18 – 7 – 

1949) về chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Bắc Kạn, Huyện uỷ Chợ Đồn  

phân công lãnh đạo huyện thành hai bộ phận: một bộ phận chịu trách nhiệm 

chỉ đạo mọi hoạt động ở trong huyện, một bộ phận chỉ đạo công tác phục vụ 

cho chiến trường. Các xã Đông Viên, Thành Công được huy động phục vụ 

trực tiếp cho chiến dịch giải phóng Bắc Kạn [6]. Ngoài huy động  toàn huyện 

về lương thực, thực phẩm và đội du kích của huyện, hai xã nói trên có trách 

nhiệm huy động các đội dân quân, du kích phục vụ chiến dịch. “Các đơn vị du 

kích tập trung, dân quân, du kích các xã 5 huyện ...lên đường ra mặt trận, vận 

tải lương thực, vũ khí, dựng kho, lán, phá hoại đường xá, cầu cống xung 

quanh cứ điểm địch” [9, tr.221]. Tính đến cuối tháng 7 – 1949, quân, dân các 

huyện, trong đó có Chợ Đồn đã đóng góp trên 30.000 ngày công, hoàn thành 

nhiệm vụ được giao [9, tr.221]. Trong khi đó, bộ đội chủ lực (thuộc Trung 

đoàn 72) tập trung ở phía nam huyện Bạch Thông, sẵn sàng chiến đấu. 

Ngày 17 tháng 7 năm 1949, từ các cứ điểm ở thị xã Bắc Kạn địch  cho tổ 

chức 200 quân càn quét vào Duộc (đông nam thị xã Bắc Kạn) bắt được hai 

người giữ kho gạo. Qua khai thác chúng biết ta đang dự trữ lương thực, thực 

phẩm chuẩn bị đánh lớn vào thị xã. Lo sợ trước sự chuẩn bị tấn công của quân 

và dân ta, địch chuẩn bị mọi mặt rút khỏi thị xã Bắc Kạn. 

Sáng sớm ngày 9 - 8 - 1949, quân Pháp chia thành từng toán  rời thị xã 

Bắc Kạn theo đường số 3 lên Cao Bằng, toán nọ cách toán kia vài giờ. Địch 
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tuần tiễu nghiêm ngặt để bảo vệ các toán rút quân. Ngày 11 – 8 - 1949, quân 

Pháp rút khỏi Phủ Thông, ngày 13 - 8 -1949 rút khỏi Nà Phặc, ngày 15 - 8 - 

1949 rút khỏi Ngân Sơn. Được tin địch rút chạy, tiểu đoàn tập trung của 

Trung đoàn 72 ở thị trấn Đu được lệnh của Bộ Tổng tư lệnh khẩn trương lên 

đường truy kích địch. Tối ngày 17-8-1949 tiểu đoàn đánh vào cứ điểm Bằng 

Khẩu (Ngân Sơn) thì sáng hôm sau (18 – 8 - 1949) chúng rút hết về Cao 

Bằng. Quân ta truy phá hủy 30 xe, diệt và bắn bị thương gần 100 tên [23, 

tr.155]. Với chiến thắng này, quân và dân ta đã hoàn toàn giải phóng Bắc 

Kạn. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Chợ Đồn tự hào đã góp công sức và 

xương máu của mình vào thắng lợi chung của quân và dân toàn tỉnh. 

Với việc địch rút khỏi Bắc Kạn, Bắc Kạn trở thành tỉnh đầu tiên được 

giải phóng trong kháng chiến, đánh dấu một thắng lợi quan trọng của quân và 

dân ta. Từ đây vùng căn cứ địa Việt Bắc – hậu phương của cuộc kháng chiến 

được mở rộng và củng cố. Sau chiến thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư  

“thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái khen ngợi bộ đội và dân quân, du kích 

cùng đồng bào Bắc Kạn”. Trong thư, Người khẳng định: “Cuộc thắng lợi này 

sẽ làm đà cho những thắng lợi khác to lớn hơn, vẻ vang hơn”[33, tr.662]. 

Trong niềm vui trên quê hương giải phóng, quân và dân các dân tộc Chợ Đồn 

đã cùng đồng bào toàn tỉnh  nhanh chóng bắt tay vào việc vào việc hàn gắn 

vết thương chiến tranh, xây dựng hậu phương, tăng cường tiềm lực về mọi 

mặt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiền tuyến, cùng cả nước tiến hành 

thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.   

  3.3 Tiếp tục xây dựng hậu phƣơng và An toàn khu,  phục vụ tiền 

tuyến (1950-1954) 

Trong năm 1949, công tác phát triển Đảng ở Chợ Đồn tăng nhanh về số 

lượng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến ở địa phương. Song, 

về chất lượng đảng viên và một số chi bộ còn có những mặt non yếu. 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ hai, trong giai đoạn 

lịch sử mới – Bắc Kạn hoàn toàn được giải phóng, Đảng bộ huyện Chợ Đồn 

tiếp tục củng cố Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Cuộc vận động “Rèn luyện Đảng tính, trau dồi đạo đức cách mạng” do 

Tỉnh uỷ phát động được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai thực hiện 

ngay từ tháng 10 – 1949 đến tháng 5 - 1950. Hưởng ứng ngày thành lập Đảng 

và ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  Đảng bộ  huyện đã triển khai sâu 

rộng đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt trong tháng 5 năm 

1950, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Chợ Đồn phối hợp với 

cán bộ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra hai chi bộ Phương Viên và Bằng Phúc, 

xoay quanh nội dung về năng lực tổ chức, lãnh đạo của chi bộ trong công tác 

xây dựng hậu phương, rút ra những kinh nghiệm để chỉ đạo cuộc sinh hoạt 

chính trị nâng cao chất lượng các chi bộ trong toàn huyện. 

Thực hiện chủ trương của Huyện uỷ, các chi bộ đẩy mạnh phê bình và tự 

phê bình. Qua học tập, tự liên hệ, kiểm điểm từng cán bộ đảng viên và trong 

chi bộ đã tạo được những chuyển biến bước đầu về chính trị, tư tưởng đảng 

viên, góp phần nâng cao hơn vai trò lãnh đạo của các chi bộ. 

Mặc dầu tình hình Đảng bộ có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn chưa thực 

sự đáp ứng được yêu cầu. Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ mở rộng họp 

từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8 – 1950, nhận định: Chợ Đồn cần đẩy mạnh 

“củng cố các chi bộ”, “các ngành Đảng, dân vận, chính quyền, quân sự, phải 

lựa chọn lại cán bộ, nếu kém quá phải thay người khác.” 

Trước những đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ kháng chiến, quán triệt sự 

chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Chợ Đồn đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cốt cán 

trong các cơ quan huyện, đưa những đồng chí có năng lực và uy tín giữ các 

cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị ở huyện và cả cơ sở. Đồng thời 

Huyện uỷ cử một số cán bộ đi đào tạo. Được sự nhất trí của Tỉnh uỷ, đồng chí 
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Bí thư Huyện uỷ Hoàng Văn Thịnh đi dự khoá huấn luyện tại Trường Hoàng 

Văn Thụ (Trường Đảng của Liên khu ở Thái Nguyên), đồng chí Lê Trung 

được Tỉnh uỷ cử làm Bí thư Huyện uỷ Chợ Đồn.  Một số Huyện uỷ viên, Liên 

Chi uỷ viên cũng được cử đi đào tạo ngắn hạn tại Trường Phùng Chí Kiên         

(Trường Đảng của tỉnh).  

Trong các ngành, nhất là chính quyền cũng đã cử một số cán bộ dự các 

lớp huấn luyện do các ngành Trung ương mở. Huyện uỷ, Uỷ ban kháng chiến 

- hành chính, và một số cơ quan chuyên môn cũng mở những lớp bồi dưỡng 

cho cán bộ cơ sở. Đồng thời với việc triển khai công tác trên, Đảng bộ huyện 

tích cực thực hiện đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác.  

Về tổ chức, cuối 1950, đồng chí Đào Quang Luận được Tỉnh uỷ cử làm 

Bí thư Huyện uỷ Chợ Đồn. Mặc dầu có những thay đổi về nhân sự, song vai  

trò lãnh đạo của Huyện uỷ vẫn được duy trì thường xuyên và tăng cường về 

mọi mặt. 

Tháng 2 năm 1951, Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

hai, Đại hội phát triển và hoàn chỉnh đường lối cách mạng dân tộc dân chủ 

nhân dân và đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam nhằm đưa 

cuộc kháng chiến mau đi đến thắng lợi. Trong điều kiện lịch sử mới, Đảng ra 

hoạt động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam càng củng cố thêm 

niềm tin tưởng của toàn Đảng toàn dân vào cuộc kháng chiến của dân tộc. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đảng và Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ ba (26/ 6/ 1951), Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện Chợ Đồn do đồng chí Ma Doãn Thành (Việt Vinh) làm Bí thư (từ 

tháng 5 năm 1951), đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo mọi mặt, xây dựng Chợ 

Đồn thành hậu phương vững mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu của cuộc 

kháng chiến. 
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Ngày 16 tháng 7 năm 1952, Chợ Đồn tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 

nhất, thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ đồng chí Việt Vinh đọc báo cáo 

chính trị, khẳng định: Cơ sở Đảng được củng cố và xây dựng được ở hầu hết 

các cơ sở thôn, xã, các ngành, các giới từ huyện đến xã. Mặc dầu vậy, công 

tác xây dựng Đảng còn có những mặt yếu như việc dìu dắt, đào tạo cán bộ 

chưa đáp ứng kịp yêu cầu, thiếu kế hoạch cụ thể, một số chi bộ chưa thể hiện 

rõ vai trò lãnh đạo; cần tăng cường giáo dục chính trị, huấn luyện chuyên 

môn, năng lực tổ chức chỉ huy chiến đấu cho lực lượng dân quân du kích; 

kinh tế kháng chiến còn yếu; văn hoá, giáo dục, xã hội có nhiều tiến bộ, song 

còn chậm …        

Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhiều nội dung quan trọng về các mặt nhằm 

tạo nên sự chuyển biến về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá giáo dục, chi 

viện đắc lực sức của sức người cho tiền tuyến. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp 

hành mới do đồng chí Việt Vinh làm Bí thư Huyện uỷ. 

Càng về cuối cuộc kháng chiến, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về 

chính trị tư tưởng và tổ chức càng được tăng cường. Các Đảng đoàn chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng được củng cố. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Chợ Đồn đã ra sức củng cố 

các Hội nông dân, Phụ nữ cứu quốc… đến cuối tháng 5 – 1950, Chợ Đồn đã 

thống nhất Việt Minh, Liên Việt trong mặt trận chung – Mặt trận Liên Việt 

trên phạm vi toàn huyện. Trong quá trình thực hiện sự thống nhất Việt Minh 

với Liên Việt, Đảng bộ đã gắn với cuộc vận động sản xuất, giữ gìn an ninh, ra 

sức chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, đặc biệt là 

tuần lễ “Thi đua giết giặc lập công” do Tỉnh uỷ phát động. 

Việc hoàn thành việc thống nhất mặt trận dân tộc, đã tăng cường thêm 

một bước khối đoàn kết dân tộc ở Chợ Đồn, đồng thời góp phần vào việc thực 
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hiện sự thống nhất Việt Minh, Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt trong toàn 

tỉnh(cuối năm 1950) và trong cả nước (tháng 3 – 1951). 

Đồng thời với việc củng cố, hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ hai, Đảng bộ Chợ Đồn ra sức xây dựng và phát triển 

dân quân du kích. 

Để tăng cường lực lượng, sẵn sàng chiến đấu khi chiến sự xảy ra, Tỉnh 

uỷ giao nhiệm vụ cho Chợ Đồn tổ chức hai trung đội dự bị sẵn sàng bổ sung 

bộ đội địa phương của tỉnh. Những đơn vị này theo kế hoạch của tỉnh sau khi 

thành lập được tập trung tại huyện để huấn luyện quân sự, chính trị. Trong 

tháng 9 – 1950, tỉnh phát động một tháng luyện quân trong toàn tỉnh, Chợ 

Đồn đã triển khai huấn luyện sâu rộng trong dân quân, du kích, tổ chức các 

đội trung kiên – cốt cán du kích, trang bị thêm lựu đạn cho du kích xã, sẵn 

sàng chiến đấu trong mọi tình huống. 

Theo chủ trương của tỉnh, mỗi huyện tổ chức một trung đội bộ đội địa 

phương, nhằm thay thế cho trung đội vũ trang huyện đã rút về tỉnh để thành 

lập tiểu đoàn Ba Bể, song cho tới cuối năm 1950, Chợ Đồn vẫn chưa thành 

lập được trung đội vũ trang huyện. 

Thành tích nổi bật về công tác quân sự ở huyện trong năm 1950 là liên 

tục bổ sung lực lượng cho quân chủ lực, nhằm đáp ứng yêu cầu của các chiến 

dịch đặc biệt là chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. Tính riêng đợt tuyển 

binh 27 – 4 – 1950, cả tỉnh Bắc Kạn có nhiệm vụ tuyển 200 tân binh, thì Chợ 

Đồn đã có 35 người tham gia lên đường tòng quân giết giặc.  

Năm 1951, cũng là năm  “du kích huyện ít ổn định, vì phải luôn luôn bổ 

sung cho chủ lực, quân số ở các xã có từ 2 đến 6 tiểu đội” [7].
 
Mặc dầu vậy,

 

các lớp huấn luyện vẫn được duy trì , Huyện đội bộ đã  mở 4 lớp huấn luyện 

cho 271 du kích và 86 tân binh đồng thời cử một số cán bộ  huyện và xã đi dự 

khoá huấn luyện chính trị do Tỉnh đội bộ mở [7].  
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Bước sang năm 1952, thực dân Pháp ra sức phá hoại hậu phương và 

ATK kháng chiến trên địa bàn Chợ Đồn. Tháng 3 năm 1952, máy bay địch 

ném bom bắn phá nhiều địa phương có xưởng máy, kho tàng của ta.  

Tại Xưởng quân giới (H52) ở Bản Thi, máy bay địch thả 6 quả bom, 4 

quả nổ, gây cháy thiệt hại nặng nhà kho của Xưởng, cháy 4 nhà dân gần đó, 

làm chết một người, có hai quả bom chưa kịp nổ, công nhân của Xưởng đã 

kịp thời tháo ngòi nổ, lấy vật liệu. Cùng ngày, máy bay địch còn thả 5 quả 

bom, bắn phá xã Ngọc Bằng. 

Tháng 7 năm 1952, máy bay địch càng hoạt động ráo riết hơn, liên tiếp  

thả hàng trăm quả bom xuống khu vực Bản Thi, Phia Khao, khu vực các kho 

muối, gạo ở các xã Yên Thịnh, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Đông Viên ...[34] gây 

thiệt hại nặng nề về nhà cửa, của cải và tính mạng của  nhân dân ta.  

Cũng trong tháng 7- 1952, địch cho máy bay ném 6 quả bom xuống cầu 

Tông Mu (khu vực giữa km50 – 51 đường 29 tức đường  thị xã Bắc Kạn – 

Chợ Đồn - Bản Cậu) nhằm chặn đường giao thông, tiếp tế cho kháng chiến 

của nhân dân ta. Chúng còn dùng máy bay uy hiếp, bắn phá bừa bãi nhiều nhà 

dân ở Đông Viên, làm cháy một xóm (4 nhà) và chết một người dân.  

Sang tháng 8 năm 1952, máy bay địch hoạt động có ít hơn tháng trước. 

Song, chúng tập trung vào việc dò xét các cơ quan, kho tàng của ta ở khu vực 

Đông Viên, Tủm Tó, Nà Duồng (Ngọc Bằng), phía nam và tây nam Chợ Đồn, 

ném bom phá hoại đập, cống nước và nhà máy thuỷ điện Bản Thi, bắn phá 

đường 29...[34].
 

 Trước sự bắn phá dã man của giặc Pháp, Đảng bộ, chính quyền các cấp 

đã lãnh đạo nhân dân phải tăng cường phòng gian bảo mật, hết sức cảnh giác 

và thực hiện các biện pháp phòng chống, bảo vệ mùa màng, kho tàng,  tài sản 

và tính mạng của nhân dân. Quân, dân các xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, 

giúp đỡ nhau, khắc phục hậu quả chiến tranh do địch gây ra. Đồng thời giúp 
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đỡ các cơ quan, xưởng máy, kho tàng làm lại lán trại, nhanh chóng ổn định 

nơi sản xuất và làm việc.      

Tình hình trên càng đặt ra cho công tác xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn 

sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu của Chợ Đồn sao cho hiệu quả hơn. Chủ 

trương của Huyện uỷ là nâng cao chất lượng đội ngũ dân quân, du kích xã, sa 

thải những phần tử yếu kém, tăng cường lực lượng thanh niên, những người 

có tinh thần hăng hái, không sợ gian khổ hy sinh, xung phong nhận nhiệm vụ 

vào du kích nhất là lực lượng cốt cán. Tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, tăng 

cường huấn luyện, trang bị vũ khí cho dân quân du kích. 

Sau thời gian củng cố, tổng số du kích toàn huyện trong năm 1952 là 265 

nam và 35 nữ. Về số lượng tăng gần 10% so với năm 1951, đặc biệt về  chất 

lượng được nâng lên, vũ khí cũng được tăng cường hơn, du kích toàn huyện 

có 83 khẩu súng các loại, chủ yếu là súng khai hậu (36 khẩu), súng dóp 10 

(17khẩu), súng Inđônêxia (10 khẩu)…và một số lựu đạn [68]. Đầu năm 1954, 

Chợ Đồn đã thành lập được một trung đội bộ đội địa phương. 

Cùng với việc củng cố lực lượng dân quân du kích, Chợ Đồn đã đáp ứng 

yêu cầu tuyển quân ngày càng cao cho chiến trường. Ngay đợt đầu năm 1952 

toàn huyện tuyển được 89 người đạt gần 90% so với chỉ tiêu trên giao, đứng 

hàng đầu so với các huyện. Trong chiến cuộc Đông - xuân 1953 – 1954, với 

những chiến thắng dồn dập của quân và dân ta trên các chiến trường nhằm 

làm thất bại kế hoạch quân sự Nava, đã động viên, cổ vũ mạnh mẽ con em các 

dân tộc xung phong nhập ngũ. Tính riêng trong hai đợt tuyển quân đầu năm 

1953, Chợ Đồn đã tuyển được 99 người, vượt 10% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao 

[24, tr100]. Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ hàng ngàn thanh niên các 

dân tộc trong huyện đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ 

chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ chấn động 

địa cầu.   
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Trên mặt trận kinh tế, trong chỉ đạo của Huyện uỷ là ra sức phát triển 

trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng một nền kinh tế tự túc tự cấp cao, nhằm ổn 

định, cải thiện một bước đời sống nhân dân và đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về 

lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. 

Sau khi Bắc Kạn hoàn toàn được giải phóng, các ngành trong tỉnh có 

thêm những thuận lợi trong việc chỉ đạo, giúp đỡ các huyện về tài chính, vật 

tư để đẩy mạnh sản xuất. Ngay từ đầu năm 1950, đồng bào các dân tộc đã 

khẩn trương làm  mùa kịp thời vụ. Rất tiếc, trận mưa lũ lớn vào ngày 26 – 5 – 

1950 đã quét, làm hư hỏng nhiều cánh đồng lúa mới cấy ở Yên Thịnh, Thành 

Công, Đông Viên và gần 60 tấn bắp ở các soi bãi ven sông, suối. Trước tình 

hình đó, Huyện uỷ Chợ Đồn đã chỉ đạo nhân dân tìm mạ thừa ở những nơi 

khác để cấy, nếu không có đủ mạ, chuyển sang trồng màu, đồng thời tranh thủ 

sự giúp đỡ của Ty Canh nông về hạt giống lúa chiêm  làm thêm vụ chiêm để 

bảo đảm sản lượng lương thực. Ngày 16 – 10 – 1950, Chợ Đồn bị thêm trận 

mưa lũ cuối cùng gây thiệt hại 52 mẫu ruộng đang chuẩn bị thu hoạch. 

Mặc dầu bị lũ lụt, song do những cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai 

của đồng bào, trồng được nhiều sắn, khoai lang, đỗ các loại, nhất là ở các xã 

Phương Viên, Đông Viên, Thành Công, Thắng Lợi…nên nhìn chung thu 

hoạch mùa màng vẫn bảo đảm nhu cầu đời sống và chi viện cho chiến trường. 

Tình hình lũ lụt, mất mùa ở nhiều địa phương, làm cho giá cả gạo và ngô tăng 

vọt lúc giáp hạt.  Một bộ phận nhân dân  (chủ yếu là đồng bào tản cư kháng 

chiến) và bộ đội, cán bộ một số cơ quan trong tỉnh phải lo chạy gạo từng bữa 

trong tháng 7 và 8. Lợi dụng tình hình, bọn con buôn đầu cơ tích trữ, mua rẻ 

bán đắt. Thực hiện chủ trương của tỉnh, đồng thời với việc thực hiện chính 

sách tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất, Chợ Đồn đã  “nhường cơm, sẻ áo” đáp ứng 

50 tấn ngô theo kế hoạch thu mua của tỉnh, góp phần khắc phục tình trạng 

khan hiếm lương thực.
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 Năm 1951, sản xuất lương thực có nhiều thuận lợi hơn, đặc biệt để phục 

vụ sản xuất, phát triển chăn nuôi, bảo vệ mùa màng các xã trong huyện còn 

xây dựng các quy ước cụ thể như hộ nhau sản xuất trong ngày mùa, cấm thả 

rông trâu, bò, lợn và chăm sóc chúng trong mùa đông giá lạnh… Do được 

mùa nên chăn nuôi gia súc, gia cầm có bước phát triển hơn trước . 

Năm 1952 toàn huyện thực hiện cuộc vận động xây dựng chương trình 

sản xuất trong từng gia đình và trong các xã. Đến tháng 5 – 1952, nhiều gia 

đình đã hoàn thành, trong đó xã Yên Thịnh đạt 100%,  nhờ đó sản xuất  bảo 

đảm kịp thời vụ. Năm 1952 còn là năm Chợ Đồn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền học tập và thực hiên  trong nhân dân về chính sách sản xuất, tiết kiệm, 

đẩy mạnh việc xây dựng các tổ đổi công, thi đua sản xuất...  Ngày mùa khắp 

nơi đồng bào sôi nổi với các phong trào thi đua “Cày sâu, bừa kỹ”,  “Làm cỏ 

bỏ phân”, “Chiến dịch ngày mùa thắng lợi”. Vì thế, năm 1952, kinh tế Chợ 

Đồn bao gồm sản xuất lương thực và chăn nuôi nhìn chung phát triển  dồi dào 

và ổn định hơn.  

Năm 1953, tình hình sản xuất có những khó khăn do nhiều nơi bị hạn 

nặng, chính quyền địa phương các xã đã vận động nhân dân đào mương, 

đắp phai, khơi các nguồn nước, ra sức chống hạn. Kể từ năm 1953, sang 

năm 1954, phong trào trồng lúa chiêm và nam ninh ngày càng phát triển 

sâu rộng trong toàn huyện. Do áp dụng các biện pháp cày ải, làm cỏ, bón 

phân, đủ nước nên năng suất lúa chiêm và nam ninh đạt kết quả khá, sản 

lượng thu hoạch vụ hè 1954 của hai loại lúa nói trên trong toàn huyện đạt 

2683 gánh (tương đương 107.320 kg ) [35]. 

Sản xuất phát triển đã góp phần quan trọng tạo điều kiện cho nhân dân 

đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến. Năm 1950, thực hiện lời hiệu 

triệu bán thóc nuôi quân của Hồ Chủ tịch, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã 

đóng góp 16.036 kg, đứng đầu các huyện trong tỉnh [50]. Đồng thời đồng bào 
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còn đóng góp các khoản như: thóc dự trữ (40000 kg), thóc cho bộ đội địa 

phương (44.000 kg), tiền đỡ đầu 21 tiểu đội địa phương (18.000 đồng), tiền 

may quần áo cho bộ đội địa phương (42.000 đồng), đứng đầu tỉnh. 

Chị em phụ nữ các dân tộc Chợ Đồn đã nêu cao tinh thần yêu nước, ra 

sức đóng góp cho kháng chiến. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 1951 đã quyên 

góp 240 kg gạo nếp, nhiều loại thực phẩm như: rau, trứng, cà chua, măng…trị 

giá gần 1000 đồng, cùng 800 đồng (giá trị đồng tiền 1951) và một số đồ dùng 

trong sinh hoạt của bộ đội. Các phong trào “Hưởng ứng mùa đông binh sĩ”, 

“Giúp đỡ thương binh”, “Hũ gạo nuôi quân” …đều được đông đảo chị em 

hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Để bảo đảm công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi của người nông dân đối 

với Nhà nước, Chính phủ ban hành Sắc lệnh về thuế nông nghiệp (ngày1 

tháng 5 năm 1951). Đây là chính sách lớn của Đảng và Chính phủ trong 

kháng chiến. Do tuyên truyền, giáo dục tốt trong nhân dân, nên việc thu thuế 

nông nghiệp ở Chợ Đồn năm 1951 đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Tổng kết đợt đầu (tính đến tháng 9 năm 1951) việc thực hiện kế hoạch 

tính riêng ở hai xã Ngọc Bằng và Nhu Viễn (xã ghép) được gần 80 tấn, đạt và 

vượt mức kế hoạch, toàn huyện cả năm thuế chính tăng đạt 98,8 % kế hoạch 

[67]. “Đồng bào Mán (tức Dao – TG) chuyên làm rẫy, thiếu ăn, Chính phủ đã 

cho miễn thuế nông nghiệp, song vì lòng yêu nước, đồng bào Mán Thái 

Nguyên, Bắc Kạn (trong đó có Chợ Đồn)… đã tự xung phong đóng góp” [3].
 

Năm 1952, là năm huyện tiến hành việc chỉnh lý đo đạc lại ruộng đất, 

định lại sản lượng một cách hợp lý, việc thu thuế nông nghiệp toàn huyện   là: 

573.629 kg [69].  

Đầu năm 1954, Thực hiện chủ trương giảm tô và chính sách ruộng đất 

của Đảng, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Chợ Đồn tiến hành phát động quần 

chúng đấu tranh giảm tô, thực hiện giảm tức trước tiên ở 2 xã Đông Viên và 
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Phương Viên tạo được sự phấn khởi và động viên mạnh mẽ quần chúng nhân 

dân tham gia đóng góp cho kháng chiến.  

Thắng lợi dồn dập của quân và dân ta trên các chiến trường càng thúc 

đẩy việc thực hiện thuế nông nghiệp ở huyện trong những năm 1953 – 1954, 

đạt và vượt kế hoạch, tính riêng năm 1954, cả hai loại chính tăng và phụ thu 

đạt 906.838kg, vượt kế hoạch 90 tấn.  

Bên cạnh những thắng lợi trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, trong những 

năm 1950 – 1954 giáo dục, văn hoá, xã hội cũng đạt được những thành tựu 

đáng kể. Từ năm 1950, Đảng chủ trương tiến hành cuộc vận động cải cách 

giáo dục và phát triển giáo dục trong vùng giải phóng. Ty Giáo dục phổ thông  

được thành lập thay cho Ty Tiểu học vụ, Ty Bình dân học vụ đổi thành Ty Bổ 

túc văn hoá (đến 1952 nằm trong Ty Giáo dục), theo đó Ban Giáo dục phổ 

thông và bổ túc văn hoá ở Chợ Đồn và các huyện trong tỉnh được thành lập. 

Bộ máy quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên các cấp ở trong huyện được tăng 

cường, bao gồm những người có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tổ 

chức và thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục dân tộc, khoa học và đại chúng. 

Các trường, lớp phổ thông cấp I  ở trong huyện phát triển hơn trước, từ  

lớp 1 đến lớp 3 có 11 lớp, có 6 lớp 4 và 1 1ớp 5 với tổng số học sinh là 175 

em [60]. Mặc dầu số học sinh còn ít, tính bình quân mỗi lớp mới có hơn chục 

em, song, năm 1952, Chợ Đồn có lớp 5 đầu tiên của huyện được mở tại Đông 

Viên với 50 em học sinh [69].  

Năm học 1953 – 1954, trường phổ thông cấp I hoàn chỉnh được thành 

lập ở nhiều xã. Tại những nơi hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa của huyện cũng có 

các lớp học (lớp 1, 2…). Đông đảo các em ở độ tuổi đi học đều có điều kiện 

cắp sách tới trường. 

Ngoài giáo dục phổ thông, các lớp bổ túc văn hoá, xoá mù chữ được mở 

rộng rãi tại các xã, hầu như làng bản nào cũng có lớp học. Tiếp tục thực hiện 

khẩu hiệu của Hồ Chủ tịch: “ người biết chữ dạy người chưa biết chữ”, các 
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lớp học xoá mù chữ được duy trì hầu khắp các xã, toàn huyện có 22 lớp với  

hơn một trăm học viên thường xuyên theo học. 

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng trong nam 

nữ thanh niên các dân tộc. Ban Thông tin tuyên truyền của huyện ngoài tổ 

chức chỉ đạo phong trào văn hoá, văn nghệ còn mở các cuộc triển lãm tranh 

ảnh, báo chí giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá ở trong 

huyện, ATK, những thắng lợi của quân và dân ta trên các chiến trường... 

Trong nhân dân, nếp sống mới ngày càng nảy nở, các hủ tục cờ bạc, mê tín, dị 

đoan giảm bớt rõ rệt. Công tác xây dựng và phát triển y tế, chăm lo, bảo vệ 

sức khoẻ của nhân dân được Đảng bộ huyện quan tâm. Phòng phát thuốc của 

huyện được bổ sung thêm cán bộ để tạo điều kiện phát thuốc và khám, chữa 

bệnh cho nhân dân. Đến 1953, hầu hết các xã đều xây dựng được tủ thuốc, có 

y tá phụ trách. Công tác vệ sinh phòng bệnh, nhất là chống bệnh sốt rét, ăn ở 

sạch, uống nước đun sôi, ngủ nằm màn, làm chuồng trâu xa nhà…được xây 

dựng, trở thành phong trào ngày càng rộng rãi. 

Những thắng lợi trên các mặt trận kinh tế, văn hoá, giáo dục… không 

những cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân 

mà còn thiết thực củng cố hậu phương kháng chiến, tạo điều kiện chi viện sức 

người, sức của cho chiến trường. 

Sau ngày Bắc Kạn được giải phóng, con đường số 3 từ Hà Nội lên Thái 

Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng trở thành con đường giao thông huyết mạch 

của cuộc kháng chiến, đường 29 (thị xã Bắc Kạn – Chợ Đồn – Bản Cậu) cũng 

là con đường quan trọng nối liền ATK Chợ Đồn  với tỉnh lỵ Bắc Kạn và căn 

cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Do vậy, ngay từ khi Chợ Đồn được giải phóng, 

chính quyền địa phương đã nhiều lần huy động dân công ra sửa chữa, tu bổ, 

mở rộng con đường 29. 

Thực hiện chủ trương kế hoạch của Tỉnh uỷ, để góp phần giải phóng 

Biên giới, từ tháng 1 đến tháng 3 – 1950, huyện Chợ Đồn đã huy động liên 
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tục 4 đợt dân công, mỗi đợt 500 người mang theo dụng cụ cuốc, xẻng, búa 

rìu…để sửa đường số 3 bị phá hoại nặng nề trong chiến tranh. Nhờ sự nỗ lực 

đóng góp của các huyện, trong đó có Chợ Đồn, đến tháng 4 – 1950, đường đã 

thông xe, bảo đảm kịp thời cho cuộc chuẩn bị Chiến dịch Biên giới thu - đông 

1950. Trong tháng 10 – 1950, còn xảy ra nhiều trận mưa lũ, gây hư hỏng 

nhiều đoạn đường 29, đường số3, đồng bào các dân tộc trong huyện đã đóng 

góp hàng trăm ngày công vào việc sửa chữa.  

Sau chiến thắng Biên giới 1950, căn cứ địa kháng chiến được củng cố, 

quan hệ quốc tế được thông thương, con đường số 3, càng trở thành đường 

giao thông trọng yếu. Vì thế thực dân pháp dùng máy bay ra sức bắn phá con 

đường này, nhất là các đoạn hiểm yếu thuộc Chợ Mới, km 62, km11- cầu Nà 

Cù đặc biệt là đoạn Phủ Thông - Đèo Giàng.Do máy bay địch bắn phá quyết 

liệt, làm hư hại nặng nề nhiều đoạn đường số3, đầu năm 1951, thực hiện kế 

hoạch của tỉnh, trong ba tháng chiến dịch, Chợ Đồn huy động 3420 người với 

hơn 160 con trâu kéo gỗ ra công trường sửa chữa cầu đường [65]. 

Hàng trăm nam nữ thanh niên các dân tộc ở trong huyện đã hăng hái 

tham gia thanh niên xung phong đến các công trường Đèo Giàng, Chợ 

Mới…làm đủ mọi việc: vật lộn với đất đá giải phóng mặt đường, san lấp hố 

bom, bắc lại cầu, tháo bom nổ chậm, trong điều kiện máy bay địch thường 

xuyên bay lượn sẵn sàng xả súng, dội bom không kể ngày đêm. 

Ngoài sửa chữa cầu đường số 3, huyện còn đáp ứng nhiệm vụ phục vụ 

ATK, đồng bào các dân tộc vùng ATK (Yên Thịnh cũ), Lương Bằng, Nghĩa 

Tá… hàng tháng đã huy động hàng chục lao động vận chuyển chì (từ xí 

nghiệp Bắc Sơn) và tiền (từ xưởng in tiền), vũ khí đạn dược (từ xưởng quân 

giới) ở Bản Thi đến Bắc Kạn hoặc về khu vực phía nam huyện. Đôi khi còn 

có những đợt phục vụ đột xuất, trong tháng 9 – 1951, theo yêu cầu, huyện cử 

33 người phục vụ Xưởng H52, 7 người phục vụ xí nghiệp Bắc Sơn [7].Việc di 

chuyển địa điểm và xây dựng các cơ quan của huyện nhiều lần cũng sử dụng 

hàng ngàn công lao động trong nhân dân. 
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Năm 1952, là năm đồng bào các dân tộc Chợ Đồn ra sức chi viện cho 

chiến trường mọi mặt.Tính riêng trong tháng 5 năm 1952, toàn huyện đã huy 

động 4.500 dân công phục vụ công tác vận chuyển cho quốc phòng và hơn 

100 dân công ra công trường sửa chữa cầu đường số 3 [66].   

Trong năm 1953, Chợ Đồn tập trung dân công vào việc sửa chữa, mở 

rộng đường 29, bảo đảm xe trâu đi lại từ Đông Viên qua Tủm Tó đến Bản 

Cậu (Yên Thịnh) và có thể đi bằng xe đạp từ Đông Viên ra thị xã Bắc Kạn. 

Cùng với việc huy động nhân công sửa đường, việc bảo vệ đường cũng  là 

một công tác trọng tâm.    

Đầu năm 1954, công tác vận chuyển kho tàng trở thành yêu cầu lớn, theo 

kế hoạch của tỉnh, trong tháng 4, Chợ đồn đã tổ chức một đoàn gồm 50 xe 

trâu và 60 mảng  vận chuyển lương thực từ Chợ Đồn ra thị xã Bắc Kạn; đồng 

thời tổ chức một đoàn gồm 172 con ngựa thồ, chuyển lương thực các xã  phía 

nam của huyện về kho Chợ Chu (Định Hoá, Thái Nguyên) [35]. 

Tỉnh Bắc Kạn còn huy động nhân dân các huyện đóng góp tổng cộng 3 

vạn ngày công xay thóc, dã gạo, dùng xe trâu, xe đạp, xe thồ , gánh bộ vận 

chuyển 1000 tấn thóc, gạo, muối phục vụ các chiến dịch, huy động hàng trăm 

dân công sửa đường dây điện thoại phục vụ thông tin liên lạc của Trung ương, 

Chính phủ và các cơ quan trong tỉnh [11, tr198], góp phần đưa đến thắng lợi 

của chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong thành tích to lớn đó 

có phần đóng góp không nhỏ của quân và dân huyện Chợ Đồn.  

Sự đóng góp của nhân dân Chợ Đồn vào cuộc kháng chiến chống Pháp 

của cả nước không chỉ thể hiện sự chi viện sức người, sức của mà còn là 

nguồn cổ vũ, động viên về chính trị, tinh thần quan trọng đối với tiền tuyến. 

Tiểu kết chương 3 

Như vậy trong gần 7 năm (10/1947 – 7/1954), quân và dân các dân tộc 

Chợ Đồn dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với các đại đội 

độc lập bằng các trận phục kích đánh thắng địch nhiều trận góp phần tiêu hao 

sinh lực địch, làm thất bại chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân 
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Pháp bảo vệ cơ quan, kho tàng của Trung ương, của tỉnh và tính mạng, tài sản 

của nhân dân, giải phóng quê hương. Đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, 

tích cực xây dựng và củng cố hậu phương vững mạnh, ra sức chi viện sức 

người, sức của, bảo vệ, phục vụ ATK và cho các chiến trường. Những đóng 

góp của đồng bào các dân tộc trong xây dựng, bảo vệ ATK, giải phóng Chợ 

Đồn và Bắc Kạn, đi dân công sửa chữa, bảo vệ con đường số 3, đóng góp cho 

các chiến dịch , đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là hết sức to lớn,  

góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc.  
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KẾT LUẬN 

Chợ Đồn là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bắc Kạn có vị 

thế chiến lược hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử. Một 

địa bàn: tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Đó còn là vùng có nguồn tài 

nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, tạo cơ sở cho sự hình thành nền kinh 

tế tự túc, tự cấp cao trong nhân dân, vừa có tác dụng ổn định đời sống cuả 

đồng bào vừa tạo ra khả năng hậu cần tại chỗ cho lực lượng vũ trang cách 

mạng. Chợ Đồn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, chiếm số dân đông và có 

mặt lâu đời nhất là dân tộc Tày. Mỗi một dân tộc có một phong tục tập quán, 

một kho tàng văn hoá dân gian riêng, thể hiện bản sắc văn hoá truyền thống 

sâu đậm của dân tộc mình, nó phản ánh nguồn gốc lịch sử, quá trình phát triển 

tộc ngưới của dân tộc đó, cùng các yếu tố văn hoá (vật thể và phi vật thể) 

được hình thành trong quá trình giao lưu văn hoá giữa các cộng đồng cư dân 

trên địa bàn sinh sống. Đó chính là một trong những cơ sở nảy sinh và tạo 

dựng truyền thống đoàn kết đấu tranh trong tiến trình dựng nước và giữ nước 

của dân tộc.   

Trải qua các triều đại dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chợ Đồn  

(Bắc Kạn) đã sớm có mặt trong các cuộc đấu tranh chống quân xâm lược 

phương Bắc, góp phần xứng đáng của mình để bảo vệ và giữ vững nền độc 

lập tự chủ. 

Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược và đặt ách thống trị lên nhân dân các 

dân tộc Chợ Đồn, đồng bào nơi đây đã không ngớt vùng lên đấu tranh. Dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, cuộc vận động giải phóng dân tộc, nhất là từ khi Mặt 

trận Việt Minh ra đời (1941) đến 1945 đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, 

cách mạng trong đồng bào các dân tộc đứng lên đấu tranh để tự giải phóng 

mình, giành lại độc lập tự do cho đất nước. 

Từ  giữa năm 1943 đến tháng 3 -  1945, cơ sở và phong trào Việt Minh 

phát triển sâu rộng tại nhiều địa phương, nhất là khu vực phía nam và đông 
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nam của huyện. Trên cơ sở đó, lực lượng bán vũ trang ra đời, vượt qua khủng 

bố của địch, lực lượng cách mạng không ngừng lớn mạnh.  

Trong cao trào chống nhật cứu nước,  tiến lên tổng khởi nghĩa, quân và 

dân các dân tộc Chợ Đồn đã tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền thắng 

lợi, góp phần quan trọng vào thành công vĩ đại của Cách mạng Táng Tám – 

1945. Truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của đồng bào chính là cơ 

sở thuận lợi để Chợ Đồn tiến lên thực hiện kháng chiến thắng lợi, kiến quốc 

thành công ở quê hương trong kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954. 

Trong kháng chiến chống Pháp, Chợ Đồn là huyện nằm trong khu căn 

cứ chiến lược của cả nước, có ATK của Trung ương, vì thế, nhiệm vụ tham 

gia xây dựng, bảo vên ATK, củng cố chính quyền, bảo vệ và giải phóng quê 

hương, xây dựng Chợ Đồn thành hậu phương vững mạnh là hết sức quan 

trọng, góp phần tham gia giải phóng hoàn toàn Bắc Kạn, chi viện sức của sức 

người cho tiền tuyến, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến 

thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quân và dân Chợ Đồn đã đạt nhiều 

thành tích quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp: 

Củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền các mạng sau ngày Cách 

mạng Tháng Tám thành công, đập tan âm mưu phá hoại của quân Tưởng và 

bè lũ tay của chúng, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân, đẩy 

mạnh phát triển văn hoá giáo dục góp phần cùng đồng bào cả nước đưa vận 

mệnh dân tộc ta thoát khỏi tình thế hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”. 

Tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc ATK kháng chiến của Trung 

ương đóng trên địa bàn, ra sức chuẩn bị lực lượng mọi mặt, sẵn sàng chiến 

đấu trước âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp. 

Đầu tháng 12 năm 1946 được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, chi bộ Đảng 

Cộng sản ở Chợ Đồn ra đời, không ngừng được củng cố và phát triển, đã giữ 

vai trò lãnh đạo toàn diện công cuộc kháng chiến kiến quốc ở quê hương.  

Trong cuộc tấn công thu - đông 1947 của giặc Pháp lên căn cứ địa 

kháng chiến Việt Bắc, quân và dân Chợ Đồn đã anh dũng chiến đấu, giành 
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nhiều thắng lợi quan trọng góp phần làm thất bại âm mưu của địch, bảo vệ an 

toàn các cơ quan, kho tàng, xưởng máy của  Trung ương... Trong chiến đấu, 

lực lợng vũ trang địa phương không ngừng lớn mạnh mọi mặt, hiệp đồng tác 

chiến chặt chẽ với bộ đội chủ lực, đẩy mạnh chiến tranh du kích, phát triển 

thế trận chiến tranh nhân dân giành nhiều thắng lợi. Vì thế, Đảng bộ, quân và 

dân các dân tộc Chợ Đồn đã góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu đánh 

nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu 

dài với ta. 

Sau khi được giải phóng, là hậu phương trong kháng chiến chống Pháp, 

Chợ Đồn đã ra sức xây dựng phát tiển mọi mặt về hệ thống chính trị, quân sự, 

kinh tế, văn hoá giáo dục. Đồng thời Đảng bộ ra sức động viên nhân dân các 

dân tộc đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến. Với tổng số dân hơn 

7000 người, Chợ Đồn đã có 675 người tham gia bộ đội chưa kể hàng ngàn 

lượt người tham gia dân quân, du kích, 14.000 lượt người huy động đi dân 

công phục vụ kháng chiến, tính riêng trong năm 1954 phục vụ cho chiến dịch 

Điện Biên Phủ và các chiến dịch khác đã huy động 4.758 lượt người, với hàng 

vạn ngày công.  Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Chợ Đồn đã đóng góp 

hơn 6.300 tấn thóc thuế và hàng trăm tấn thịt, thực phẩm các loại, chưa kể 

hàng vạn cây tre, mai, lá cọ, và các vật liệu khác [5]. Những nỗ lực đó của 

Đảng bộ, quân và dân các dân tộc đã góp phần xứng đáng của mình vào thắng 

lợi trong các chiến dịch giải phóng Bắc Kạn (8- 1949), chiến dịch Biên giới 

(thu - đông 1950) mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu.  

Từ những thắng lợi của quân và dân các dân tộc Chợ Đồn trong  kháng 

chiến chống Pháp, cứu nước có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây: 

1. Bài học thứ nhất là phải nắm vững quan điểm đường lối chiến 

tranh nhân dân của Đảng, ra sức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 

vững mạnh mọi mặt, làm nòng cốt cho toàn dân tiến hành kháng chiến. 
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Địch đánh ta, trước hết là về quân sự, nên tiến hành kháng chiến 

không thể không có lực lượng vũ trang để chống lại các cuộc tiến công 

bằng quân sự của kẻ thù. Do vậy phải ra sức xây dựng lực lượng dân quân, 

du kích và tự vệ vững mạnh mọi mặt. Phải đương đầu với một kẻ thù mạnh 

hơn ta về vũ khí, trang bị, quan điểm đường lối chiến tranh của Đảng ta là: 

kháng chiến toàn dân. Thực hiện toàn dân đánh giặc với mọi thứ vũ khí có 

trong tay là truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của tổ tiên ta. Nhờ 

toàn dân kháng chiến, chúng ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang 

trong kháng chiến chống Pháp. 

2. Bài học thứ hai là phải ra sức xây dựng hậu phương kháng chiến 

vững mạnh mọi mặt. 

 Hậu phương là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc 

kháng chiến. Phải xây dựng và bảo đảm hậu phương ổn định về chính trị, phát 

triển về kinh tế, văn hoá giáo dục...làm cơ sở để tiến hành kháng chiến tại địa 

phương, đồng thời ra sức chi viện sức của , sức người cho tiền tuyến. Hơn 

nữa, kẻ thù đánh ta toàn diện trên các mặt, nên ta phải kháng chiến toàn diện. 

Chính vì thế, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Chợ Đồn đã huy động được 

nhân tài, vật lực cho chiến trường, góp phần đưa kháng chiến đến thắng lợi. 

       3. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nêu 

cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, thực hiện sự đoàn kết 

thống nhất trong Đảng làm cơ sở cho việc thực hiện khối đoàn kết toàn dân 

trong kháng chiến, đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là bài học thứ ba. 

Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, do 

vậy Đảng bộ Chợ Đồn qua các thời kỳ lịch sử đã ra sức phấn đấu xây dựng  

Đảng bộ trở thành một Đảng có trí tuệ, có bản lĩnh kiên cường, phấn đấu hy 

sinh vì quyền lợi của nhân dân. Là huyện miền núi, nơi sinh sống của nhiều 

dân tộc, trong quá  trình kháng chiến Chợ Đồn đã ra sức thực hiện sự đoàn kết 

dân tộc. Đảng bộ huyện luôn quan tâm tới mọi quyền lợi của các dân tộc, thực 

hiện sự bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ giữa các dân tộc vùng thấp 
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với vùng cao và giữa đồng bào miền núi với đồng bào miền xuôi nhằm động 

viên và huy động mọi lực lượng, mọi dân tộc tham gia kháng chiến, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ năm 1945-1954 là chặng đường lịch sử kháng chiến chống ngoại 

xâm hết sức oanh liệt của nhân dân Chợ Đồn. Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc Chợ Đồn hết sức tự hào về những trang sử truyền thống vẻ vang của mình 

trong Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Phát huy truyền thống yêu nước đó , nhân dân các dân tộc Chợ Đồn dưới sự 

lãnh đạo của Đảng đã góp phần xứng đáng của mình  vào cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 Ngày nay, do yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ xây 

dựng kinh tế được đặt lên hàng đầu, nhưng vẫn phải đi đôi với bảo vệ Tổ 

quốc. Chợ Đồn với vị trí chiến lược quan trọng, cùng với Bắc Kạn, Việt Bắc 

là phên giậu tiền tiêu nơi biên cương của  Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta luôn phải 

chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu bảo vệ địa phương, góp phần 

bảo vệ đất nước. Vừa động viên quần chúng tích cực xây dựng kinh tế địa 

phương ngày càng giàu mạnh, vừa phải chăm lo, củng cố quốc phòng, đi đôi 

với quy hoạch và bảo vệ các di tích lịch sử kháng chiến, làm cho toàn Đảng,  

toàn quân, toàn dân thấy được bảo vệ địa phương là trách nhiệm,  là nghĩa vụ 

của mỗi người, các cấp, các ngành và của mỗi địa phương.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Đào Duy Anh (1994), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nhà xuất bản 

Thuận Hóa, Huế. 

2. Báo Cứu Quốc số ra ngày 3/5/1946, lưu trữ BNCLSĐ Bắc Kạn. 

3. Báo Nhân dân số 34 ra ngày 29/ 11/ 1951, lưu trữ BNCLSĐ Bắc Kạn. 

4. Báo cáo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn họp từ ngày 6 

đến ngày 8/ 4/ 1949, lưu trữ tại Ban NCLSĐ tỉnh Bắc Kạn, C6, HS3. 

5. Báo cáo thành tích của huyện Chợ Đồn đề nghị phong tặng danh hiệu 

“Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, lưu trữ Huyện uỷ Chợ Đồn. 

6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Biên bản Hội nghị Thường vụ Tỉnh 

uỷ Bắc Kạn ngày 18-7- 1949, lưu trữ tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn, 

C3, ĐVBQ 33.  

7. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn, Báo cáo Đại hội Đảng bộ 

huyện Chợ Đồn lần thứ nhất, lưu trữ tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn, 

C34, ĐVBQ 406.  

8. Ban NCLSĐ Trung ương (1967), Tìm hiểu Cách mạng Tháng Tám, 

Nxb Sự Thật, Hà Nội. 

9. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Bắc Thái (1980), Lịch sử Đảng bộ tỉnh 

Bắc Thái tập 1, Ban NCLSĐ Bắc Thái xuất bản. 

10. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Cao Bằng (1984), Đời hoạt động cách 

mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong, BNCLSĐ Cao Bằng xuất bản. 

11. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (2000), Lịch sử đảng bộ tỉnh Bắc 

Kạn, tập1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H. 

12.     Ban Tuyên giáo Tỉnh  Bắc Kạn (2003), Bác Hồ trong lòng Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, BanTuyên giáoTỉnh Bắc Kạn XB. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

13. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh BắcThái (1990), Bắc Thái lịch sử kháng chiến 

chống thực dân Pháp 1945-1954, Bộ CHQS tỉnh Bắc Thái xuất bản. 

14. Bộ Quốc phòng – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (1997), Hậu phương 

chiến tranh nhân dân, Nxb QĐND, H. 

15. Bộ Tổng tham mưu (1991), Lịch sử Bộ Tổng tham mưu trong kháng 

chiến chống Pháp (1945-1954), Nxb Quân đội nhân dân, H. 

16. Bộ Tư lệnh Quân khu I (1997), Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu - 

đông 1947, Bộ Tư lệnh Quân khu I xuất bản. 

17. Bộ Tư lệnh Quân khu I (1997), Trung đoàn 72 Bắc Kạn, Sở Văn hóa 

Thông tin Bắc Kạn xuất bản. 

18. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn (1999) , Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc 

Kạn 1947-1999, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn xuất bản. 

19. Trường Chinh (1948), Kháng chiến nhất định thắng lợi, Nxb Sự Thật, H. 

20.  Philippe Devillers (1993) PaRi - Sài Gòn - Hà Nội, Nhà xuất bản 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

21. Đại Việt sử ký toàn thư (1971), tập 4, Nxb Khoa học xã hội, H. 

22. Trần Bá Đệ (2002), Lịch sử Việt Nam từ 1958 đến nay, Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia, H. 

23. Đảng uỷ – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn (2001), Bắc Kạn lịch sử 

kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Nxb Quân đội nhân dân, H. 

24. Đảng uỷ – Bộ chỉ huy quân sự  huyện Chợ Đồn (2006), Chợ Đồn lịch 

sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 1945-1975.  

25. Võ Nguyên Giáp (1949), Du kích chiến và vận động chiến, Cục Chính 

trị xuất bản. 

26. Võ Nguyên Giáp (1969), Từ nhân dân mà ra, Nxb QĐND, Hà Nội. 

27. Võ Nguyên Giáp (1979), Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, Nxb Sự Thật, H. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

28. Lê Mậu Hãn (2000), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 3, Nhà xuất bản 

Giáo dục, H. 

29. Hồ Chí Minh (1970), Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự 

Thật, Hà Nội. 

30. Hồ Chí Minh Với các lực lượng vũ trang nhân dân (1975), Nhà xuất 

bản Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

31. Hồ Chí Minh (1980), Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật , Hà Nội. 

32. Hồ Chí Minh Toàn tập (1995), tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội. 

33. Hồ Chí Minh Toàn tập (1995), tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

34. Huyện uỷ Chợ Đồn, Báo cáo tình hính tháng 7và tháng 8 năm 1952, 

lưu trữ tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn, C34, ĐVBQ 406.   

35. Huyện uỷ Chợ Đồn, Báo cáo số 20/BC-HU ngày 23/8/1954, lưu trữ tại 

Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn C34, ĐVBQ 406. 

36. Huyện uỷ Chợ Đồn, Báo  cáo số 21/BC-HU ngày 19/9/1954, lưu trữ 

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Chợ Đồn. 

37. Huyện ủy Chợ Đồn (1993), Lịch sử  Đảng bộ huyện Chợ Đồn (1930-

1954), Huyện uỷ Chợ Đồn  xuất bản . 

38. Huyện ủy Ba Bể (1998), Lịch sử Đảng bộ huyện Ba Bể 1930 - 1954, 

Huyện ủy Ba Bể xuất bản. 

39. Hoàng Ngọc La (1995), Căn cứ địa Việt Bắc 1940-1945, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội. 

40. Hoàng Ngọc La (1996), “Xưởng quân giới ở Bản Thi”, Tạp chí Lịch sử 

quân sự, (số 1). 

41. Hoàng Ngọc La (2000), Văn hoá dân gian Tày, Sở VHTT tỉnh Thái 

Nguyên xuất bản. 

42. VI.Lênin (1964), Chiến tranh du kích, Nxb QĐND, H. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

43. Phan Huy Lê- Trần Quốc Vượng – Hà Văn Tấn – Lương Ninh (1991),          

Lịch sử Việt Nam , t1, Nxb Đại học và  Giáo dục chuyên nghiệp, H. 

44. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt nam(1974), Nxb QĐND, Hà Nội. 

45. Lược sử Mặt trận DTTN trong cách mạng Việt Nam (1995), xuất bản 

lần 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội. 

46. Lý lịch Đảng của đồng chí Hoàng Thanh Tiến, lưu trữ tại Kho Lưu trữ 

Tỉnh uỷ Bắc Kạn. 

47. Nguyễn Xuân Minh, Đỗ Hồng Thái, Hoàng Ngọc La (1994), Tìm hiểu 

An toàn khu Trung ương(ATK) trong cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1945-1954), Đề tài NCKH cấp bộ, Mã số: B91-26-09. 

48.  Chu Huy Mân (1997), “Sự kiện và nhân chứng”, Nguyệt san báo 

QĐND, số 46 

49. Nghị quyết Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 (6/1946). 

50. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Bắc Kạn họp từ ngày 

17/4 đến ngày 20/4/1950, lưu trữ tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn, C5, 

ĐVBQ 94. 

51. Những sự kiện lịch sử Đảng (1979), tập 2, Nxb Sự Thật, Hà Nội. 

52. Nông Văn Quang (1995), Con đường Nam tiến, Nxb Văn hóa dân tộc. 

53. Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh Bắc Kạn ( 2002), Di tích lịch 

sử – Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao tỉnh 

Bắc Kạn xuất bản. 

54. Tỉnh Đảng bộ  Bắc Kạn,  Báo cáo tình hình Đảng bộ Bắc Kạn 1945 – 

1948, lưu trữ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Chợ Đồn.  

55. Tỉnh Đảng bộ  Bắc Kạn, Báo cáo ba tháng thứ nhất năm 1949,  lưu trữ 

BNC LS Đ Bắc Kạn. 

56. Tỉnh Đảng bộ  Bắc Kạn,  Báo cáo ba tháng thứ hai năm 1949, lưu trữ 

BNC LS Đ Bắc Kạn. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

57. Nguyễn Trãi (1960), Dư địa chí, Nhà xuất bản Sử học, Hà Nội. 

58. Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Nghị quyết số 42, ngày 26/ 9/ 1949, lưu trữ tại Kho 

Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn.   

59. Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Báo cáo về “Tuần lễ thi đua yêu nước giết giặc lập 

công, ngày 20/10/1950, lưu trữ tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc Kạn.   

60. Tổng kết lịch sử chiến tranh du kích tỉnh Bắc Kạn từ 1946 đến 1954, 

lưu trữ tại Kho lưu trữ Tỉnh ủy Bắc Kạn, C27, ĐVBQ 335. 

61. Âu Thị Hồng Thắm (2001), Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp, Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, Trường Đại học Sư phạm- Đại 

học Thái Nguyên, Thái Nguyên. 

62. Nguyễn Xuân Thông (1994), Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh 

Bắc Kạn, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 4. 

63. Uỷ ban KC-HC tỉnh Bắc Kạn,  Báo cáo Văn hoá giáo dục năm 1948 , 

lưu trữ BNC LS Đ Bắc Kạn, C3 -  HS 1.  

64. Uỷ ban KC-HC tỉnh Bắc Kạn, Báo cáo tình hình Bắc Kạn từ tháng 1 

đến tháng 6 năm 1949, lưu trữ BNC LS Đ Bắc Kạn C1, HS 21. 

65. Uỷ ban KC-HC tỉnh Bắc Kạn, Báo cáo thành tích sửa đường Bắc Kạn , 

lưu trữ BNCLS Đ Bắc Kạn, C10 - HS1. 

66.  Uỷ ban KC- HC huyện Chợ Đồn, Báo cáo tình huyện Chợ Đồn trong 

tháng 5 – 1952, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn, C4, HS 48. 

67. Uỷ ban Kháng chiến- Hành chính  huyện Chợ  Đồn, Báo cáo thực hiện 

thuế nông nghiệp huyện Chợ Đồn, lưu trữ tại Kho lưu trữ Tỉnh uỷ Bắc 

Kạn, C20- ĐVBQ 238.  

68. Uỷ ban KC- HC huyện Chợ Đồn, Báo cáo 6 tháng cuối năm1952, lưu 

trữ tại Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, C4, HS  48. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 
 

69. Uỷ ban KC- HC huyện Chợ Đồn, Báo cáo năm 1952, lưu trữ tạị Trung          

tâm Lưu trữ Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,  C4, HS 48. 

70. Uỷ ban KC- HC huyện Chợ Đồn, Báo cáo 6 tháng đầu năm1953, lưu 

trữ tại Trung tâm Lưu trữ Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, C4, HS50. 

71. Văn kiện Đảng (từ 25/11/1945 đến 31/12/1947), Nxb Sự Thật, H. 

72. Văn kiện Quân sự của Đảng(1945-1950), tập 2, Nhà xuất bản Quân đội 

nhân dân, Hà Nội. 

73.  Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp, Tập 1 (1945 -

1950), tập 2 (1951 - 1955), Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội. 

74. Viện Dân tộc học (1992), Các dân tộc Tày - Nùng ở Việt Nam, Nxb 

Văn hóa các dân tộc, Hà Nội.     

75. Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 – 1975), tập 1, Nxb 

Quân đội nhân dân, Hà Nội. 


