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MỞ ĐẦU 
 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trong 

suốt chiều dài của lịch sử nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã đoàn kết chặt 

chẽ, chiến đấu chống giặc ngoại xâm và chế độ phong kiến áp bức bóc lột. 

Trong những năm 20 của thế kỷ XX, khi được Nguyễn Ái Quốc đẩy mạnh 

những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, những 

thanh niên yêu nước của nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã sớm tiếp thu ánh 

sáng cách mạng, đi vào quần chúng, tuyên truyền giác ngộ, khơi dậy lòng yêu 

nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Những mầm mống cách mạng được 

gieo cấy trên quê hương Cao Bằng gắn liền với tên tuổi và hoạt động của 

những con người ưu tú như Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Nọn…  

Trong quá trình phát triển của lịch sử cũng đã chứng minh vị trí có tầm 

chiến lược quan trọng của Cao Bằng.  

Cuối thế kỷ VIII, viên tướng nhà Đường là Cao Biền đã đem quân tiến 

đánh Cao Bằng, xâm lược nước ta. Sau khi tổ chức nền thống trị, xây đắp 

thành Đại La (Hà Nội), y đã cho tăng cường phòng thủ biên giới. Tương 

truyền thành Na Lữ (Quảng Hoà, Cao Bằng) là do Cao Biền đời nhà Đường 

đắp để kìm kẹp nhân dân ta và chống lại sự tranh giành ảnh hưởng của các thế 

lực phong kiến phương Bắc [79, tr.396-397]. Sau này, nhà Mạc đã cho khôi 

phục lại thành này để chống quân Nam triều [59, tr.23]. 

Trong cuộc tiến công xâm lược nước ta của quân Tống (1076), Quảng 

Uyên (Cao Bằng) được coi là cổ họng của Giao Chỉ. Yên Đạt, một viên tướng 

nhà Tống đã đem quân đánh chiếm Quảng Uyên làm bàn đạp mở đường cho 

đại quân do Quách Quỳ chỉ huy theo ba đường nhằm tiến vào Thăng Long 

[56, tr.176]. 
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Không chỉ có phong kiến phương Bắc đánh giá cao địa bàn chiến lược 

của Cao Bằng và tìm cách chiếm lấy để làm bàn đạp tiến công mỗi khi xâm 

lược nước ta, mà cả các thế lực phong kiến đối lập nhau ở Việt Nam, trong 

cuộc tranh giành quyền lực cũng chiếm lấy Cao Bằng, dùng nơi đây để xây 

dựng lực lượng, cát cứ lâu dài. 

Từ năm 1038, họ Nùng, trước hết là Nùng Tồn Phúc, sau là Nùng Trí 

Cao ở Cao Bằng đã khéo dựa vào vùng núi hiểm trở và thành Na Lữ ở Quảng 

Hòa làm căn cứ chống Tống và tự xưng vương lập nước, đối lập với chính 

quyền nhà Lý [1, tr.189]. 

Nhờ địa thế xung yếu, có tầm chiến lược cơ động, cho nên Cao Bằng trở 

thành mảnh đất dung thân của họ Mạc.  

Cao Bằng là tỉnh miền núi tiếp giáp với Trung Quốc, tạo ra những khả 

năng liên lạc quốc tế thuận lợi. Đường Quảng Uyên đi Thuỷ Khẩu, Long 

Châu (Trung Quốc) trở thành con đường trọng yếu của nhân dân hai nước 

vùng biên và các chiến sĩ cách mạng đầu thế kỷ XX. 

Do có vị trí chiến lược quan trọng, hơn nữa địa thế hiểm trở có nhiều 

hang động thung lũng kín đáo dựa vào đó để gây dựng cơ sở, che dấu và phát 

triển lực lượng, nên trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám Hồ Chí Minh 

đã chọn Cao Bằng là nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng. Căn cứ địa Cao 

Bằng một thời là trung tâm đầu não của phong trào cách mạng giải phóng, nơi 

diễn ra nhiều sự kiện quan trọng gắn liền với những hoạt động của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh như Hội nghị lần thứ tám của Trung ương Đảng tại Khuổi Nặm, 

Pác Bó (tháng 5-1941), thành lập Mặt trận Việt Minh (tháng 5-1941). Cũng 

tại vùng đất lịch sử này, Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi đầy tâm huyết như 

“Kính cáo đồng bào” (6-1941). Đặc biệt từ 1943 - 1944 ở Cao Bằng - Bắc 

Kạn - Lạng Sơn (Cao - Bắc - Lạng) lực lượng và phong trào cách mạng có sự 

chuyển biến mạnh và phát triển rộng khắp, bằng con đường quần chúng đã 
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đánh thông hai khu căn cứ địa Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai. Từ trong xây 

dựng và đấu tranh cách mạng, chống sự khủng bố của địch đã đưa tới sự ra đời 

của đội quân chủ lực - Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (12-1944). 

Căn cứ địa Cao Bằng đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại 

của Cách mạng tháng Tám-1945. Quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa 

vũ trang giành chính quyền ở Cao Bằng là một bộ phận khăng khít không thể 

tách rời quá trình vận động Cách mạng tháng Tám trong cả nước. 

Để góp phần làm rõ sự nghiệp cách mạng của Cao Bằng đối với thắng 

lợi của Cách mạng tháng Tám, tôi chọn đề tài “Quá trình chuẩn bị lực lƣợng 

và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở tỉnh Cao Bằng 1941-1945” làm 

đề tài luận văn Thạc sĩ Lịch sử. 

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

Tìm hiểu quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa vũ trang giành 

chính quyền ở tỉnh Cao Bằng là một vấn đề khoa học thu hút sự quan tâm của 

giới nghiên cứu Trung ương và địa phương. 

Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương đã biên soạn: “Tìm hiểu tính 

chất và đặc điểm của Cách mạng tháng Tám”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1963; 

“Cách mạng tháng Tám-1945”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971; “Tìm hiểu Cách 

mạng tháng Tám”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976. Viện Lịch sử Đảng biên soạn: 

“Tổng khởi nghĩa tháng Tám”, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985; “Thời kì hình 

thành của lực lượng vũ trang cách mạng”, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 

1966; “Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà 

Nội, 1977… các công trình nghiên cứu nói trên đã đề cập đến Hội nghị Trung 

ương lần thứ tám ở Pác Bó, đôi nét về xây dựng lực lượng và phong trào cách 

mạng Cao Bằng, một số nét khái quát về khởi nghĩa từng phần và Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám ở Cao Bằng. 
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Ở địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng xuất bản: “Lịch 

sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 1930-1945”, tập 1, sơ thảo (1982); “Lịch sử Đảng 

bộ tỉnh Cao Bằng 1930-2000” (2003). Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cao Bằng xuất 

bản “Lịch sử Cách mạng tháng Tám tỉnh Cao Bằng” (1995); “Lịch sử Đảng 

bộ tỉnh Cao Bằng 1930-1945” tập 1 (1995); “Pác Bó cội nguồn cách mạng” 

(2006). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng xuất bản “Cao Bằng lịch sử đấu 

tranh vũ trang cách mạng 1930-1954” (1990). Năm 1995 Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ Cao Bằng chỉ đạo biên soạn cuốn “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc 

tỉnh Cao Bằng 1941-1945”. 

Các đơn vị cấp huyện, thị của Cao Bằng đã tiến hành biên soạn Lịch sử 

Đảng bộ. Đến nay đã có 10/13 huyện, thị biên soạn và phát hành Lịch sử 

Đảng bộ như: “Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Hà Quảng 1930-1945” 

(1988); Lịch sử cách mạng Quảng Hoà 1930-1954 (1991); “Lịch sử Đảng bộ 

huyện Hoà An 1930-1945” (1995); “Lịch sử Đảng bộ Thị xã Cao Bằng 1930-

1975” (1995); “Lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh 1930-1954” (1997); 

“Lịch sử Đảng bộ huyện Trà Lĩnh 1930-1975” (1997); “Lịch sử Đảng bộ 

huyện Hạ Lang 1930-2000” (2003); “Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An 

(2008). Huyện Quảng Hoà năm 2002 được tách làm hai huyện Quảng Uyên 

và Phục Hoà. Đến tháng 8-2009 còn huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Phục Hoà, 

Quảng Uyên hiện nay đang viết bản thảo. 

Các công trình của địa phương Cao Bằng đã đề cập toàn diện quá trình 

vận động cách mạng từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 1930 - 1945, 

trong đó có nội dung của thời kì vận động cách mạng tháng Tám 1939-1945. 

Các công trình cũng đã nêu lên nét cơ bản nhất về công tác chuẩn bị lực lượng 

trong giai đoạn 1941-1945 ở tỉnh Cao Bằng. 

Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu tập hợp các bài viết tại các 

Hội thảo: Tập kỉ yếu “55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam miền đất khai 
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sinh và quá trình phát triển” của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng - Bộ tư lệnh Quân khu I - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

Năm 2003, trên cơ sở tập hợp tư liệu, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam xuất 

bản cuốn “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”, giới thiệu về sự ra đời 

của một trong những đội quân chủ lực của cách mạng Việt Nam: Đội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân trên căn cứ địa Cao Bằng. 

Một số các nhà nghiên cứu trong đó có tác giả Hoàng Ngọc La viết về 

“Căn cứ địa Việt Bắc”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. Tác phẩm 

trình bày về quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt Bắc trong 

cuộc vận động Cách mạng tháng Tám - 1945. 

Ngoài ra quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa vũ trang giành chính 

quyền ở tỉnh Cao Bằng còn được đề cập trong một số hồi kí cách mạng như: 

“Uống nước nhớ nguồn” - tập hồi kí của nhiều tác giả hoạt động trong thời kì 

vận động Cách mạng tháng Tám, đặc biệt là hai cuốn hồi kí của đồng chí Võ 

Nguyên Giáp “Từ nhân dân mà ra”, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1964 

và “Những chặng đường lịch sử”, Nxb Văn Học, 1977; hồi kí của Nông Văn 

Quang “Con đường Nam tiến”, Nxb Văn hoá Dân tộc, 1995. Các cuốn hồi kí 

trên chứa đựng nhiều nội dung phong phú, trong đó có đề cập tới việc xây 

dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng giai đoạn 1941 - 1945 dưới sự chỉ 

đạo của Hồ Chí Minh.  

Các công trình nghiên cứu và hồi kí nói trên ở mức độ khác nhau đã đề 

cập đến Quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa vũ trang giành chính 

quyền ở tỉnh Cao Bằng. Song, cho đến nay vẫn chưa có công trình khoa học 

nào nghiên cứu riêng và trình bày một cách hệ thống về quá trình chuẩn bị lực 

lượng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở tỉnh Cao Bằng 1941-1945. 

Chúng tôi đánh giá rất cao những công trình kể trên và coi đó là những nguồn 
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tài liệu giúp chúng tôi trong quá trình tìm hiểu vấn đề: “Quá trình chuẩn bị lực 

lƣợng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở tỉnh Cao Bằng 1941 -1945”. 

3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở 

tỉnh Cao Bằng (1941 - 1945). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Tỉnh Cao Bằng xét theo giới hạn địa lí thời kì 1941 -1945. 

- Thời gian: Từ năm 1941 đến năm 1945. Tuy nhiên để làm rõ yêu cầu 

của đề tài, luận văn có đề cập đến tình hình phong trào cách mạng ở Cao 

Bằng thời gian trước năm 1941. 

3.3. Nhiệm vụ của đề tài 

- Khái quát điều kiện tự nhiên, con người và truyền thống yêu nước cách 

mạng của nhân dân các dân tộc Cao Bằng. 

- Trình bày quá trình chuẩn bị lực lượng ở Cao Bằng (từ năm 1941 đến 

tháng 3-1945) và tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (từ tháng 3 

đến tháng 8-1945). 

4. NGUỒN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nguồn tài liệu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã sử dụng: Các văn kiện 

Đảng, những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kì 1930-

1945; các công trình nghiên cứu khoa học của Trung ương, địa phương, của 

các cá nhân đã được công bố; kỉ yếu Hội thảo khoa học; hồi kí của các vị lãnh 

đạo; bài viết đăng trên các tạp chí: Nghiên cứu Lịch sử, Lịch sử quân sự, Xưa 

nay; báo Việt Nam độc lập. 
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4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp 

phương pháp lôgic là chủ yếu. Các phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, 

tổng hợp cũng được sử dụng để làm sáng tỏ nội dung đề tài. Ngoài ra, chúng 

tôi còn sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát.  

5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 

- Luận văn trình bày một cách cơ bản và hệ thống quá trình chuẩn bị lực lượng 

và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở tỉnh Cao Bằng (1941-1945). 

- Luận văn làm rõ vị trí, vai trò của căn cứ địa Cao Bằng đối với thắng 

lợi của Cách mạng tháng Tám.  

- Luận văn góp phần vào việc giáo dục truyền thống, niềm tự hào về quê 

hương, đất nước cho thế hệ trẻ. 

- Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo để nghiên cứu, giảng dạy 

và học tập lịch sử địa phương ở các trường chuyên nghiệp và phổ thông 

6. KẾT CẤU LUẬN VĂN 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, Luận văn 

kết cấu thành 3 chương: 

Chƣơng 1. Khái quát về tỉnh Cao Bằng trƣớc năm 1941 

Chƣơng 2. Quá trình chuẩn bị lực lƣợng tiến tới khởi nghĩa vũ trang  

                   giành chính quyền (1941 – 3-1945) 

Chƣơng 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền (3-1945 – 8-1945) 
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CHƢƠNG 1 

KHÁI QUÁT VỀ TỈNH CAO BẰNG TRƢỚC NĂM 1941 

 

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

Cao Bằng là một tỉnh miền núi ở vùng biên giới phía bắc nước ta, có toạ 

độ từ 23
0
07

’
12

”
 đến 22

0
21

’
21” vĩ bắc (tính từ xã Đức Hạnh huyện Bảo Lâm 

đến xã Trọng Con, huyện Thạch An), từ 105
0
16

’
15

”
 đến 106

0
50

’
25” kinh đông 

(tính từ xã Lý Quốc huyện Hạ Lang đến xã Quảng Lâm huyện Thạch Lâm). 

Chiều dài từ Đông sang Tây là 170 km, theo chiều Bắc - Nam 80 km, phía 

đông và phía bắc giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên giới 

quốc gia là 311 km, phía tây giáp hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía 

nam giáp hai tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Cao Bằng có diện tích tự nhiên 

6.690,72 km
2
 [76, tr.29]. 

Địa danh Cao Bằng xuất hiện rất sớm trong lịch sử Việt Nam và đã được 

sử sách ghi chép lại. Theo sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi, đời các Hùng 

Vương, nước Văn Lang chia thành 15 bộ, “Cao Bằng xưa, phía đông bắc tiếp 

giáp Lưỡng Quảng, tây nam tiếp giáp Thái Nguyên, Lạng Sơn. Có 1 lộ 4 châu 

273 làng xã. Đây là nơi phên dậu thứ tư về phương bắc vậy” [72, tr.50]. 

Năm 1428, khi nhà Lê sơ thành lập, Lê Thái Tổ chia đất nước thành 5 

đạo (Tây Đạo, Đông Đạo, Bắc Đạo, Nam Đạo và Hải Tây Đạo), Thái Nguyên 

thuộc Bắc Đạo. Dưới đạo là trấn, lộ, huyện, châu và cuối cùng là xã. Năm 

1466, Lê Thánh Tông chia lại cả nước thành 12 đạo Thừa Tuyên [66, tr.319]. 

Thái Nguyên là một trong 12 đạo Thừa Tuyên và được gọi là Thái Nguyên 

Thừa Tuyên. Miền đất Cao Bằng lúc đó là phủ Bắc Bình trực thuộc Thừa 

Tuyên Thái Nguyên. Năm Quang Thuận thứ 10 (1469), Lê Thánh Tông tiến 

hành điều tra địa hình, địa giới của các Thừa Tuyên để khẳng định chặt chẽ 

hơn lãnh thổ và biên giới đất nước, đổi tên gọi của 6 Thừa Tuyên, trong đó 



  

  

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

 
14 

Thái Nguyên Thừa Tuyên được gọi là Ninh Sóc Thừa Tuyên gồm 3 phủ: Phú 

Bình, Thông Hóa, Cao Bình. Phủ Cao Bình gồm có 4 châu: Thượng Lang, Hạ 

Lang, Thạch Lâm, Quảng Uyên. 

Đến năm Hồng Đức thứ 4 (1473), Thừa Tuyên Ninh Sóc đổi tên trở lại là 

Thừa Tuyên Thái Nguyên, phủ Bắc Bình đổi tên thành phủ Cao Bằng, vẫn 

trực thuộc Thừa Tuyên Thái Nguyên. 

Năm Vĩnh Trị thứ 2 (1677), phủ Cao Bằng tách khỏi Thái Nguyên, đặt 

tên riêng là trấn Cao Bằng. Cao Bằng từ thời điểm đó chịu sự điều hành trực 

tiếp của triều đình (chính quyền Trung ương), bình đẳng với Thái Nguyên, 

không lệ thuộc vào Thừa Tuyên nào. Trấn Cao Bằng lúc đó tương đương với 

tỉnh Cao Bằng ngày nay [79, tr.382].  

Năm Minh Mệnh thứ 7 (1826), phủ Cao Bằng được đổi thành phủ Trùng 

Khánh. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), đổi trấn làm tỉnh (trấn Cao Bằng 

thành tỉnh Cao Bằng). Năm Minh Mệnh thứ 15 (1834) đổi châu thành huyện. 

Năm Minh Mệnh thứ 16 (1845), lập thêm phủ Hòa An. Từ năm Tự Đức thứ 4 

(1851), bỏ phủ Hòa An, tỉnh Cao Bằng còn 1 phủ (Trùng Khánh) và 5 huyện 

(Thạch Lâm, Thạch An, Quảng Uyên, Thượng Lang, Hạ Lang) [79, tr 382]. 

Thời kì thuộc Pháp, sau khi chiếm được Cao Bằng (1886), thực dân Pháp 

thi hành chế độ Đạo quan binh - Cao Bằng thuộc Đạo quan binh II Lạng Sơn 

(Đạo quan binh 1 Phả Lại, Đạo quan binh 3 Yên Bái, Đạo quan binh 4 Sơn 

La). Chế độ Đạo quan binh nghĩa là dùng quân sự để cai trị. Ở mỗi tỉnh có 

trưởng đạo quan binh, các châu hay phủ có đại lí do võ quan Pháp chỉ huy.  

Là tỉnh biên giới, hệ thống giao thông thuỷ bộ trong nội địa và ra nước 

ngoài của Cao Bằng làm cho tỉnh Cao Bằng có vị trí quan trọng có tầm chiến 

lược ở Việt Bắc không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội mà cả về chính trị, 

quân sự. Để chiếm giữ vị trí chiến lược quan trọng này, trước Cách mạng 

tháng Tám, thực dân Pháp đã mở hai con đường thông về xuôi. Quốc lộ 3 từ 



  

  

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

 
15 

Cao Bằng xuống Bắc Cạn qua Thái Nguyên về Hà Nội. Quốc lộ 4 từ Cao 

Bằng qua Lạng Sơn đến Quảng Ninh, thông ra biển; từ Cao Bằng qua Lạng 

Sơn theo đường số 1 về Hà Nội. 

Trong nội tỉnh có đường giao thông thuận tiện, từ tỉnh lỵ toả đi các 

huyện và nhiều đường mòn liên huyện, liên xã. Những huyện tiếp giáp biên 

giới như Trà Lĩnh, Quảng Hoà, Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc… với 

đường biên giới dài trên 300 km, với các cửa khẩu Tà Lùng (Quảng Hoà); Lý 

Vạn, Bí Hà (Hạ Lang); Pò Peo (Trùng Khánh); Sóc Giang (Hà Quảng)…và 

hàng trăm lối mòn thông sang Trung Quốc. Trong đó, đường Quảng Uyên ra 

Thuỷ Khẩu, Long Châu (Trung Quốc) trở thành con đường trọng yếu của 

nhân dân hai nước vùng biên, của các chiến sĩ cách mạng đầu thế kỷ XX và 

phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với hệ thống giao thông ngang dọc, miền đất Cao Bằng không chỉ có ý 

nghĩa to lớn trong sự thông thương quốc tế, mà từ Cao Bằng theo các hướng 

dễ dàng tiến về trung du, đồng bằng ven biển và Hà Nội. 

Phía Đông, có thể men theo rừng núi mà tiến đến lân cận Hải Phòng và 

đi ra biển. Theo phía Nam xuống Bắc Kạn, Thái Nguyên, nhanh chóng tiếp 

cận Hà Nội. Phía Tây có thể men theo rừng núi mà tiến sang Hà Giang, xuống 

Tuyên Quang, sang Yên Bái…hoặc xuôi về Hà Đông hay liên lạc với Thanh - 

Nghệ. Đứng về địa thế mà luận thực là một nơi dụng binh hiểm yếu, tiến khả 

dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Có lẽ chính vì thế mà Cao Bằng đã sớm được Hồ 

Chí Minh chọn làm nơi xây dựng căn cứ địa. Làm chỗ dựa vững chắc để xây 

dựng lực lượng và từ đó phát triển phong trào ra toàn quốc. 

Địa thế Cao bằng hiểm trở, rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. 

Đặc điểm của địa hình phức tạp, đa dạng, mức độ chia cắt lớn, song có thể 

chia làm 3 loại địa hình chính:  
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Miền địa hình núi đá vôi, bao gồm hệ thống các dãy núi đá vôi chiếm 

diện tích khá lớn trong tỉnh, hầu hết ở các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ 

Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hà Quảng, Thông Nông và một số khu vực 

phía bắc huyện Thạch An, đông - nam Bảo Lạc, Bảo Lâm, đông - bắc Nguyên 

Bình. Núi đá vôi tạo ra nhiều hang động, thung lũng kín đáo có tác dụng che 

dấu lực lượng như Động Bó Lình (Chí Thảo, Quảng Uyên), hang Pác Bó (Hà 

Quảng), thung lũng núi đá Lam Sơn (Hoà An), hay hang Kéo Quảng (Nguyên 

Bình)… các hang động đã gắn liền với phong trào cách mạng địa phương. 

Hang Pác Bó đã đi vào lịch sử dân tộc, gắn liền với hoạt động của Hồ Chí Minh 

ở Cao Bằng.  

Miền địa hình núi cao, phân bố chủ yếu ở các huyện miền tây của tỉnh 

như Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thạch An và một phần diện tích phía nam huyện 

Hòa An. Điển hình là hệ thống núi cao Bảo Lạc - Nguyên Bình, bao gồm 

nhiều dãy núi cao kéo dài từ phía tây - nam huyện Bảo Lạc sang phía tây - 

nam huyện Nguyên Bình với các đỉnh cao tiêu biểu: ngọn núi Phja Dạ (Bảo Lạc) 

cao 1.980m so với mặt nước biển; Phja Oắc (Nguyên Bình) cao 1.931m ... 

Miền địa hình núi thấp, phân bố chủ yếu ở phía đông và đông nam của 

tỉnh. Xen kẽ giữa các núi đồi là những thung lũng lòng chảo, lòng máng dọc 

theo các con sông, suối tạo nên những cánh đồng ruộng bậc thang khá màu 

mỡ. Các thung lũng lớn như Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, thung lũng 

sông Bắc Vọng, Quây Sơn (Trùng Khánh), Cần Yên (Thông Nông)… tạo nên 

những bồn địa với những cánh đồng khá rộng, đáng chú ý nhất là cánh đồng 

Hòa An được bồi đắp từ phù sa sông Bằng, cho nên cánh đồng Hòa An là vựa 

lúa của tỉnh. Miền địa hình núi thấp, thung lũng chiếm phần diện tích nhỏ của 

tỉnh nhưng có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất nông - lâm nghiệp và giao 

thông thuận lợi hơn các vùng khác.  
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Về khí hậu, đặc trưng của khí hậu Cao Bằng là nhiệt đới gió mùa. Cao 

Bằng là cửa ngõ đón gió mùa đông bắc từ Trung Quốc tràn sang vào mùa 

đông, mùa hè chịu ảnh hưởng của gió mùa đông nam. Khí hậu Cao Bằng 

được chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 9 hàng năm. Khí hậu thời tiết 

mùa này thường ẩm ướt, oi bức, nóng nực và thường có bão lớn mưa to gây lũ 

lụt, sói lở đất, lũ quét. Sự chêng lệch nhiệt độ trung bình những tháng giữa 

các mùa dao động khoảng 5 - 6
0
C. Lượng mưa trung bình 200-250mm, tháng 

7-8: 300-350mm. Cao nhất: 800-850mm. [76, tr.44]. 

Mùa khô, bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, lượng 

mưa trung bình 20-40mm, thấp nhất 10-20mm. Mùa này, gió mùa đông bắc từ 

Trung Quốc thổi tới, tính chất lạnh, khô. Khí hậu mang tính ôn đới mát mẻ, 

thời tiết có ngày lạnh giá, rét buốt, xuất hiện sương muối, thậm chí có tuyết 

rơi nhất là ở vùng núi cao như Phja Oắc (Nguyên Bình) [76, tr.44]. Sự khắc 

nghiệt của thời tiết ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt và sản xuất của đồng bào. 

Là tỉnh miền núi, song Cao Bằng có nhiều sông, suối. Do đặc điểm địa 

hình, khí hậu, cho nên sông, suối và hồ của Cao Bằng phong phú và đa dạng 

như: sông Nho Quế, sông Gâm (Bảo Lạc), sông Hiến (bắt nguồn từ Thạch 

An), sông Quây Sơn, Bắc Vọng (Trùng Khánh), Sông Rẻ Rào (Thông Nông), 

Sông Bằng chảy qua Hà Quảng đến Nước Hai hội lưu với nhiều sông suối 

khác từ Nguyên Bình chảy ra rồi xuôi về Quảng Hòa, qua Tà Lùng đổ vào 

Trung Quốc. Hồ tự nhiên có hồ Thang Hen, hồ Thang Luồng; hồ nhân tạo có 

hồ Khuổi Lái, Nà Tẩu, Phja Gào, Bản Viết… Mặc dù sông ở Cao Bằng nhỏ, 

hẹp, chảy siết và nhiều thác ghềnh, lưu lượng nước thấp về mùa khô, song 

vẫn có thể đi lại bằng thuyền mảng để chuyên chở lâm sản. Theo sông Máng, 

thuyền nhỏ có thể đi từ Mỏ Sắt (Sóc Giang) đến Tà Lùng, sát biên giới            
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Việt - Trung. “Xưa kia, đồng bào theo sông Máng, đi thuyền qua ải Na Thống 

đến tận động La Hồi Long Châu, Trung Quốc” [79, tr.401]. 

Sông, suối, hồ ở Cao Bằng đã cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và 

phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế của đồng bào. Nhân dân còn lợi dụng sức 

nước làm guồng dẫn nước vào các chân ruộng cao, làm cối giã gạo, làm “sa” 

bắt cá; đặc biệt dưới thời Pháp thuộc, các chủ mỏ còn lợi dụng sức nước làm 

các thuỷ điện nhỏ phục vụ khai thác quặng. Những năm 80 - 90 của thế kỷ 

XX, nhân dân các dân tộc ở địa phương có sông, suối đã khai thác sức nước 

làm thuỷ điện nhỏ cung cấp ánh sáng cho sinh hoạt. 

Mật độ sông, suối thường tập trung ở các vùng lòng máng, các thung 

lũng lớn theo cấu trúc nền địa hình của từng vùng. Vùng núi đất mật độ sông, 

suối thường lớn hơn vùng núi đá. Lưu lượng nước của các sông không ổn 

định, thường thay đổi theo mùa mưa và mùa khô. Về mùa mưa, mực nước 

sông, suối lên cao hay gây ra lũ, trái lại vào mùa khô mực nước hạ thấp đáng 

kể, thậm chí có năm tại thượng nguồn các con sông cạn kiệt nước. 

Mạng lưới sông, suối ở Cao Bằng không những giữ vai trò quan trọng 

trong đời sống kinh tế của đồng bào, mà còn phát huy tác dụng quan trọng 

trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.  

Khoáng sản Cao Bằng rất phong phú, đa dạng, có nhiều khoáng sản quý 

như: Quặng sắt phân bố ở Nà Lủng, Nà Rụa (thị xã Cao Bằng); ở xã Dân Chủ 

(Hoà An); ở xã Thể Dục, Triệu Nguyên (Nguyên Bình). Quặng manggan 

phân bố tập trung chủ yếu ở các huyện miền đông tỉnh: huyện Trà Lĩnh, 

Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hoà. Quặng nhôm (boxit), tập trung chủ yếu ở 

các huyện Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình, Quảng Hoà. Ngoài ra còn 

một số điểm quặng nhôm (boxit) phân bố ở phía bắc huyện Hoà An (xã Dân 

Chủ, Nam Tuấn). Quặng chì - kẽm có ở huyện Nguyên Bình (xã Phan Thanh, 

Quang Thành, Thành Công). Quặng thiếc-Vonfram, phân bố chủ yếu ở phía 
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tây bắc huyện Nguyên Bình (trường quặng thiếc - vonfram Phja Oắc). Mỏ 

thiếc sa khoáng Tĩnh Túc đã được khai thác từ thời Pháp thuộc (1902). Bên 

cạnh đó còn có vàng và bạc, song trữ lượng không đáng kể. 

Khoáng sản có ở nhiều địa phương trong tỉnh, cung cấp nhiều nguyên, 

nhiên liệu cho đời sống kinh tế và quốc phòng. Phần lớn các gia đình ở Cao 

Bằng trước kia tự chế tạo được thuốc súng và đạn cho các loại vũ khí hoả 

mai, súng kíp dùng để săn bắn, chống thú dữ và chống phỉ cướp bóc. 

1.2. DÂN TỘC VÀ TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM 

CỦA ĐỒNG BÀO TRƢỚC KHI THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC 

Dưới thời Pháp thuộc, tính đến năm 1939 dân số Cao Bằng là 173.460 

người, mật độ dân cư 2,5 người/km
2
 [76, tr.86]. Là tỉnh miền núi, Cao Bằng là 

nơi cư ngụ của nhiều dân tộc anh em: Tày, Nùng, Kinh, Dao, H’Mông, Hoa… 

trong đó dân tộc Tày sống ở đây lâu đời nhất. Thành phần cư dân Cao Bằng 

có nhiều nguồn gốc khác nhau, trong đó có một số đồng bào Kinh ở vùng 

xuôi lên sinh sống lâu đời và đại bộ phận đã trở thành người dân tộc ở địa 

phương (Tày hóa). Với thành phần cư dân như thế, Cao Bằng là nơi hội tụ các 

dòng văn hóa của các dân tộc. 

Dân tộc Tày chiếm số đông, trên 40% dân số toàn tỉnh. Dân tộc Tày có 

nguồn gốc từ Tày - Thái cổ, cư trú lâu đời ở Cao Bằng. Trong tiến trình phát 

triển của lịch sử, có một bộ phận người Kinh ở dưới xuôi lên Cao Bằng, nhất 

là thời nhà Mạc đã chuyển hoá thành người Tày, theo phong tục, tập quán của 

người Tày. Họ sống hoà hợp với các cư dân Tày, hậu duệ của họ tự nhận 

mình là người Tày. 

Nhà ở của người Tày thường là nhà sàn, hầu hết nhà cửa của đồng bào 

Tày phía sau dựa vào chân núi, phía trước hướng ra cánh đồng. Người Tày 

thường chọn những nơi bằng phẳng hoặc gò đồi để dựng nhà lập thành làng 

bản, họ đặt tên làng bản theo phong cảnh tự nhiên như làng Pác Bó là nơi 
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nguồn nước; làng Đền là nơi có đền thờ vua Lê, hoặc bản Khau Lừa (đồi 

thuyền) là một xóm ở ngang sườn quả đồi như cái thuyền khổng lồ. Song, tên 

gọi được người Tày sử dụng nhiều hơn cả là đặt tên làng, xóm gắn liền với 

tên Nà hoặc Thổng (Tổng) tức là ruộng. Đây là một tên gọi rất phổ biến của 

người Tày như: Nà Vài, Nà Luông, Nà Cạn … Tổng Luông, Tổng Chúp, 

Tổng Mủ…  

Dân tộc Tày sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp trồng lúa nước trên 

những mảnh đất được khai phá dọc các con sông, suối hoặc các khe sâu, họ có 

nhiều kinh nghiệm khai phá đất đai tạo nên những chân ruộng bậc thang và có 

kinh nghiệm trong việc dẫn nước từ suối về ruộng đó là xây dựng hệ thống 

mương phai “lái” (bậc dẫn nước) “lìn” (máng) và làm “cọn” nước (guồng 

nước). Ngoài việc trồng lúa, người Tày còn trồng ngô, khoai, sắn; chăn nuôi 

gia súc, gia cầm để cải thiện đời sống. Người Tày có một số nghề thủ công 

truyền thống như mộc, rèn, làm ngói máng, đan lát, dệt vải, nhất là dệt               

thổ cẩm… 

Dân tộc Nùng, ở Cao Bằng có số dân đứng hàng thứ hai sau Tày. Theo 

tên gọi địa phương nơi họ sinh sống ở Trung Quốc trước khi vào Việt Nam 

(cách ngày nay chừng 300 - 400 năm) và đặc điểm trang phục, người Nùng ở 

Cao Bằng tựa như các nơi khác có nhiều ngành với nhiều tên gọi khác nhau 

như: Nùng An (đến từ châu An Kết), Nùng Inh (từ Long Inh), Nùng Phàn Sình (từ 

Vạn Thừa), Nùng Cháo (từ Long Châu), Nùng Quí Rịn (từ Quy Thuận) … 

Về địa bàn cư trú, có một bộ phận đồng bào Nùng cư trú xen kẽ với 

những dân tộc khác, nhưng cũng có những vùng, làng bản hoàn toàn người 

Nùng như vùng Lục Khu Hà Quảng, Quảng Uyên, Trùng Khánh…Các bản 

làng người Nùng hình thành từng cụm dân cư ở bên cạnh sườn đồi, chân núi 

đá, đồng bào hầu hết ở nhà sàn. Người Nùng có tập quán cấy lúa nước, trồng 
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ngô và cây hoa màu trên các nương, rẫy như đỗ, lạc, rau quả. Ngoài ra họ còn 

có các nghề thủ công như nghề rèn, đúc nông cụ, dệt vải, đan lát… 

Dân tộc Dao, ở Cao Bằng có hai ngành là Dao đỏ và Dao tiền, người 

Dao cư trú ở vùng lưng chừng núi và những thung lũng núi đá, núi đất. Trang 

phục của người Dao tiền đơn giản, chủ yếu là hoa văn hình ô chám, sóng 

nước ở áo và váy, nhưng đồng bào có truyền thống làm cúc áo bằng bạc có 

hoa văn hình đồng tiền, phụ nữ thường đeo vòng cổ bằng bạc là đồ trang sức 

không thể thiếu được của người Dao. 

Người H’Mông ở Cao Bằng có ba ngành là Mông trắng, Mông hoa và 

Mông đen, đồng bào chủ yếu cư trú ở vùng cao núi đá, tập trung đông ở các 

huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An. Các xóm, 

bản của người H’Mông đều rải rác ở các sườn núi cao, nhà cửa đơn sơ. 

Đồng bào các dân tộc Dao, H’Mông, sinh sống thưa thớt, có một số ít 

làm ruộng nước, còn phần lớn làm nương rẫy, họ có tập quán cấy lúa nương, 

trồng ngô, các loại đỗ và các loại cây hoa màu khác. Cuộc sống du canh du 

cư, kinh tế kém phát triển đời sống gặp nhiều khó khăn. 

Dân tộc Kinh, dân tộc Hoa sinh sống chủ yếu ở thị xã, thị trấn, phần 

nhiều làm nghề buôn bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tạp 

hóa, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ… 

Đặc điểm kinh tế của Cao Bằng trước cách mạng tháng Tám là nền kinh 

tế nông nghiệp sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp. Nhân dân dựa vào rừng núi, 

đồng ruộng, ao, hồ, sông, suối để duy trì cuộc sống. 

So với miền xuôi, kinh tế các tỉnh miền núi Việt Bắc nói chung và Cao 

Bằng nói riêng chậm phát triển. Song, điều quan trọng là hầu như nhà nào 

cũng tự sản xuất được các sản phẩm phục vụ đời sống. Sản xuất lương thực: 

lúa, ngô, khoai, sắn được trồng ở ruộng, soi bãi, trên nương. Ngoài ra họ còn 

chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê, lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng… Với truyền thống lao 
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động cần cù của đồng bào đã đem lại nguồn lương thực khá dồi dào trong 

nhân dân, hết thóc gạo đã có ngô, khoai, sắn; những năm thiên tai mất mùa 

còn có củ mài, củ bấu, bột cây đao trên rừng. Tình trạng thiếu ăn 1-2 tháng 

trong một năm trước kia vẫn thường xuyên xảy ra, nhất là đối với những gia 

đình neo đơn ít ruộng, nương, nhưng không có tình trạng nạn đói đe dọa trầm 

trọng trong những năm mất mùa ở một số tỉnh miền xuôi. 

Nghề thủ công gia đình như trồng bông, kéo sợi, dệt vải (khổ hẹp), dệt 

thổ cẩm, làm mộc, rèn, đan lát phát triển hầu khắp như: Dệt thổ cẩm ở xã 

Phúc Sen (Quảng Uyên), xã Đào Ngạn, Phù Ngọc (Hà Quảng) và khu vực thị 

trấn Nước Hai (Hoà An); nghề đan chiếu cói ở xã Quang Trọng (Thạch An); 

nghề rèn ở xã Phúc Sen (Quảng Uyên), sản phẩm chủ yếu là nông cụ cầm tay 

bằng sắt thép như dao quắm, rìu, kéo, dao, cuốc, xẻng, liềm. Trong kháng 

chiến làng Phúc Sen đã tham gia đúc súng và vỏ lựu đạn. 

Nền kinh tế tự nhiên (săn bắt, hái lượm) và kinh tế tự túc, tự cấp đóng 

kín trong mỗi gia đình, làng bản đã kìm hãm sự phát triển kinh tế hàng hoá. 

Song, trong hoàn cảnh lịch sử của cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945) 

thì chính nền kinh tế ấy đã giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc nuôi 

dưỡng cán bộ cách mạng, trang bị vũ khí, giải quyết hậu cần tại chỗ cho các 

lực lượng vũ trang. 

Mỗi thành phần dân tộc ở Cao Bằng có phong tục, tập quán, tín ngưỡng 

tôn giáo, nếp sinh hoạt văn hoá khác nhau… song đều thể hiện đậm đà bản 

sắc dân tộc, tất cả đều có những nét tương đồng, hòa nhập trong một thể thống 

nhất và chung sống trên cùng một lãnh thổ. Từ nếp nhà sàn truyền thống của 

các dân tộc Tày, Nùng, đến các ngôi nhà đất của các dân tộc Kinh, Dao, 

H’Mông…đều hàm chứa các giá trị về bản sắc văn hoá truyền thống, nguồn 

gốc lịch sử tộc người… nét nổi bật trong các dân tộc là ưa thích sinh hoạt văn 

hoá của cả cộng đồng, gắn bó mật thiết với nhau trong việc làng, việc xóm, 
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trong ma chay cưới xin, có quan hệ đồng tộc, họ hàng bền vững. Nền văn hóa 

của các dân tộc cũng đa dạng và phong phú, thể hiện được bản sắc của từng 

dân tộc. Dân tộc Tày có làn điệu “lượn slương”, “lượn then”, “phong slư”; 

dân tộc Nùng có làn điệu “sli Nùng”, “sli Giang”; dân tộc H’Mông có lễ hội 

Gầu tào và múa khèn… 

Hàng năm nhân dân các dân tộc Cao Bằng tổ chức những ngày lễ hội lớn 

như lễ hội “lồng tồng” (xuống đồng) - lễ hội cầu mùa của các tộc người Tày, 

Nùng; hội pháo hoa (tổ chức ở Quảng Uyên, thị trấn Đông Khê), hội Nàng 

Hai - lễ hội cầu mùa (Thạch An)… trong các ngày lễ hội, nhân dân các dân 

tộc trong huyện, ngoài huyện kể cả người Trung Quốc vùng sát biên cũng 

sang dự lễ hội [38, tr.18]. 

Trong các lễ hội, có nhiều trò chơi dân gian thể hiện tinh thần thượng võ 

của các dân tộc như kéo co, đấu vật, tung còn… nhiều làn điệu dân ca được 

khai thác phát huy như: dân tộc Tày múa hạc, múa sluông, dân tộc Nùng múa 

kỳ lân… Với những hình thức hoạt động văn hóa phong phú của từng dân tộc 

đã làm cho các ngày lễ hội thêm phong phú, làm tăng thêm tình đoàn kết giữa 

nhân dân các dân tộc.  

Cao Bằng còn được coi là cái nôi của lối hát then, hát dàng. Các nhà nho 

học, tiêu biểu là ông Nông Quỳnh Văn (Trùng Khánh) là người có tài văn thơ, 

nhạc. Ông được vua nhà Mạc mời ra làm quan, Nông Quỳnh Văn kết bạn với 

Tư Thiên quản nhạc Bế Văn Phụng quê ở Hòa An. Từ nền văn hóa nghệ thuật 

dân gian địa phương, hai ông đã sáng lập ra phường hát then (nữ hát) đệm 

nhạc bằng cây đàn tính 3 dây, hát dàng (nam hát) đệm nhạc bằng cây đàn tính 

2 dây cùng với bộ nhạc cụ bằng đồng. Ông Nông Quỳnh Văn là người sáng 

lập ra điệu hát dàng mà nhân dân trong và ngoài huyện ưa thích được lưu 

truyền từ đời này qua đời khác và cho đến ngày nay [6, tr.20-21]. 
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 Chính những bản sắc văn hoá dân tộc đã vun đắp nên nhiều truyền 

thống quý báu, là cơ sở nảy sinh, tạo dựng truyền thống đoàn kết đấu tranh, 

kiên cường, bất khuất của các dân tộc trong tiến trình dựng nước và giữ nước. 

Sinh tụ ở một địa bàn chiến lược quan trọng, tiếp giáp biên cương của Tổ 

quốc, đồng bào các dân tộc Cao Bằng sớm tự ý thức được sự tồn tại và phát 

triển của mình và của cả quốc gia, dân tộc. Nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã 

sớm xây dựng cho mình tinh thần bất khuất, kiên cường trước họa ngoại xâm, 

góp phần giữ gìn quê hương, đất nước.  

Thế kỷ X, Quan Triều, một tù trưởng quê ở Tương Cần huyện Thạch 

Lâm (thuộc Bản Ngần xã Vĩnh Quang ngày nay) đã cùng nhân dân Hòa An tổ 

chức đánh quân Tống trên địa bàn huyện, rồi truy đuổi chúng ra khỏi biên 

giới, được vua phong Hộ quốc tướng quân. Sau khi ông mất cùng với công 

chúa Hồng Liên, vua Lê đã truy phong ông là Đại vương. Nhân dân đã lập đề thờ 

ông ở làng Đà Quận xã Xuân Lĩnh (nay là xã Hưng Đạo, Hòa An) [4, tr.18]. 

Năm 981, Hoàng Lục, người Lũng Đính (Trùng Khánh) đã bỏ tiền ra 

mua sắm vũ khí, lương thực, thực phẩm tổ chức nhân dân nổi dậy đánh quân 

Tống [26, tr.21]. 

Thời kì đầu nhà Lý, trong các cuộc nổi dậy của các dân tộc miền núi, thì 

cuộc nổi dậy của Nùng Trí Cao ở Cao Bằng là lớn nhất. 

Cha của Nùng Trí Cao là Nùng Tồn Phúc quê ở động Tương Cần, châu 

Thạch An, làm thủ lĩnh châu Thảng Do (vùng Trung Thẳng, Cao Bằng). Em 

Nùng Tồn Phúc là thủ lĩnh châu Vạn Nhai (Vũ Nhai), em vợ là Đương Đạo 

thủ lĩnh châu Vũ Lặc (Bắc Kạn). Hàng năm, họ Nùng nộp cống các sản vật 

địa phương cho vua Lý, tự xưng là Chiêu Thánh hoàng đế, phong cho vợ là A Nùng 

làm Minh Đức hoàng hậu, phong cho con là Trí Thông làm Nam Nha Vương, 

sắm sửa vũ khí, xây dựng thành trì, đổi châu Thảng Do thành nước            

“Trường Sinh”. 



  

  

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

 
25 

Năm 1039, thủ lĩnh Tây Nông (vùng Thái Nguyên) là Hà Văn Trinh báo 

tin Nùng Tồn Phúc nổi dậy chống triều đình Lý. Lý Thái Tông giao cho Khai 

Hoàng Vương coi mọi việc, tự mình đem quân đi trấn áp. Nùng Tồn Phúc 

trốn vào rừng núi, vua Lý cho quân đuổi theo bắt được Tồn Phúc và con trai 

là Trí Thông. Vợ là A Nùng và con là Trí Cao chạy thoát đến vùng Lôi Hoả. 

Vua Lý san phẳng thành trì của Tồn Phúc, giải Tồn Phúc và Trí Thông về 

Thăng Long chém ở chợ kinh đô. 

Năm 1041, A Nùng và Trí Cao từ Lôi Hoả trở về châu Thảng Do chiêu 

tập quần chúng ở các nơi, xây dựng đất nước “Đại Lịch” chống lại nhà Lý. 

Thái Tông đã sai tướng đem quân đi đánh Thảng Do, bắt được Nùng Trí Cao 

đem về Thăng Long. Dùng chính sách mua chuộc, lôi kéo, vua Lý đã tha cho 

Trí Cao và phong làm châu mục Quảng Nguyên. Năm 1043, Thái Tông gia 

phong cho Trí Cao chức Thái bảo.  

Những danh tước không dập tắt được ý đồ của Trí Cao. Năm 1044, 

“Thái bảo” Nùng Trí Cao về Thăng Long để xem xét tình hình. Sau bốn năm 

tụ tập lực lượng, Trí Cao lại nổi dậy ở động Vật Ác, vua Lý sai Thái uý 

Quách Thịnh Dật tấn công, nhưng không được. Trí Cao lại chiếm cả châu An 

Đức thuộc Quảng Tây (Trung Quốc) làm căn cứ địa, xây dựng nước “Nam 

Thiên” niên hiệu là Cảnh Thuỵ, phát động cuộc chiến tranh chống vương triều 

Tống. Năm 1050, chỉ huy sứ Ung Châu là Kì Bân đem quân đi đánh Trí Cao, 

đã bị Trí Cao bắt sống. Vì không thể cùng một lúc chống lại cả hai vương 

triều Lý và Tống, nên Trí Cao quyết định trong nhất thời xưng thần với vua 

Tống, thả Kì Bân về, đưa biểu xin nộp cống, nhưng vua Tống cự tuyệt, lấy cớ 

là Trí Cao đã thuộc Giao Chỉ, việc đó làm Trí Cao càng cương quyết          

chống Tống. 

Nùng Trí Cao đem quân đánh phá Quảng Đông, Quảng Tây, quân Tống 

chống cự không nổi.  
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Năm 1053, vua Tống cử Địch Thanh làm Tuyên phủ sứ đi đánh Trí Cao. 

Thanh hợp quân với Tôn Miện, Dư Tĩnh tiến đánh Trí Cao. Quân Địch Thanh 

vượt qua ải Côn Lôn, Trí Cao đem quân chặn đánh, hai bên giáp chiến ở phố 

Quy Nhân. Trí Cao thất bại kéo quân về thành Ung Châu, đốt doanh trại, rút 

quân ra khỏi thành, chạy về Đại Lí (Vân Nam, Trung Quốc) rồi bị bắt. 

Khi bắt đầu thất bại, Trí Cao có sai Lương Châu sang nhà Lý cầu viện. 

Thái Tông lúc này lại muốn kiềm chế thế lực của quân Tống, nên đã sai chỉ 

huy sứ là Vũ Nhị đem quân cứu viện Trí Cao nhưng thất bại. A Nùng chạy về 

đạo Đặc Ma (nay là Văn Sơn, Vân Nam) cùng với Nùng Hạ Canh tụ tập tàn 

quân hơn 3.000 người nổi dậy. Dư Tĩnh đem quân tập kích vào Đặc Ma, bắt 

được A Nùng, Trí Qua (em Trí Cao) và hai con của Trí Cao là Kế Tông và Kế 

Phong đem về kinh đô Tống [66, tr.134-135] 

Sau này nhân dân huyện Hòa An lập đền thờ Nùng Trí Cao tại Bản Ngần 

(Đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang). 

Trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý (1075 - 1077), ở Cao 

Bằng dưới sự chỉ huy của tù trưởng Nông Tôn Đản, các đội quân áo chàm 

cùng nhân dân Cao Bằng tiến đánh quân địch, góp phần làm nên chiến thắng 

vẻ vang của dân tộc ta.  

Thế kỷ XV, nhân dân Cao Bằng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi 

đã đứng lên kháng chiến giết chết tên tướng giặc là Cao Sĩ Văn ở Quảng Uyên; 

đội dân binh do Bế Khắc Thiệu chỉ huy đã lập nhiều chiến công xuất sắc. 

Như vậy, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất 

của dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã viết nên những trang sử 

truyền thống hết sức vẻ vang. Cho tới khi thực dân Pháp đem quân xâm lược 

các tỉnh khu vực phía bắc nước ta, mặc dù trong điều kiện triều đình phong 

kiến đã đầu hàng giặc, nhà nước phong kiến Việt Nam đã bại vong, nhưng 
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ngay từ những năm cuối thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh chống Pháp xâm 

lược của nhân dân các dân tộc Cao Bằng vẫn nổ ra mạnh mẽ. 

1.3. THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC CAO BẰNG, THIẾT LẬP BỘ MÁY 

THỐNG TRỊ VÀ THI HÀNH CHÍNH SÁCH ÁP BỨC BÓC LỘT  

Lợi dụng sự suy yếu của phong kiến triều Nguyễn, năm 1858, thực dân 

Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta với mưu đồ biến nước ta thành thuộc 

địa của chúng. Sau 26 năm chinh phục Việt Nam, với điều ước Hác Măng 

(1883) và Patơnốt (1884) kí với nhà Nguyễn thực dân Pháp đã hoàn thành về 

cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam. Song, trên thực tế chúng còn gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc chinh phục và bình định nước ta. 

Từ đầu năm 1884, thực dân Pháp mở các cuộc tấn công đánh chiếm các 

tỉnh thượng du Bắc Kì. 

Ngày 27-10-1886, thực dân Pháp tiến đánh Cao Bằng từ hướng Lạng 

Sơn do tên tướng Năng-Xiê chỉ huy, tấn công lên Thạch An, rồi chiếm thị xã 

Cao Bằng ngày 30-10-1886. Sau khi Pháp đánh chiếm thị xã Cao Bằng, 

chúng liền bắt tay ngay vào việc tổ chức chính quyền tay sai ở tỉnh lỵ, đồng 

thời mở rộng phạm vi chiếm đóng ra các huyện trong tỉnh như Hòa An, Phục 

Hoà, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Nguyên Bình [26, tr.21].  

Trước sự chống trả quyết liệt của nhân dân Cao Bằng, thực dân Pháp 

thực hiện chính sách vừa bình định vừa chiếm đóng. Thực dân Pháp đã phân 

chia địa bàn từ Thanh Hóa trở ra Bắc thành 14 quân khu, mỗi quân khu do 

một sĩ quan cấp tá hoặc cấp tướng trực tiếp chỉ huy. Cao Bằng cùng với Lạng 

Sơn thuộc quân khu 12, do thiếu tá Xecvie (Servière) và thiếu tá Uđri (Oudri) 

chỉ huy. Thiếu tá Xecvie chỉ huy quân sự kiêm phó công sứ Cao Bằng. 

Ngày 6-8-1891, Toàn quyền Đông Dương đã ra nghị định bãi bỏ các 

quân khu và cho thiết lập các Đạo quan binh. Đạo quan binh là đơn vị hành 

chính đặc biệt do giới quân sự nắm quyền cai trị, được thành lập tại các tỉnh 
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biên giới phía bắc. Mỗi Đạo quan binh do một viên sĩ quan đứng đầu làm tư 

lệnh với đầy đủ quyền quân sự và dân sự. Từ sau nghị định của Toàn quyền 

Đông Dương ngày 16-4-1908, Đạo quan binh chia thành các đơn vị hành 

chính như tỉnh dân sự và được coi tương đương cấp tỉnh, sĩ quan phụ trách có 

quyền hành chính và tư pháp ngang với công sứ các tỉnh dân sự. 

Ngày 20-8-1891, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tại 

Bắc Kì 4 Đạo quan binh: Đạo quan binh 1 Phả Lại, Đạo quan binh 2 Lạng 

Sơn, Đạo quan binh 3 Yên Bái, Đạo quan binh 4 Sơn La. Đạo quan binh 2 

Lạng Sơn thủ phủ đặt tại Cao Bằng. Cao Bằng là một tiểu quân khu thuộc 

Đạo quan binh 2. Sau đó tiểu quân khu Cao Bằng chuyển hóa thành Đạo quan 

binh 2 Cao Bằng, đạo lỵ đặt tại Cao Bằng với 3 tiểu quân khu là Cao Bằng, 

Bảo Lạc, Bắc Kạn [76, tr 34-35]. 

Năm 1895, sau hơn 9 năm thực dân Pháp tiến đánh Cao Bằng, chúng 

mới thiết lập xong các đồn bốt quân sự và tổ chức được hệ thống bộ máy cai 

trị. Để làm chỗ dựa cho sự thống trị, chúng duy trì và củng cố bộ máy chính 

quyền phong kiến cũ từ tỉnh, châu cho tới tổng, xã, tăng cường lực lượng vũ 

trang cùng bộ máy khủng bố, đàn áp với đủ các loại lính: lê dương, khố đỏ, 

khố xanh, cảnh sát cho tới lính dõng ở cấp xã, tổng, ngoài ra còn có bọn mật 

thám, chỉ điểm… Trong thời kì phong trào đấu tranh của nhân dân ta phát 

triển mạnh, chúng tăng thêm lực lượng, tăng cường xây dựng pháo đài, hệ 

thống đồn bốt ở thị xã, thị trấn, các trục đường giao thông quan trọng và một 

số xã có vị trí trọng yếu. Ở các phủ, châu chúng đặt ra các đại lí do một tên 

quan hai hoặc quan ba chỉ huy quân sự và các công việc hành chính. Mỗi đồn 

bốt ở dọc biên giới có một đơn vị lính, do một sĩ quan người Pháp chỉ huy, 

nhằm mục đích áp bức bóc lột, đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh và ngăn chặn mối dây liên hệ giữa phong trào cách 

mạng nước ta với cách mạng thế giới. 
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Vào thời điểm năm 1939, theo Niên giám hành chính Đông Dương, tại 

Cao Bằng chỉ huy đạo quan binh II có Lupy - trung tá chỉ huy trưởng; Jacobi - 

đại uý bộ binh, chỉ huy phó. 

Đại lý hành chính do võ quan Pháp chỉ huy đặt tại Quảng Uyên, Trùng 

Khánh, Bảo lạc và Nguyên Bình. 

Về tổ chức quân sự: Lupy - trung tá chỉ huy khu Cao Bằng, gồm có các 

đơn vị: Đại đội bộ binh thuộc địa thứ 9; Đại đội pháo binh thuộc địa thứ 4; 

Tiểu đoàn 3, trung đoàn khố đỏ Bắc Kì thứ 3 (phân bố: đại đội 9 và 11 ở thị 

xã Cao Bằng, đại đội 10 ở Quảng Uyên, đại đội 12 ở Trùng Khánh và đại đội 13 

ở Bảo Lạc). 

Đồn biên phòng có: Bảo lạc, Sóc Giang, Tà Lùng, Trà Lĩnh và Bản Ca. 

Lực lượng binh lính khố xanh do Vinson, giám binh hạng 3 chỉ huy các đồn: 

Cao Bằng (thị xã), Nguyên Bình, Khoa Sơn; còn Saint Lexandri và Beausite 

chỉ huy các đồn khố xanh ở Tĩnh Túc và Ben Le (Bel Air). 

Thực dân Pháp đã sử dụng bọn quan lại trong bộ máy thống trị phong 

kiến trước đây để làm tay sai cho chúng. Ở tỉnh, bên cạnh tên công sứ Pháp, 

có tên Bố chánh; ở châu, chúng đặt ra tri phủ, tri châu; ở tổng, có các chánh, 

phó tổng; ở xã có Lý trưởng, Phó lý
(*)

. 

Dựa vào đặc điểm dân tộc, phong tục tập quán, sự chênh lệch về kinh tế 

và trình độ văn hoá xã hội giữa các dân tộc và vùng miền, thực dân Pháp đã 

thực hiện triệt để chính sách chia để trị. Đối với các dân tộc ít người như 

người Dao và người H’Mông, ngoài chịu sự cai trị của hệ thống chính quyền chung 

từ châu đến xã, thực dân Pháp còn thành lập một hệ thống chính quyền riêng 

từ châu xuống đến tổng, xã tồn tại song song với hệ thống chính quyền chung. 

                                         
(*)  Tại thời điểm năm 1939, theo Niên giám hành chính Đông Dương, hệ thống bộ máy hành chính bản xứ 

có: Đỗ Văn Bình, Bố chánh; Vũ Đức Phương, Bố chánh dự thẩm; Hà Sửu, tri phủ Hoà An; Nông Ích Văn, tri 

phủ Nguyên Bình ở Nước Hai; Lê Văn Chung, tri châu Hà Quảng ở Sóc Giang, Lý Văn Meo, tri châu Thạch 

An ở Đông Khê; Âu Văn Chung, tri châu Thượng Lang ở Trùng Khánh; Hà Văn Hinh, tri châu Phục Hoà; 

Ngô Tiến Tiệp, tri châu Bảo Lạc; Nguyễn Tuân, bang tá Hạ Lang và Vũ Văn Bình, tri châu Quảng Uyên. 
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Với người Dao, ở cấp châu có Quản chiểu, Phó Quản chiểu, cấp tổng có 

Chánh Mán, Phó Chánh Mán, ở cấp xã có Động trưởng, phó Động trưởng. 

Với dân tộc H’Mông tại nhiều vùng ở Việt Bắc, thực dân Pháp duy trì 

các chế độ thống trị khác nhau: Tại huyện Đồng Văn (Hà Giang) chúng duy 

trì chế độ thổ ty, cấp tổng có Tổng giáp, cấp xã có Mã Phài. Với tỉnh Cao 

Bằng “trong vùng người H’Mông có các chức Quản chiểu, Phó Quản chiểu” 

[39, tr.19], nghĩa là người H’Mông có chung hệ thống chính quyền với người Dao. 

Với việc thực hiện chế độ cai trị riêng cho các dân tộc, thực dân Pháp 

nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ đối với các dân tộc ít người cư dân thưa 

thớt, sống trên các địa bàn vùng cao, vùng sâu và hẻo lánh, đồng thời cũng 

nhằm gây chia rẽ giữa các dân tộc vùng cao và vùng thấp. 

Ngoài ra, thực dân Pháp còn gây sự chia rẽ, hằn thù giữa các dân tộc, 

dựa vào dân tộc này áp bức dân tộc kia, dùng dân tộc này thống trị dân tộc 

khác. Thâm độc hơn nữa, chúng còn kích động, gây xung đột giữa các dân 

tộc. Trong khi đó chúng lại khuyến khích, thậm chí trang bị vũ khí cho các 

nhóm phỉ để cướp của giết người, đốt phá làng mạc đẩy nhân dân vùng biên 

giới vào cuộc sống cùng cực, nơm nớp lo âu. 

Về kinh tế, thực dân Pháp kìm hãm sự phát triển kinh tế, chúng vẫn duy 

trì ở Cao Bằng cũng như trong cả nước nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, 

lạc hậu mang tính chất tự cung tự cấp, các tiến bộ khoa học kĩ thuật không 

được áp dụng. Trong khi đó, chúng lại ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông 

dân để lập đồn điền, xí nghiệp, nhà thờ làm cho đời sống của nhân dân cơ 

cực. Ngoài ra còn phải kể đến thủ đoạn bóc lột vơ vét nhân dân ta bằng cách 

đánh thuế nặng như: thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế 

thuốc phiện… trong đó bất công nhất là thuế thân đánh vào tất cả đàn ông tuổi 

từ 18 trở lên.  
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Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chúng thu mỗi suất đinh là 2đ50. Đến 

năm 1939, do nhu cầu chi phí chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới mới, 

chúng đã nâng mức thuế thân lên, lần này chúng thu bốn mức dựa vào sự sở 

hữu ruộng đất cuả mỗi suất đinh: bao gồm loại 1đ00, 2đ50, 5đ00 và 7đ00 

(vào lúc ấy, giá một tạ gạo từ 3đ00 - 4đ00; giá một con trâu, bò cày được 

cũng chỉ từ 4đ - 5đ). Những ai không nộp được thuế thì bị đánh đập hoặc bị 

cầm cố, nhiều gia đình phải bán ruộng đất, trâu bò để có tiền nộp thuế, mỗi kì 

thu thuế là một thảm họa đối với nông dân lao động [9, tr.20-21].  

Ngoài ra, người nông dân còn phải chịu phu phen tạp dịch để làm đường 

sá, cầu cống, xây pháo đài, đồn bốt cho chúng. Hàng năm, mỗi người dân lao 

động thường bị bắt phu tới ba, bốn lần, mỗi lần kéo dài từ 15 đến 20 ngày, 

hoặc hơn nữa. Trong nông thôn, bọn địa chủ, phú nông còn bóc lột nhân dân 

bằng tô, tức, thuê mướn nhân công rẻ mạt và bằng thủ đoạn cống nạp khác. 

Riêng ở châu Bảo Lạc, nơi tồn tại dai dẳng chế độ thổ ty, người nông dân lao 

động ngoài việc bị bóc lột bằng tô, thuế, còn phải gánh chịu các loại lao dịch 

và cống phẩm cho bọn thổ ty. 

Với việc kìm hãm sự phát triển kinh tế, cũng như trong phạm vi cả nước, 

ở Cao Bằng công nghiệp cũng không được chú ý phát triển. Ngoài một số cơ 

sở công nghiệp khai khoáng với kĩ thuật thô sơ, lạc hậu chưa vượt ra khỏi 

trình độ thủ công, tháng 12-1901, Công ty tư bản vàng Phia Oắc được thành 

lập (diện tích khai thác chỉ 160 hécta). Sau đó công ty Duverger khai thác tiếp 

tục 2.500 hécta với số vốn đầu tư là 1 triệu phơrăng (1904). Đến năm 1911 

vốn khai thác mỏ của tư bản Pháp tăng lên 10 triệu phơrăng, đầu tư vào việc 

khai thác thiếc, vonfram và vàng, đặc biệt chúng đẩy mạnh khai thác mỏ thiếc 

ở Tĩnh Túc [9, tr.22]. 

Những công nhân làm việc khổ cực trong các hầm mỏ, nhà máy, công 

xưởng thường xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo hoặc không có ruộng vì 
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bị bọn thực dân, địa chủ phong kiến chiếm đoạt ruộng đất họ buộc phải bán 

sức lao động cho bọn tư bản. Họ bị bóc lột hết sức nặng nề, lao động từ 10 

đến 12 giờ/ngày, không có phương tiện bảo hộ và nhận đồng lương rẻ mạt, 

đời sống vô cùng khổ cực. Việc cúp lương, đánh đập, sa thải công nhân 

thường xuyên xảy ra trong các hầm mỏ. 

Về văn hóa giáo dục, thực dân Pháp cố tình kìm hãm nhân dân ta trong 

vòng ngu dốt, lạc hậu để chúng dễ bề thống trị, áp bức, bóc lột. Bởi vậy, việc 

mở mang trường học không được chú ý, thậm chí chúng còn tìm đủ cách hạn 

chế. Cả tỉnh Cao Bằng chỉ có trường tiểu học có đến lớp bốn (ở Thị xã, Trùng 

Khánh, Quảng Uyên, Hoà An), số châu còn lại có từ lớp một đến lớp hai. Hậu 

quả của chính sách này là hơn 97% dân số của tỉnh Cao Bằng bị mù chữ. Tỷ 

lệ mù chữ càng cao hơn nữa trong nữ giới và trong nhân dân các dân tộc thiểu 

số vùng cao (hầu như 100% mù chữ).  

Hơn thế nữa, thực dân Pháp còn khuyến khích những tập tục lạc hậu, reo 

rắc các tệ nạn mê tín dị đoan trong nhân dân, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, 

nghiện hút thuốc phiện mặc sức hoành hành…nhằm làm cho nhân dân ta chìm 

đắm trong vòng ngu muội, lãng quên con đường đấu tranh cách mạng. 

Công tác y tế, chăm lo sức khỏe cho nhân dân không được chú ý. Cả tỉnh 

Cao Bằng chỉ có một bệnh viện với số giường bệnh rất hạn chế, chỉ có một, 

hai y sĩ và vài y tá, hộ lý, thuốc thiếu thốn, chủ yếu bệnh viện phục vụ cho 

bọn thực dân Pháp và quan lại, dân nghèo ít được chữa bệnh. 

Chế độ thực dân phong kiến với các chính sách thống trị, áp bức, bóc lột 

đã làm cho các quan hệ xã hội phức tạp, đẩy nhân dân lao động lún sâu vào 

bước đường cùng cực, nghèo đói, làm cho xã hội phân hoá ngày càng sâu sắc. 

Sự áp bức, bóc lột nặng nề của thực dân, phong kiến đã làm cho đời sống của 

các tầng lớp nhân dân lao động Cao Bằng đã nghèo nàn, lạc hậu ngày càng 

thêm khổ cực, điêu đứng… Trong lòng xã hội Cao Bằng nổi lên mâu thuẫn 
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cần giải quyết, đó là mâu thuẫn giữa nhân dân các dân tộc Cao Bằng với đế 

quốc xâm lược; mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân (chủ yếu là nông dân) 

với địa chủ phong kiến ở vùng thấp; nông dân vùng cao (châu Bảo Lạc) với 

chế độ thổ ty. Kẻ thù chính cần đánh đổ là bọn thực dân xâm lược và bộ phận 

giai cấp địa chủ, tay sai của chúng. 

1.4. PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CỦA NHÂN DÂN CAO BẰNG TỪ KHI 

THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC ĐẾN NĂM 1930 

Ngay từ khi đánh chiếm Cao Bằng, thực dân Pháp đã vấp phải tinh thần 

chiến đấu anh dũng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Triệu Phúc Sinh quê ở Đào Ngạn (Hà 

Quảng) đã tổ chức nhân dân các dân tộc vùng Hà Quảng, Trà Lĩnh, Hoà An 

chống Pháp năm 1886. Sau khi xây dựng căn cứ ở vùng Tổng Cọt, Lục Khu, 

Hà Quảng, nghĩa quân liên tục tổ chức các trận phục kích, tập kích bao vây 

đồn bốt của Pháp. Năm 1888, lực lượng nghĩa quân đã kéo xuống chiếm vùng 

Án Lại, Canh Biện (Hòa An), đào hào, đắp lũy, dựng đồn bốt tạo thành một 

căn cứ kháng chiến. 

Bị quân Pháp tấn công, nghĩa quân Triệu Phúc Sinh bị dồn về vùng Lục 

Khu. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục chiến đấu, tiêu biểu nhất là trận đánh tại Mỏ Sắt 

(Dân Chủ, Hòa An) vào tháng 10-1890, bắn chết tên quan hai Catteno, đánh 

chìm nhiều chiếc thuyền tiếp tế của Pháp trên sông Bằng Giang. Các đội quân 

thuộc căn cứ của các huyện miền đông (Quảng Uyên, Phục Hòa, Hạ Lang) 

phối hợp với quân Triệu Phúc Sinh tại căn cứ Tổng Cọt đã đẩy địch lùi về thị xã. 

Năm 1889, Pa Deng, nữ thanh niên người H’Mông (Thông Nông, Hà 

Quảng) đã tổ chức được một số người H’Mông yêu nước đứng lên đánh Pháp 

ở đèo Mã Quỷnh (nay thuộc xã Đa Thông, Thông Nông) gây cho địch nhiều 

thiệt hại.  
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Phù Nhị, dân tộc Dao (Nguyên Bình) đã tập hợp một số đồng bào Dao 

tập kích quân Pháp ở ngay thị trấn Nguyên Bình (1905). 

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào Cần Vương do Tôn Thất Thuyết 

phát động, Lương Tuấn Tú (quê ở Mỏ Sắt, Hoà An) đã đứng ra mộ quân khởi 

nghĩa kháng Pháp năm 1887. Từ năm 1890-1894, lực lượng nghĩa quân chủ 

động mở nhiều cuộc phản công, phục kích, tập kích quân địch, gây cho chúng 

nhiều thiệt hại. Trong những cuộc hành quân càn quét, nhiều tên sĩ quan đã bỏ 

mạng như: tên quan tư Zavi (30-10-1890), tên quan hai Catxtainhi bị giết ở 

Mỏ Sắt - Hòa An (11-1890). 

Trong những năm 1886 - 1896, các đội quân do Lương Tuấn Tú, Hà 

Quốc Trương, Lục A Sung, Hoà Yên, Lý Sậm, Trương Cát Nhị, Lộ Hoà 

Dung chỉ huy, đánh du kích, làm cho các cuộc hành quân bình định của địch 

nhiều phen thất bại. Lơ bơlông (Le Blond), tên trưởng đạo quan binh II ở Cao 

Bằng phải thú nhận rằng: “Công cuộc bình định chỉ hoàn thành với sự thành 

lập đạo quan binh; còn phải phối hợp chặt chẽ hành động bạo lực tất yếu với biện 

pháp hành chính khoan dung (!) và kiên quyết với dân chúng; cần phải có 

một chính quyền rất cơ động và tổ chức cảnh sát nghiêm khắc…” [54, tr.21]. 

Thực dân Pháp đã sử dụng các công cụ bạo lực tàn bạo, kết hợp những 

thủ đoạn chính trị thâm độc nhằm đàn áp thống trị nhân dân ta. Song bọn 

chúng đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đồng bào các dân tộc. Dưới ách 

thống trị hà khắc của thực dân Pháp, nhân dân ở các địa phương trong tỉnh 

liên tục nổi dậy đấu tranh, quyết tâm bảo vệ cuộc sống của mình. Phong trào 

đấu tranh chống chính sách thống trị, bóc lột của thực dân Pháp ở Cao Bằng 

kéo dài sang đầu thế kỷ XX, điển hình là các cuộc đấu tranh của công nhân: 

năm 1914, tại hầm mỏ Phja Oắc 10 công nhân đều là thanh niên do bị bóc lột 

đè nén quá khổ cực họ đã vây đánh tên cai Tây gian ác. Trước tình hình trên, 
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bọn chủ mỏ đã đưa lính đến đàn áp công nhân. Để phản đối thái độ của chủ 

mỏ, công nhân Phja Oắc bãi công hai ngày.  

Năm 1917, công nhân làm việc ngày càng nặng nhọc, bị bóc lột ngày 

càng nặng nề, tiền lương bị bớt xén, cúp phạt dưới nhiều hình thức…nên công 

nhân Phja Oắc, công nhân mỏ Tĩnh Túc lại đồng loạt bãi công đòi tăng lương, 

cải thiện đời sống, bắt buộc chủ mỏ phải nhượng bộ. Nhưng sau cuộc               

đình công, thực dân Pháp lại tiến hành khủng bố, bắt giam tra tấn, đánh đập 

công nhân. 

Các cuộc đấu tranh tự phát của công nhân nói lên sự khốn cùng của 

người công nhân bị áp bức, đời sống khổ cực tất yếu dẫn đến đấu tranh tự vệ. 

Hành động của công nhân đánh lại cai, xếp trong bộ máy cai trị của thực dân 

Pháp là sự phản ứng không có tổ chức, cuộc đấu tranh tự phát nên kết quả thất 

bại là điều tất yếu. Tuy nhiên, nó thể hiện tinh thần yêu nước, nêu cao truyền 

thống đấu tranh bất khuất của nhân dân các dân tộc, làm tiền đề cho phong 

trào đấu tranh cách mạng trong thời kì mới do Đảng Cộng sản Việt Nam           

lãnh đạo.  

1.5. CƠ SỞ VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1940 

Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, ở nước ta trong thành thị cũng như 

nông thôn, ở miền đồng bằng cũng như miền rừng núi, liên tiếp nổ ra các 

phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu 

yêu nước. Nhưng vì chưa tìm được một con đường cách mạng đúng đắn, chưa 

có một phương thức thực sự cách mạng, thêm nữa giai cấp công nhân chưa 

phát triển tới mức mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, nên dù lúc đó phong 

trào đấu tranh có rộng lớn và mạnh mẽ, vẫn không thực hiện được mục tiêu và 

nguyện vọng của dân tộc ta là giải phóng dân tộc. 

Giữa lúc đó, Cách mạng tháng Mười Nga thành công, như một luồng gió 

mới thổi vào phong trào cách mạng của dân tộc, mở ra con đường đấu tranh 
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mới. Cùng lúc đó, Nguyễn Ái Quốc - một nhà yêu nước vĩ đại của dân tộc ta 

sau bao năm tìm đường cứu nước, Người đã tìm thấy chân lí cách mạng, con 

đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc ta. Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã 

đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đi theo con đường cách mạng vô sản. Sau đó, 

Người đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cuối năm 1924, Người rời nước Nga về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, 

đầu năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức yêu nước lấy tên là Hội 

Việt Nam cách mạng Thanh niên tập hợp những thanh niên yêu nước Việt 

Nam đang hoạt động ở Trung Quốc, và mở các khoá huấn luyện, ra báo 

Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội. 

Sự ra đời của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã có tác động mạnh 

mẽ đối với phong trào cách mạng trong nước, thu hút những trí thức cách 

mạng và cũng từ đó nhiều thanh niên yêu nước lần lượt tìm đường sang 

Quảng Châu gia nhập Hội. Từ đó phong trào cách mạng Việt Nam có những 

bước phát triển mới. 

Tại Cao Bằng, cũng vào thời gian đó đã xuất hiện các tổ chức yêu nước 

(Hội đánh Tây, Hội thanh niên phản đế), thu hút nhiều thanh niên yêu nước, 

tiến bộ trong tỉnh, nổi bật lên và có ảnh hưởng to lớn là đồng chí Hoàng Đình 

Giong, một thanh niên dân tộc Tày, có lòng yêu nước nồng nàn và sớm giác 

ngộ cách mạng.  

Hoàng Đình Giong (tức Hoàng, Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ 

Đức, Lê Minh), là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng bộ 

tỉnh Cao Bằng. Hoàng Đình Giong sinh ngày 1-6-1904, tại làng Thôm Hoáng, 

xã Hạ Hoàng (nay là xã Đề Thám, Hòa An). 

Hoàng Đình Giong sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống yêu 

nước, ông nội là Hoàng A Cả có công chống giặc phỉ Ngô Côn (từ Trung 
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Quốc tràn sang cướp bóc). Cha là Hoàng Văn Vượng, mẹ là Ngô Thị Nhót, 

hai ông bà sinh được 11 người con (4 trai, 7 gái), Hoàng Đình Giong là con 

thứ ba. Thấy Hoàng Đình Giong học thông minh, cha mẹ đã đưa anh ra thị xã 

Cao Bằng học trường tiểu học Pháp - Việt. Do được coi là học trò bướng bỉnh 

(vì căm gét bọn thực dân, quan lại) nên trong kì thi tốt nghiệp tiểu học 

(Certiphicat d
’
etuderimaire) ở Lạng Sơn (6-1924), Hoàng Đình Giong bị đánh 

trượt, mặc dù các bài đều làm tốt.  

Mùa hè năm 1924, anh đến Yên Luật (Xuân Hòa, Hà Quảng) mở lớp dạy 

học tư, kết hợp tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước trong nhân dân, nhất là 

trong thanh niên. Sau một năm học lại, tháng 6-1925, anh lại đến Lạng Sơn 

thi tốt nghiệp, nhưng rồi cũng bị đánh trượt. Trong dịp này, anh gặp Hoàng 

Văn Thụ (người Tày, Lạng Sơn), hai người kết bạn với nhau. Năm 1925 

Hoàng Đình Giong đi học trường Bách nghệ Hà Nội (học ban cơ khí). Tại 

trường này, Hoàng Đình Giong đã gặp gỡ nhóm thanh niên học sinh yêu nước 

như Ninh Văn Phan, Hoàng Pùi Bồn, Nguyễn Văn Năng… cùng tổ chức hoạt 

động yêu nước. Họ đã liên lạc với cụ Ngô Đức Kế, một chí sĩ yêu nước lão 

thành. Được tiếp xúc với nhiều tài liệu sách, văn thơ yêu nước lưu hành công 

khai và bí mật, nên càng thức tỉnh lòng yêu nước, nung nấu lòng quyết tâm 

đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. 

Tháng 3-1926, Hoàng Đình Giong cùng nhiều bạn bè hăng hái tham gia 

phong trào bãi khóa tại Hà Nội, tham gia lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Sau 

hoạt động chính trị này, nhiều học sinh trong trường bị đuổi học, trong đó có 

Hoàng Đình Giong. Sau khi bị đuổi khỏi trường đồng chí về quê hương, tiếp 

tục tuyên truyền, vận động mở rộng Hội Thanh niên phản đế. Nhờ đó, ngay từ 

đầu năm 1927 đã xuất hiện nhiều cơ sở của Hội đánh Tây ở các tổng Tượng 

Yên, Nhượng Bạn, Hà Đàm (Hòa An). Sau đó, tổ chức yêu nước này còn phát 

triển lên Hà Quảng, mỏ thiếc Tĩnh Túc, sang Quảng Uyên và các châu                
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khác trong tỉnh, đặc biệt là các khu vực đầu mối giao thông quan trọng và 

đông dân.  

Run sợ trước sức lan rộng của phong trào cách mạng, của các tổ chức 

yêu nước, đặc biệt là ảnh hưởng hoạt động của đồng chí Hoàng Đình Giong, 

bọn đế quốc và tay sai bắt đầu khủng bố, truy lùng gắt gao. Trước tình hình 

đó, đồng chí Hoàng Đình Giong cùng Ninh Văn Phan đã bí mật vượt biên giới 

đi ra nước ngoài, nơi đặt chân và hoạt động đầu tiên là Long Châu (Trung 

Quốc). Hai đồng chí được giới thiệu đến dự lớp huấn luyện của Hội Việt Nam 

cách mạng thanh niên, nội dung chủ yếu của lớp huấn luyện này là bồi dưỡng 

về con đường cách mạng, phương hướng tuyên truyền, tổ chức giáo dục thanh 

niên yêu nước làm cách mạng, cách tổ chức hội bí mật. Ở Long Châu, Hoàng 

Đình Giong đã gặp lại Hoàng Văn Thụ. Năm 1928, cả hai đồng chí Hoàng 

Đình Giong và Hoàng Văn Thụ được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam cách 

mạng thanh niên tại cơ sở Long Châu và đã chung sức xây dựng cơ sở đào tạo 

cán bộ Cao Bằng và Lạng Sơn.  

Từ đó nhiều thanh niên yêu nước các dân tộc Cao Bằng đã tìm đường 

đến và xây dựng cơ sở cách mạng tại Long Châu. Cuối năm 1928, tổ chức 

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên kết nạp đồng chí Hoàng Văn Nọn (tức 

Tú Hưu, tức Như); năm 1929, kết nạp thêm đồng chí Lê Mới (tức Nam Cao). 

Nhờ hoạt động tích cực và có kết quả dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ phận ở 

hải ngoại của Đông Dương Cộng sản Đảng, tháng 12-1929, các đồng chí 

Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn, được kết nạp vào 

Đông Dương cộng sản Đảng và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng ở Long Châu 

(Trung Quốc) đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư. “Chi bộ được giao 

nhiệm vụ gây dựng và phát triển phong trào quần chúng cách mạng ở vùng 

biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn, hướng dẫn thanh niên yêu nước ra dự những 
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lớp huấn luyện cách mạng ở nước ngoài, đưa đón cán bộ đi hoạt động giữa 

hai vùng biên giới” [21, tr.44]. 

Lúc này, tình hình ở trong nước đã có những chuyển biến mới. Từ sau 

Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5-1929), cuộc 

vận động tiến tới thành lập chính đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào quần 

chúng cách mạng được xúc tiến mạnh mẽ ở cả Bắc Kì, Trung kì và Nam kì. 

Trên cơ sở ra đời của các tổ chức cộng sản, tháng 2-1930, dưới sự chủ trì 

của đồng chí Nguyễn Ái Quốc Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản được 

họp tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc). Hội nghị đã hoàn toàn nhất trí 

tán thành thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy 

tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, 

Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đảm nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo công 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Ngay sau khi thành lập, 

Đảng đã chủ trương xúc tiến xây dựng, phát triển phong trào quần chúng cách 

mạng ở các tỉnh và thành phố trong đó có các tỉnh miền núi Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Thái Nguyên… 

Thực hiện chủ trương trên, đầu năm 1930 chi bộ Đảng Long Châu đã cử 

đồng chí Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng hoạt động, chuẩn bị về tư tưởng và tổ 

chức tiến tới thành lập tổ chức Đảng ở Cao Bằng. Sau một thời gian kiểm tra 

phong trào và thử thách rèn luyện cán bộ, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt 

chi bộ Long Châu, kết nạp hai đồng chí tiêu biểu trong Hội Việt Nam cách 

mạng thanh niên ở Cao Bằng là Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào Đảng 

Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng của Cao Bằng ngày           

1-4-1930 tại khe suối Nặm Lìn (thuộc xã Hoàng Tung, châu Hoà An), đồng 

chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên của Cao Bằng, 
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nên ngay từ lúc được thành lập đã làm nhiệm vụ như Ban Tỉnh uỷ lâm thời, 

lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh [9, tr.33-34].  

Cũng tại cuộc họp thành lập chi bộ, các đồng chí đã đề ra hai nhiệm vụ 

hàng đầu là:  

1. Tích cực phát triển Đảng, đặc biệt là ở khu mỏ thiếc Tĩnh Túc và ở thị xã. 

2. Đẩy mạnh phong trào chống thuế, chống phụ thu lạm bổ, chống bắt 

phu vào ngày mùa, đi phu phải được cấp tiền, gạo … 

Sự ra đời của chi bộ Đảng ở Cao Bằng đã đánh dấu bước phát triển mới, 

một bước ngoặt trên con đường đấu tranh cách mạng. Từ đây, trong ngọn lửa 

đấu tranh giải phóng, giành lại nền độc lập và chủ quyền đất nước, nhân dân 

các dân tộc Cao Bằng vững bước đi lên dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã 

có một chính đảng lãnh đạo, mở ra một thời kì lịch sử mới - thời kì đấu tranh 

dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Cao Bằng cùng nhân dân cả nước đi từ 

thắng lợi này đến thắng lợi khác, cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong lúc phong trào đấu tranh cách 

mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngày càng phát triển sâu 

rộng trong cả nước. Đảng đã phát động một phong trào cách mạng rộng lớn 

nhân ngày quốc tế lao động 1-5-1930. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền 

xuôi đến miền núi, cả ba miền Bắc - Trung - Nam, nhiều nơi treo cờ Đảng, rải 

truyền đơn, tổ chức mít tinh biểu tình, tuần hành thị uy, mà đỉnh cao là Xô 

Viết Nghệ - Tĩnh. Hoảng sợ trước làn sóng đấu tranh cách mạng của quần 

chúng, đế quốc Pháp và bọn tay sai đã tập trung mọi lực lượng điên cuồng 

khủng bố, đàn áp. Chúng thẳng tay đàn áp dã man, nhiều cơ sở đảng bị vỡ, 

một số lãnh tụ của Đảng bị bắt, nhiều chiến sĩ cách mạng, đảng viên ưu tú bị 

chúng giết hại, phong trào cách mạng trong phạm vi toàn quốc ở vào tình thế 

khó khăn. 
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Trong khi phong trào cách mạng cả nước tạm thời lắng xuống do khủng 

bố ác liệt của kẻ thù, thì riêng ở Cao Bằng, từ năm 1930 - 1935, phong trào 

cách mạng và các cơ sở đảng vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển, nhiều 

chi bộ đảng mới được thành lập: như chi bộ xã Phúc Tăng huyện Hoà An             

(6-1930), chi bộ mỏ thiếc Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình và chi bộ xã Xuân 

Phách huyện Hoà An (10-1930), chi bộ xã Sóc Hà huyện Hà Quảng (6-1931), 

chi bộ xã Chí Thảo huyện Quảng Uyên (2-1932), chi bộ xã Vân Trình huyện 

Thạch An (2-1933) và chi bộ xã Minh Tâm huyện Nguyên Bình (11-1935). 

[9, tr.35]. 

Tháng 2-1932, chi bộ đảng đầu tiên của Quảng Uyên thành lập tại làng 

Cốc Coóc, xã Lạc Giao (nay là Chí Thảo). Sự ra đời của chi bộ Chí Thảo 

chẳng những có ảnh hưởng lớn tới phong trào cách mạng vùng Ba Châu, mà 

còn có tác dụng xây dựng, củng cố đường dây liên lạc từ trong nước mà trực 

tiếp là Cao Bằng sang Long Châu (Trung Quốc), nơi có chi bộ hải ngoại của 

Đảng Cộng sản Đông Dương ở đó làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ và tham gia 

lãnh đạo phong trào cách mạng các tỉnh miền núi thuộc Việt Bắc.  

Song song với việc phát triển các cơ sở Đảng, công tác tổ chức của Đảng 

cũng được kiện toàn. Tháng 7-1933, Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông 

Dương công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng 

Như (tức Hoàng Văn Nọn) làm Bí thư. Các châu uỷ đã được thành lập ở Hoà 

An (1933), Hà Quảng (1935) [23, tr.40-41]. 

Trên cơ sở các chi bộ Đảng phát triển rộng khắp ở các huyện trong tỉnh, 

Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng thực hiện chỉ thị của chi bộ Long Châu, đã lần lượt 

chọn cử nhiều thanh niên yêu nước ra nước ngoài học tập, dự các lớp huấn 

luyện của Đảng tại Long Châu. Các lớp huấn luyện đã được tiến hành liên tục 

từ năm 1930 đến năm 1935, đào tạo được một đội ngũ cán bộ để đưa về nước 
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hoạt động. Những cán bộ này đã trở thành hạt nhân, đủ khả năng và uy tín 

lãnh đạo quần chúng đấu tranh. 

Trải qua 5 năm tổ chức và xây dựng, Đảng bộ Cao Bằng đã có những 

bước trưởng thành. Tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương 

tổ chức ở Ma Cao (Trung Quốc) năm 1935, Hoàng Đình Giong được bầu vào 

Ban Chấp hành Trung ương, Hoàng Văn Nọn được Trung ương cử tham gia 

đoàn đại biểu của Đảng ta đi dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản tại 

Matxcơva (7-1935) [9, tr.42-43]. 

Thời kì vận động cách mạng những năm 1930-1935, dưới sự lãnh đạo 

của Trung ương Đảng, Đảng bộ Cao Bằng đã phát triển khá vững vàng. Đảng 

bộ đã thu hút được đông đảo quần chúng các dân tộc trong tỉnh tham gia cách 

mạng, uy tín của Đảng ngày càng ăn sâu vào trong quần chúng và trở thành 

niềm tin của nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. 

Trước những chuyển biến của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt 

dưới ánh sáng chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đại hội lần thứ VII 

của Quốc tế cộng sản, tháng 7-1935, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng 

Phong đã vạch ra chủ trương mới về chính trị, tổ chức và đấu tranh. 

Hội nghị xác định chiến lược cách mạng ở Đông Dương vẫn là “cách 

mệnh tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập chính quyền công nông 

bằng hình thức xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mệnh xã hội chủ nghĩa” 

[41, tr.117]. Song trước mắt, chưa phải là mục tiêu trực tiếp, Trung ương 

Đảng nêu rõ: xét rằng cuộc vận động quần chúng hiện thời cả về mặt chính trị 

và tổ chức chưa tới trình độ trực tiếp đánh đổ đế quốc Pháp, lập chính quyền 

công nông, giải quyết vấn đề điền địa, mà là “nhiệm vụ lập mặt trận nhân dân 

phản đế rộng rãi bao gồm các giai cấp, các đảng phái, các đoàn thể chính trị 

và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, các dân tộc ở xứ Đông Dương để cùng 
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nhau tranh đấu đòi những điều kiện dân chủ đơn sơ...”, với các khẩu hiệu 

nhằm các mục tiêu trước mắt là tự do cơm áo và hoà bình. Hội nghị chủ 

trương triệt để lợi dụng khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp để tuyên truyền, 

tổ chức quần chúng, đồng thời củng cố và phát triển tổ chức bí mật của Đảng 

và tổ chức Mặt trận, đẩy mạnh phong trào đấu tranh của quần chúng, qua đó 

giáo dục, phát triển đội ngũ đảng viên. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 

7 - 1936, Chi bộ ở hải ngoại Long Châu (Trung Quốc) quyết định đưa cán bộ, 

đảng viên về nước hoạt động. 

Đầu năm 1936, đồng chí Hoàng Đình Giong - Uỷ viên Trung ương Đảng 

từ nước ngoài trở lại Cao Bằng gặp đồng chí Nam Cao - Bí thư Tỉnh uỷ, để 

triệu tập một cuộc họp Tỉnh uỷ mở rộng ở đền Vua Lê (Hoà An) có đại biểu 

các châu tới dự.  

Trong cuộc họp này, đồng chí Hoàng Đình Giong phổ biến Nghị quyết 

Đại hội lần thứ I của Đảng và chủ trương trong tình hình mới. Hội nghị vạch 

ra những nhiệm vụ trước mắt nhằm củng cố tổ chức để thực hiện thắng lợi 

những nhiệm vụ của Đảng: Một là, củng cố Đoàn Thanh niên Cộng sản làm 

nòng cốt nhằm thúc đẩy phong trào đấu tranh quần chúng các dân tộc phát 

triển; hai là, đề ra kế hoạch chắp nối liên lạc giữa các cơ sở trong toàn tỉnh. 

Do chấp hành nghiêm chỉnh và sáng tạo các chủ trương đường lối, các 

chỉ thị của Trung ương Đảng, cùng với sự hoạt động tích cực của Đảng bộ 

Tỉnh, nên ở Cao Bằng đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng, đòi 

quyền lợi dân sinh, dân chủ. 

Mở đầu cho thời kì đấu tranh công khai, hợp pháp là cuộc biểu tình 

tháng 8-1936 của hơn 500 đồng bào các dân tộc kéo từ Hoà An, Hà Quảng, 

Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên về thị xã Cao Bằng đòi các quyền tự 

do dân chủ, đòi cải thiện đời sống. Tiếp đó tháng 10-1936, 200 phu ở châu 
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Quảng Uyên dưới sự lãnh đạo của chi bộ liên châu đấu tranh đòi cấp tiền gạo, 

bọn thống trị không giải quyết, tất cả phu làm đường đồng loạt bỏ về. 

Riêng ở châu Hoà An đã triệu tập cuộc họp để bàn về việc thảo bản 

“Dân nguyện” và vận động quần chúng tham gia cuộc đấu tranh. Kết quả đã 

vận động được gần 2000 người thuộc đủ các thành phần dân tộc đến tập trung 

tại cây số 5 trên đường từ thị xã Cao Bằng đi Nguyên Bình. Sáng 25-2-1937 

(tức ngày 7 tháng Giêng năm Đinh Sửu), Gôđa (Phái viên của Chính phủ 

Pháp) đi từ thị xã vào Tĩnh Túc, đoàn người đã đứng đầy hai bên đường tại 

cây số 5 đường đi Nguyên Bình. Do thiếu kinh nghiệm cản xe, hơn nữa bị mật 

thám, binh lính ngăn cản nên đại biểu của quần chúng không đưa được bản 

“Dân nguyện”. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo hội ý và có kế hoạch đón 

vào buổi chiều khi chúng từ Tĩnh Túc đi ra, với địa điểm cây số 8, nhằm đánh 

lạc hướng của địch. Khoảng 4 giờ chiều ngày 25-2-1937, ta đã đưa được bản 

“Dân nguyện” cho Gôđa [4, tr.38]. 

Cuối cùng, cuộc biểu tình của gần 2000 đồng bào châu Hoà An đã biến 

thành cuộc mít tinh lớn trong tỉnh với tinh thần đấu tranh mạnh mẽ,                    

quần chúng nhân dân tỏ rõ nguyện vọng của mình là tự do, dân chủ, cơm áo 

và hoà bình. 

Cuối năm 1936 đầu năm 1937, ở Thông Nông (Hà Quảng) dưới sự lãnh 

đạo của Châu uỷ, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao.. đã kí vào đơn đòi 

giảm thuế thân và cử đoàn đại biểu về Hà Nội gặp tên Thống sứ Bắc Kì đòi 

thi hành giảm thuế thân như Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp đã ban hành. 

Tuy tên Thống sứ không chấp nhận và có thái độ đe doạ đoàn đại biểu của ta, 

nhưng cuộc đấu tranh này đã thúc đẩy phong trào đấu tranh ở Thông Nông 

phát triển mạnh mẽ. 

Từ tháng 9-1937 đến tháng 1-1938, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, 

công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc đã đấu tranh kéo dài trên 5 tháng, tiến hành 
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nhiều đợt đình công, mỗi đợt kéo dài 5 - 6 ngày đòi tăng lương cải thiện đời 

sống và điều kiện lao động. Bọn chủ mỏ đã phải chấp nhận những yêu sách 

của anh em công nhân. Cuộc đấu tranh này chẳng những đã gây ảnh hưởng 

tới các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh, mà còn có tiếng 

vang lớn đến phong trào đấu tranh cách mạng cả nước. 

Ngày 1-5-1938, gần 400 đồng bào Dao, H’Mông thuộc các châu Hoà 

An, Nguyên Bình, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Cao Bằng đã kí vào 

đơn đòi giảm thuế, chống bắt phu và cử đồng chí Dương Kim Dao làm đại 

diện về tận Hà Nội gặp tên Thống sứ Bắc Kì để đưa dân nguyện [4, tr.60]. 

Tháng 7-1938, trên 500 nông dân châu Hoà An mang theo các biểu ngữ, khẩu 

hiệu (đòi giảm thuế) kéo lên phủ Hoà An phản kháng việc tăng thuế lên 38% 

và các khoản phụ thu lạm bổ. 

Một số địa phương như Thạch An, Quảng Uyên…tuy chưa đủ điều kiện 

tiến hành những cuộc huy động lớn để biểu dương lực lượng, nhưng các chi 

bộ đảng đã biết vận động quần chúng làm đơn lấy chữ kí đòi giảm thuế, đòi 

các quyền tự do dân chủ. 

Nắm vững chủ trương hoạt động công khai của Đảng trong cuộc vận 

động dân chủ 1936 - 1939 và tác dụng của báo chí tiến bộ trong cuộc đấu 

tranh chống phát xít và bọn phản động ở thuộc địa, chống chiến tranh đế 

quốc, Đảng bộ Cao Bằng đã tổ chức nhiều đại lí sách báo tiến bộ ở những khu 

vực đông dân, tại các đầu mối giao thông quan trọng, như thị xã Cao Bằng, 

các thị trấn Nước Hai, Sóc Giang, Quảng Uyên, Trùng Khánh … các tờ báo 

được bán ở các đại lí thường là báo Đời nay, Tiếng vang, Tin tức... kể cả 

những tờ báo tiến bộ bằng tiếng Pháp như tờ Lao động (Le Travail). Nội dung 

chủ yếu của các tờ báo này là vạch rõ những thủ đoạn áp bức bóc lột rất thâm 

độc của bọn đế quốc, phong kiến; nêu bật những nguyện vọng chính đáng của 

các dân tộc Đông Dương, những kinh nghiệm đấu tranh của quần chúng, các 
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chủ trương chính sách của Đảng, nhằm giác ngộ quần chúng và thu hút họ 

vào cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình. 

Riêng Đảng bộ Cao Bằng cũng xuất bản báo Lao Động và Chuông giải 

phóng. Hai tờ báo này tuy xuất bản không đều kì nhưng có tác dụng rất lớn 

trong việc tuyên truyền giác ngộ, hướng dẫn quần chúng đấu tranh. Tại cơ sở 

Thông Nông, vào đầu năm 1937, đã xuất bản tờ báo Lao động, cơ quan tuyên 

truyền ngôn luận của Đảng bộ Cao Bằng. Việc đặt được cơ quan in báo, soạn 

báo tại xóm Nà Goại (Thông Nông) và sự hoạt động của nó được thuận lợi 

chứng tỏ phong trào của quần chúng tại Thông Nông phát triển khá cao. 

Ngoài ra, Tỉnh uỷ còn chủ trương đẩy mạnh phong trào xây dựng trong 

thôn xóm các hội tương tế gọi là các “Hội bản”, “Hội làng”, “Phe giáp” 

chống tệ nạn xã hội cũ nhằm củng cố và phát triển tình thương yêu giai cấp 

giữa những người lao động, phong trào đã thu hút được đông đảo quần chúng 

tham gia. 

Trong thời kì này, Đảng bộ Cao Bằng cũng đã chú ý tới công tác binh 

vận. Châu uỷ Hà Quảng đã vận động, tổ chức được hơn 200 binh lính đấu 

tranh đòi cải thiện điều kiện sinh hoạt và giải quyết các vấn đề quân nhu (đòi 

cung cấp nón, quần áo, tiền phụ cấp những ngày đi tuần tra canh gác), bọn 

địch phải nhượng bộ. Nhưng cũng từ đấy bọn địch tìm cách để khủng bố 

những người mà chúng gọi là “những phần tử nguy hiểm” ngăn chặn ảnh 

hưởng hoạt động của Đảng Cộng sản vào hàng ngũ binh lính. 

Song song với hoạt động công khai, dưới các hình thức đấu tranh hợp 

pháp và nửa hợp pháp, Đảng bộ chú ý đẩy mạnh hoạt động bí mật nhằm mở 

rộng và củng cố các cơ sở đảng, các tổ chức quần chúng, chuẩn bị cho cuộc 

đấu tranh toàn diện, rộng lớn và quyết liệt hơn trong phạm vi toàn tỉnh. 

Công tác xây dựng Đảng, một trong những nhân tố đảm bảo thắng lợi 

của cách mạng cũng được chú ý đẩy mạnh ở một số địa phương khác. Năm 
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1937, trước những yêu cầu mới của tình hình, Tỉnh uỷ Cao Bằng và Châu uỷ 

Hà Quảng đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng cơ sở cách mạng ở Lục 

Khu, một địa bàn nằm sát biên giới Việt - Trung, có vị trí chiến lược rất quan 

trọng. Đứng vững ở Lục Khu, một mặt có thể đi lại thông thương với Trung 

Quốc, từ đó bắt liên lạc với bộ phận lãnh đạo của Trung ương Đảng ta hoạt 

động ở nước ngoài, mặt khác có thể xây dựng thành một địa bàn vững chắc để 

bảo toàn lực lượng cách mạng, tránh những đòn tiến công ác liệt của kẻ thù. 

Xây dựng và phát triển cơ sở ở Lục Khu còn nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ 

giữa phong trào vùng cao và vùng thấp trong thế liên hoàn của toàn huyện, 

làm bàn đạp phát triển phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. 

Được sự nhất chí của đồng chí Hoàng Văn Thụ (đại diện Xứ uỷ Bắc Kì) 

và Tỉnh uỷ Cao Bằng, huyện uỷ Hà Quảng đã cử 3 đồng chí cán bộ chủ chốt: 

Hoàng Tô, Hoàng Sâm, Lê Quảng Ba lên vùng biên ải Lục Khu chắp nối gây 

dựng cơ sở cách mạng. 

Các xã vùng biên giới Lục Khu lúc này đang là địa bàn hoành hành của 

lũ phỉ Vi Cao Chấn dạt từ Trung Quốc sang, được sự tiếp tay và che chở của 

bọn Quốc dân đảng ở Trung Quốc, chúng mặc sức cướp phá, chém giết đồng 

bào biên giới. Nắm chắc tình hình, cán bộ Hà Quảng cùng với một số cán bộ 

tỉnh ra sức hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng, đến tận làng bản, vận động 

đồng bào địa phương tham gia các hội “phòng phỉ ” để bảo vệ tính mạng, tài 

sản của mình. Từ đó tuyên truyền giác ngộ những quần chúng tích cực thành 

lập các hội “đánh Tây”. Mặt khác các đồng chí đã kiên trì khôn khéo, dũng 

cảm đấu tranh với bọn phỉ để phân hoá, ngăn chặn các hành động phá hoại 

của chúng và tranh thủ tập hợp lực lượng cách mạng.  

Để mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động, cuối năm 1938, Tỉnh uỷ đã bổ 

xung thêm cán bộ phối hợp với Châu uỷ Hà Quảng mở rộng các tuyến đường 

liên lạc ra phạm vi toàn tỉnh theo hai hướng: Hướng thứ nhất từ Tổng Cọt 
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sang Trà Lĩnh; hướng thứ hai từ Lục Khu xuống Pác Bó, nhằm củng cố phong 

trào cách mạng Pác Bó, Kéo Yên, Nà Sác. Tỉnh uỷ Cao Bằng đã cử đồng chí 

Kim Dao lên vùng Lục Khu vận động đồng bào H’Mông tham gia cách mạng. 

Trên cơ sở đó, các hội “phòng phỉ”, hội “đánh Tây” đã được xây dựng. 

Giữa năm 1938, hơn 60 gia đình dọc biên giới và Lục Khu đã trở thành 

cơ sở cách mạng, nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ. Đường dây cách mạng đã vươn 

tới Pác Bó, nối sang Nà Sác. Các cơ sở cách mạng đã được xây dựng trước 

đây ở Nà Sác, đến lúc này càng được củng cố và mở rộng. Hội “phòng phỉ” 

được thành lập khắp các xóm, phong trào quần chúng lên cao, bọn thổ phỉ 

phải chùn tay. Nà Sác đã trở thành một địa điểm tương đối an toàn [40, tr.36]. 

Như vậy, trên dải đất biên khu từ Lục Khu Pác Bó đến Nà Sác đã hình 

thành một vùng có cơ sở cách mạng tương đối vững chắc của tỉnh, tạo điều 

kiện thuận lợi cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc làm nơi đặt chân đầu tiên khi trở 

về Tổ quốc [9, tr.56]. 

Giữa lúc phong trào cách mạng của nước ta đang phát triển một cách 

thuận lợi, thì chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Ở Đông Dương, bọn phản 

động thuộc địa tăng cường khủng bố phong trào cách mạng, thẳng tay đàn áp 

nhằm tiêu diệt Đảng Cộng sản - người tổ chức và lãnh đạo cách mạng            

Đông Dương.  

Ở Cao Bằng, cuối năm 1939 đầu năm 1940, bọn thực dân Pháp và tay sai 

ra sức khủng bố phong trào cách mạng của quần chúng, phá các cơ sở cách 

mạng ở Hoà An, Hà Quảng, Thạch An và các châu khác trong tỉnh. Tỉnh uỷ 

Cao Bằng đã quyết định nhanh chóng rút vào hoạt động bí mật. Châu uỷ Hoà 

An đã dựng một số lán trại trong rừng sâu, châu Hà Quảng đã tích cực hoạt 

động nhằm củng cố vùng Lục Khu - Pác Bó - Nà Sác, vốn có cơ sở tương đối 

vững chắc. 
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Ở Hoà An, các đồng chí đảng viên còn sót lại sau cuộc khủng bố vây bắt 

của địch, đã tự động liên lạc với nhau và triệu tập cuộc họp tại Phia Ngả (xã 

Hồng Việt, Hoà An) vào tháng 6-1940. Cuộc họp đã cử ra Ban Châu uỷ lâm 

thời, có nhiệm vụ trước mắt là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 

phong trào cách mạng của quần chúng; tiếp tục củng cố và phát triển các cơ 

sở Đảng, các cơ sở cách mạng. Ở Hà Quảng, Ban Châu uỷ đã phân công từng 

đồng chí cán bộ đi sâu vào các thôn xóm để ổn định tinh thần của quần chúng, 

giữ vững phong trào.  

Khi cuộc khủng bố của địch trở nên ác liệt hơn (vào cuối năm 1940), 

Châu uỷ Hà Quảng chủ trương đưa số cán bộ, đảng viên đang bị truy lùng rút 

vào hoạt động bí mật (một số ít đồng chí đưa sang biên giới để tiếp tục làm 

nhiệm vụ được giao). Biết được tin này các đồng chí đảng viên, cán bộ ở Hoà 

An (chủ yếu là các đồng chí ở các tổng Nhượng Bạn, Tĩnh Oa) đã cử người 

đến liên lạc với Châu uỷ Hà Quảng, sau khi được cấp trên đồng ý, đã đưa cán 

bộ, đảng viên tạm lánh sang Trung Quốc. Tổng số cán bộ, đảng viên ra nước 

ngoài của hai châu Hoà An và Hà Quảng đã lên tới 40 người [9, tr.61]. Tại 

Trung Quốc các đồng chí đó tranh thủ dự các khoá huấn luyện quân sự do 

Tưởng mở (trường quân sự của Trương Bội Công), một mặt để tránh sự truy 

nã của địch, bồi dưỡng kiến thức quân sự để sau này trở về làm nòng cốt cho 

phong trào địa phương, mặt khác tìm cách bắt liên lạc với tổ chức Đảng cấp 

trên ở nước ngoài để nắm tình hình và chủ trương của Đảng trong tình hình 

mới, chờ cơ hội thuận lợi trở về nước hoạt động [26, tr.38]. 

Tiểu kết chƣơng 1: Cao Bằng là một tỉnh có vị trí quan trọng về quân sự 

và chính trị trong vùng Việt Bắc. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân các 

dân tộc Cao Bằng luôn cần cù trong lao động, đoàn kết anh dũng trong đấu 

tranh chống giặc ngoại xâm. Từ cuối thế kỷ XIX, dưới ách thống trị của thực 

dân Pháp và phong kiến tay sai, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã cùng với 
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nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược. Từ 

những năm 30 của thế kỷ XX, phong trào cách mạng Cao Bằng đã có chuyển 

biến mới, được đánh đấu bằng sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên (1-4-1930), 

mở ra một bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng Cao Bằng. Ngay sau 

khi ra đời, chi bộ đã đảm nhiệm chức năng như Tỉnh uỷ lâm thời, tổ chức, 

lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh. Đảng bộ Cao Bằng đã tuyên truyền, 

giáo dục quần chúng, làm cho tổ chức quần chúng ngày càng mở rộng, lực 

lượng cách mạng ngày càng phát triển, đã kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu 

tranh chính trị, từ hình thức thấp đến hình thức cao, trải qua phong trào cách 

mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939 và chuẩn bị điều kiện để đưa quần chúng 

bước vào những trận chiến đấu mới, trong thời kì cách mạng mới. 
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CHƢƠNG 2 

QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ LỰC LƢỢNG TIẾN TỚI KHỞI NGHĨA 

VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1941 – 3-1945) 

 

2.1. ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƢƠNG HOÀN CHỈNH SỰ CHUYỂN HƢỚNG 

CHỈ ĐẠO CHIẾN LƢỢC CÁCH MẠNG 

Tháng 9-1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đế quốc Pháp tham 

chiến. Chính phủ Đalađiê thi hành một loạt biện pháp đàn áp lực lượng dân 

chủ ở trong nước và phong trào cách mạng ở thuộc địa. Mặt trận nhân dân 

Pháp tan vỡ, Đảng Cộng sản Pháp bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ngày 4-1-1940, 

Toàn quyền Đông Dương Catơru (Catroux) tuyên bố: “Chúng ta đánh toàn 

diện và mau chóng vào các tổ chức cộng sản; trong cuộc đấu tranh này, phải 

tiêu diệt cộng sản thì Đông Dương mới được yên ổn và trung thành với nước 

Pháp. Chúng ta không có quyền không thắng”. Bộ máy đàn áp được tăng 

cường, lệnh thiết quân lệnh được công bố. Ngày 28-9-1939, Toàn quyền 

Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, cấm lưu hành, tang trữ 

tài liệu cộng sản, đặt Đảng Cộng sản Đông Dương ra ngoài vòng pháp luật, 

giải tán các hội ái hữu, nghiệp đoàn và tịch thu tài sản của các tổ chức đó, 

đóng cửa các tờ báo, nhà xuất bản, cấm hội họp và tụ tập đông người. 

Thực dân Pháp phát đã xít hoá bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong 

trào cách mạng của nhân dân, tập trung lực lượng đánh vào Đảng Cộng sản 

Đông Dương. Hàng nghìn cuộc khám xét bắt bớ đã diễn ra khắp nơi. Chúng 

ban bố lệnh tổng động viên, thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy” nhằm tăng 

cường vơ vét sức người, sức của để phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc. 

Hơn 7 vạn thanh niên Việt Nam bị bắt sang Pháp để làm bia đỡ đạn. Chính 

sách phản động của thực dân Pháp đã đẩy nhân dân ta vào cảnh sống ngột 
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ngạt về chính trị, bần cùng về kinh tế. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với đế quốc 

Pháp và tay sai ngày càng trở nên gay gắt. 

Khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp bùng nổ, Đảng đã chỉ thị cho các cán 

bộ hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp phải nhanh chóng rút vào bí mật và 

giữ liên hệ với quần chúng; phải chuyển trọng tâm công tác về nông thôn, xây 

dựng nông thôn thành căn cứ địa rộng lớn của cách mạng; đồng thời duy trì cơ sở 

ở thành thị; kết hợp chặt chẽ phong trào thành thị với phong trào ở nông thôn. 

Sau khi chiến tranh bùng nổ không lâu, ngày 29-9-1939, Trung ương 

Đảng gửi toàn Đảng một thông cáo quan trọng nêu rõ: “Hoàn cảnh Đông 

Dương sẽ tiến bước đến vấn đề dân tộc giải phóng” [44, tr.756]. 

Tháng 11-1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 

6 tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì. 

Dự Hội nghị có đồng  chí Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần… Hội nghị 

nhận định: Trong điều kiện lịch sử mới, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng 

đầu và cấp bách nhất của cách mạng Đông Dương. “Bước đường sinh tồn của 

các dân tộc Đông Dương không còn có con đường nào khác hơn là con 

đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng 

hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập” [44, tr.536]. Vì vậy, tất cả mọi 

vấn đề cách mạng kể cả vấn đề ruộng đất cũng phải nhằm mục đích ấy mà 

giải quyết. Khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất” phải tạm gác lại và thay bằng 

các khẩu hiệu chống địa tô cao, chống cho vay lãi nặng, tịch thu ruộng đất của 

đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc đem chia cho dân cày nghèo. 

Để thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị chủ trương thành 

lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, nhằm tập hợp các giai 

cấp, tầng lớp và cá nhân yêu nước ở Đông Dương để đánh đổ đế quốc Pháp 

và bè lũ tay sai, giành độc lập cho dân tộc.  
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Hội nghị chủ trương đem khẩu hiệu thành lập Chính phủ Liên bang 

Cộng hoà dân chủ Đông Dương thay cho khẩu hiệu thành lập chính quyền 

công nông; chuẩn bị những điều kiện tiến tới làm cuộc bạo động cách mạng 

để giải phóng dân tộc; xây dựng Đảng vững mạnh, đủ sức gánh vác nhiệm vụ 

lịch sử nặng nề trước thời cuộc mới. Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành 

Trung ương đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng và 

mở ra một thời kì đấu tranh mới, thời kì trực tiếp xúc tiến chuẩn bị lực lượng 

để khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 

Tháng 6-1940, phát xít Đức đánh chiếm nước Pháp. Nhân cơ hội đó, 

tháng 9-1940, phát xít Nhật nhảy vào chiếm đóng Đông Dương, thực dân 

Pháp từng bước nhượng bộ và đầu hàng Nhật, nhân dân Việt Nam chịu cảnh 

“một cổ hai tròng”. 

Tháng 11-1940, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng họp ở làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh). Tham dự Hội nghị có đồng 

chí Trường Chinh, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần 

Đăng Ninh. Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của Đảng là chuẩn bị 

lãnh đạo cuộc “võ trang bạo động giành lấy quyền tự do độc lập” [45, tr.58]. 

Hội nghị quyết định duy trì và củng cố Đội du kích Bắc Sơn và đình chỉ chủ 

trương phát động khởi nghĩa ở Nam Kì. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 9-1940 đến tháng 1-1941 các cuộc khởi 

nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương liên tiếp nổ ra trên cả ba miền 

Bắc, Trung, Nam. Ba cuộc nổi dậy trên là những đòn tiến công trực diện vào 

nền thống trị của thực dân Pháp ở nước ta. Đó là “những tiếng súng báo hiệu 

cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu tranh đấu bằng võ lực của các 

dân tộc ở một nước Đông Dương” [45, tr.109].  

Đến năm 1941, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra ngày càng ác liệt 

ở mặt trận châu Âu; ở châu Á, Nhật mở rộng chiến tranh ra các nước trong 
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khu vực. Tại Đông Dương, chúng cấu kết với thực dân Pháp ra sức bóc lột, vơ 

vét sức người, sức của để cung cấp cho cuộc chiến tranh của chúng và chống 

lại phong trào cách mạng. Trước tình hình mới, Đảng đã triệu tập Hội nghị 

Trung ương lần thứ 8 (5-1941) tại Pác Bó, Cao Bằng, do Hồ Chí Minh trực 

tiếp chủ trì, nhằm nêu cao hơn nữa ngọn cờ chống đế quốc giành độc lập dân 

tộc. Dự Hội nghị có các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Quốc Việt, Phùng Chí Kiên, cùng một số đại biểu của Xứ uỷ Bắc Kì, Trung 

Kì và đại biểu tổ chức Đảng hoạt động ở nước ngoài. 

Hội nghị nhận định Chiến tranh thế giới ngày càng lan rộng, phát xít 

Đức đang chuẩn bị đánh Liên Xô và chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương 

sẽ bùng nổ. Chiến tranh sẽ làm cho các nước đế quốc bị suy yếu; Liên Xô 

nhất định thắng và phong trào cách mạng thế giới sẽ phát triển nhanh chóng, 

cách mạng nhiều nước sẽ thành công và một loạt nước xã hội chủ nghĩa sẽ ra đời. 

Trên cơ sở phân tích thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp, Hội nghị 

nêu rõ, ở nước ta mâu thuẫn chủ yếu đòi hỏi phải được giải quyết cấp bách là 

mâu thuẫn giữa dân tộc ta và bọn đế quốc, phát xít Pháp - Nhật. “Cần phải 

thay đổi chiến lược. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị Đông Dương, lực lượng 

giai cấp Đông Dương buộc Đảng ta phải thay đổi chính sách cách mạng ở 

Đông Dương cho hợp với nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Đông 

Dương…”. “Nhiệm vụ đánh Pháp đuổi Nhật không phải của riêng giai cấp vô 

sản và dân cày mà là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Đông Dương”, 

“cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại không phải là một cuộc cách mạng tư 

sản dân quyền, cuộc cách mạng phải giải quyết hai vấn đề: phản đế và điền 

địa nữa, mà là một cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp 

“dân tộc giải phóng” vậy… cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn 

hiện tại là một cuộc cách mạng dân tộc giải phóng” [45, tr.118-119]. Hội 

nghị chủ trương: “Trong lúc này khẩu hiệu của Đảng ta là trước hết phải làm 
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sao giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách của giặc Pháp 

- Nhật… Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi 

được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia 

dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến 

vạn năm cũng không đòi lại được” [45, tr.112-113]. Vì vậy, Hội nghị tiếp tục 

đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác khẩu hiệu đánh đổ địa 

chủ, chia ruộng đất cho dân cày thay bằng các khẩu hiệu tịch thu ruộng đất 

của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất công 

cho công bằng, giảm tô, giảm tức. 

Căn cứ vào hoàn cảnh mới của tình  hình thế giới và Đông Dương, Hội 

nghị chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông 

Dương, cốt làm sao để thức tỉnh tinh thần dân tộc ở các nước Đông Dương. 

Tổ chức Mặt trận đoàn kết dân tộc ở Việt Nam phải có một tên mới có tính 

chất dân tộc hơn, có sức hiệu triệu đồng bào trong cả nước. Vì vậy, Hội nghị 

quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) bao 

gồm các tổ chức quần chúng lấy tên là hội cứu quốc. Hội nghị cũng quyết 

định phải xúc tiến ngay công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, coi đây là 

nhiệm vụ trung tâm của Đảng và của nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại. Để 

đưa cuộc khởi nghĩa vũ trang đến thắng lợi, cần phải ra sức phát triển lực 

lượng cách mạng, tiến hành xây dựng căn cứ địa. Nghị quyết Hội nghị ghi rõ: 

“Phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng, nhằm vào cơ hội thuận tiện 

hơn cả mà đánh lại quân thù…”. Trong điều kiện thuận lợi, “với lực lượng 

sẵn có ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa 

phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi 

nghĩa to lớn” [45, tr.131-132].  
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Hội nghị Trung ương lần thứ 8 còn đặc biệt coi trọng công tác đào tạo 

cán bộ, nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác 

vận động quần chúng. 

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 có một tầm quan trọng đặc biệt. Nó hoàn 

chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược cách mạng đã đề ra từ Hội 

nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939). Nó đã có tác dụng quyết định 

trong việc vận động toàn Đảng, toàn dân ta tích cực chuẩn bị tiến tới Cách 

mạng tháng Tám. 

Như vậy, tư tưởng và đường lối các Hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7, 8 

đã đặt cuộc vận động giải phóng dân tộc vào giai đoạn trực tiếp. Tư tưởng và 

đường lối đó của Đảng là sự chỉ đạo có ý nghĩa định hướng quyết định cho 

thắng lợi của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở các địa phương trong toàn 

quốc, trong đó có phong trào cách mạng tỉnh Cao Bằng. 

2.2. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ LỰC LƢỢNG CÁCH MẠNG TỪ NĂM 1941 

ĐẾN 1942 

2.2.1. Hồ Chí Minh quyết định chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn 

cứ địa cách mạng 

Từ cuối năm 1938, đón trước sự chuyển biến của tình hình thế giới, Hồ 

Chí Minh rời Liên Xô qua Trung Quốc về nước. Nhưng “cơn lốc” của cuộc 

chiến tranh thế giới làm gián đoạn hành trình của Người, buộc Người phải ở 

lại Trung Quốc một thời gian, tham gia các hoạt động chống Nhật của Đảng 

Cộng sản Trung Quốc. 

Đầu năm 1940, Hồ Chí Minh về Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) để 

bắt liên lạc với bộ phận hải ngoại của Đảng. Tháng 6-1940, Pháp thua Đức, 

Người nhận định đây là cơ hội thuận lợi cho cách mạng nước ta. Người quyết 

định gọi Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp đang trên đường đi Diên An quay 
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lại, cùng Người và một số cán bộ đang hoạt động ở Trung Quốc chuyển về 

Quảng Tây, chuẩn bị về nước. 

Tháng 12-1940, tại Tĩnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc), Hồ Chí Minh đã 

gặp Hoàng Văn Thụ được Trung ương cử ra đón Người. Trong buổi gặp gỡ 

tại làng Tân Khư (Tĩnh Tây), Hoàng Văn Thụ báo cáo với Hồ Chí Minh về 

phong trào cách mạng trong nước, về Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, bảy 

và đề nghị Người về nước sẽ vào hướng Cao Bằng. Sau khi nghe báo cáo, 

Người chỉ thị đồng chí Hoàng Văn Thụ kíp về nước ngay để bàn với Ban 

Chấp hành Trung ương lâm thời chuẩn bị Hội nghị Trung ương lần thứ tám. 

Khoảng thời gian nói trên, Hồ Chí Minh tiếp xúc với đoàn cán bộ Cao 

Bằng hơn 40 người từ trong nước ra, đang ở Tĩnh Tây. Trong đoàn có Lê 

Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang… Qua tìm hiểu, Người đánh giá cao vị 

trí của Cao Bằng. Trước đây, khi lựa chọn xem xét các điều kiện, Người định 

chọn Lao Cai làm chỗ đứng chân khi về nước hoạt động. Nhưng nay Người 

quyết định chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng. Người nói: “Căn cứ địa 

Cao Bằng sẽ mở ra nhiều triển vọng lớn lao cho cách mạng nước ta. 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” [51, tr.34]. Do đó, Hồ Chí Minh quyết định vào Cao 

Bằng, chủ trương xây dựng Cao Bằng làm chỗ đứng chân cho cách mạng. Để 

phát huy tốt với vai trò là căn cứ địa cách mạng, đặc biệt với trung tâm căn cứ 

địa đầu não, Hồ chí Minh nhấn mạnh; “Từ Cao Bằng còn phát triển về Thái 

Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc với toàn quốc được, 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 ” [51, tr.34]. 

Như vậy, trên bước đường cách mạng lâu dài, gay go, tiến tới giải phóng 

toàn bộ đất nước, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề phải xây dựng căn cứ địa cách 

mạng làm điểm tựa ban đầu, để xây dựng lực lượng và làm bàn đạp cho khởi 
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nghĩa võ trang giành chính quyền. Ngoài ý nghĩa trên, chọn Cao Bằng làm 

căn cứ địa cách mạng, Hồ chí Minh còn nhằm “lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc 

tế ”. “Đồng minh gần nhất và có quan hệ mật thiết đến việc chống Nhật ở Việt 

Nam là Trung Quốc” [71, tr.95].  

Trong khi đó, Trung ương Đảng cũng chủ trương xây dựng căn cứ địa 

Bắc Sơn - Võ Nhai. Do yêu cầu tất yếu của cuộc cách mạng giải phóng dân 

tộc ở nước ta sẽ “được kết liễu bằng cuộc khởi nghĩa vũ trang”, hai khu căn 

cứ địa cách mạng đã ra đời. Chính từ hai khu căn cứ này phát triển rộng ra, 

mấy năm sau thống nhất lại thành Khu giải phóng - một hình thái phát triển 

hoàn chỉnh của căn cứ địa Việt Bắc. 

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng căn cứ địa Cao Bằng, Hồ Chí Minh 

chủ trương mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ trong một tuần lễ tại Nặm 

Quang và Ngàm Tảy (thuộc Bình Văn, Tĩnh Tây, Trung Quốc) cho hơn 40 

cán bộ, đảng viên Cao Bằng. Đây là lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh đầu tiên 

của nước ta. 

Nội dung học gồm những vấn đề tình hình thế giới và trong nước về 

nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện tại; chương trình, điều lệ, 

cách thức tổ chức các hội cứu quốc; các bước công tác: điều tra, tuyên truyền, tổ 

chức, huấn luyện và đấu tranh. Hồ Chí Minh, Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng, 

Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh đã trực tiếp giảng dạy lớp học này [47, tr.247-248].  

Các bài giảng tại lớp huấn luyện này, đã được Hồ Chí Minh sau đó bổ 

sung hoàn chỉnh trong tác phẩm mang tên “Con đường giải phóng” - có tác 

dụng trang bị lí luận cách mạng, phương pháp cách mạng cho cán bộ đảng 

viên trước hết là ở Cao Bằng. Trong tác phẩm “Con đường giải phóng”, Hồ 

Chí Minh còn chỉ ra: Khởi nghĩa có thể nổ ra ở một vài địa phương rồi lan 

nhanh ra khắp cả nước.  
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Ngày 28-1-1941, Sau 30 năm bôn ba, hoạt động ở nước ngoài, Hồ Chí 

Minh đã về nước trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Bước đầu 

Người chọn Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) làm nơi ở và làm việc. Tại Pác 

Bó, với bí danh Già Thu, Người đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng căn cứ địa Cao 

Bằng. Từ đây, Pác Bó với ngọn núi Các Mác, dòng suối Lênin do Người đặt 

tên đã đi vào trang sử vẻ vang hào hùng của dân tộc ta, gắn liền với đời hoạt 

động của Người. 

Ở Pác Bó, cuộc sống của Người rất gian khổ, thiếu thốn, song Người vẫn 

lạc quan cách mạng: 

“Sáng ra bờ suối tối vào hang 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 

Cuộc đời cách mạng thật là sang” 

                          (Tức cảnh Pác Bó) [13, tr.33].  

Tại Pác Bó, Người liên tiếp mở nhiều lớp huấn luyện về tổ chức các hội 

cứu quốc của Mặt trận Việt Minh cho cán bộ người Cao Bằng, đồng thời 

Người bắt tay vào việc chỉ đạo thực hiện Chương trình thí điểm Mặt trận Việt 

Minh và tổ chức các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận tại các châu Hoà An, Hà 

Quảng, Nguyên Bình. 

Phong trào Việt Minh đã thâm nhập vào từng chòm xóm, làng bản; nơi 

nào đã tổ chức được từ ba đến năm hội viên thì lập ra một tiểu tổ cứu quốc, có 

hai, ba tiểu tổ cứu quốc (như thanh niên, nông dân, phụ nữ) thì bầu ra ban 

chấp hành từng giới; ở xã nào có hai, ba ban chấp hành như vậy thì cử ra Ban 

Việt Minh xã. Những hội viên cứu quốc sau khi đã thấm nhuần lại tiếp tục đi 

tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức các hội viên mới. 

Công tác thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh của Hồ Chí Minh sở dĩ 

nhanh chóng thấm sâu vào trong quần chúng, các tổ chức cứu quốc phát triển 
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nhanh mạnh là đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của quần chúng. Thêm 

nữa, các cán bộ, đảng viên đã biết vận dụng các hình thức vận động tuyên 

truyền phù hợp với từng tầng lớp từng lứa tuổi và từng giới. Phong trào tuy 

phát triển rầm rộ nhưng được tổ chức một cách thận trọng kĩ lưỡng. Những 

buổi kết nạp hội viên mới được tổ chức nghiêm trang, các hội viên của các tổ 

chức cứu quốc tự nguyện thề: 

“- Tuyệt đối trung thành với đoàn thể. 

 - Nỗ lực hoạt động vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh 

đạo của Đảng Cộng sản. 

 - Hết sức giữ bí mật. 

 - Bị bắt không khai báo. 

 - Đoàn kết các dân tộc để đánh Pháp, đuổi Nhật” [9, tr 66]. 

 Sau ba tháng thí điểm phong trào Việt Minh, số hội viên cứu quốc ở ba 

châu Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình đã lên tới 2.000 người, thuộc đủ các 

thành phần dân tộc tham gia: Tày, Nùng, Kinh, Dao, H’Mông... đủ các tầng 

lớp: thanh niên, phụ nữ, nông dân. Các tổng, xã có phong trào Việt Minh phát 

triển mạnh mẽ như Tĩnh Oa, Nhượng Bạn, Tượng Yên, Xuân Sơn (Hoà An); 

các xã Nà Sác, Trường Hà, Kéo Yên, Hoà Mục, Phù Ngọc, Phù Tang, Đào 

Ngạn, Sóc Hà, Đa Thông, Yên Lũng (Hà Quảng); Gia Bằng, Kì Chỉ   

(Nguyên Bình). 

Khi phong trào Việt Minh tại vùng thí điểm lan rộng và ngày càng mạnh 

mẽ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng đã triệu tập hội nghị ở Goọc Mu (Hà 

Quảng) để rút kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị phát động phong trào rộng rãi ra 

phạm vi cả nước. Hội nghị đã kiểm điểm việc tổ chức, phát triển các đoàn thể 

cứu quốc của Mặt trận Việt Minh để báo cáo Trung ương Đảng; chấn chỉnh 

hàng ngũ đảng viên, củng cố các cơ sở đảng, các cơ sở tổ chức quần chúng; tổ 

chức các trạm giao thông liên lạc từ tỉnh xuống tới châu, xã. 
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Công tác thí điểm mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng thành công có một ý 

nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng chung của cả nước, chứng tỏ 

rằng chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh, các tổ chức cứu quốc rất phù 

hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nên đã tập hợp được đông 

đảo quần chúng, thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển đi lên dưới ngọn 

cờ cách mạng của Đảng, nhằm đoàn kết các dân tộc đánh Pháp, đuổi Nhật, 

giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Kết quả công tác thí điểm Việt Minh ở Cao 

Bằng là cơ sở thực tiễn vững chắc cho Hội nghị Trung ương lần thứ tám quyết 

định chính thức thành lập Mặt trận Việt Minh. 

2.2.2. Công cuộc xây dựng căn cứ địa Cao Bằng theo tƣ tƣởng chỉ 

đạo của Hồ Chí Minh 

Đầu năm 1941, trước khi mở Hội nghị Trung ương lần thứ tám, Cao 

Bằng đã bắt tay vào việc xây dựng căn cứ địa. Khi Hội nghị Trung ương tám 

được triệu tập, đồng thời với quyết định xây dựng lực lượng chính trị bao 

gồm các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh và xây dựng lực lượng vũ 

trang bao gồm tự vệ, du kích, Hội nghị Trung ương lần thứ tám đã quyết định 

lấy miền núi rừng Việt Bắc để xây dựng căn cứ địa cách mạng. Trước hết là 

xây dựng căn cứ Cao Bằng do Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo, căn cứ Bắc Sơn 

- Võ Nhai do Trung ương trực tiếp chỉ đạo.  

Hội nghị Trung ương lần thứ tám đã trực tiếp tác động tới phong trào 

cách mạng Cao Bằng, có tác dụng động viên cán bộ và quần chúng cách mạng 

cơ sở, cổ vũ phong trào cách mạng địa phương, đem lại cho Cao Bằng niềm 

tự hào và vinh dự được chọn làm một trong những căn cứ cách mạng của cả 

nước. Do vậy, từ đầu năm 1941, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh nhiều cán bộ 

ưu tú của Đảng (như các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Vũ Anh, 

Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng, Cao Hồng Lĩnh…) lần lượt đến Cao Bằng để 
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giúp Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do 

Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh đề ra. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, công tác xây dựng Đảng về các mặt 

tư tưởng và tổ chức ở Cao Bằng được đặt lên hàng đầu, bởi vì Cao Bằng vừa 

trải qua đợt khủng bố ác liệt của địch trong những năm 1939 – 1940. Đảng bộ 

Cao Bằng bị tổn thất nặng, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh uỷ, 

của các Châu uỷ bị bắt, nhiều cơ sở đảng bị phá vỡ, một số ít đảng viên hoang 

mang, dao động hoặc nằm im. Trước tình hình đó, đồng chí Vũ Anh, thay mặt 

Trung ương Đảng thành lập Ban Chấn chỉnh đảng (gồm các đồng chí Bằng 

Giang, Lê Đoàn Chu, Lê Quảng Ba). Ban này đã được nhóm họp vào cuối 

năm 1941 tại Kẻ Giẳng (xã Hoàng Tung, Hoà An) để phân công cán bộ đi làm 

nhiệm vụ ở các địa phương.  

Các đồng chí trong Ban Chấn chỉnh đảng đã đi vào tận các cơ sở, cùng 

các đồng chí đảng viên tích cực nắm lại số lượng và chất lượng đảng viên tại 

các địa phương sau thời kì địch khủng bố. Công tác chấn chỉnh, củng cố đội 

ngũ đảng viên làm cho tổ chức đảng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. 

Kết quả, ở châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình các Ban Châu uỷ mới được 

thành lập. Cũng lúc đó, Trung ương Đảng đã tạm thời chỉ định Ban Tỉnh uỷ 

lâm thời Cao Bằng, do đồng chí Lê Tòng làm Bí thư để lãnh đạo phong trào 

cách mạng toàn tỉnh [39, tr.89]. 

 Qua đợt chấn chỉnh đảng, trình độ của đảng viên được nâng lên rõ rệt, 

nâng cao tính tiền phong gương mẫu, kiên cường vượt qua khó khăn thử 

thách, hoàn thành các nhiệm vụ, trở thành hạt nhân và đủ sức lãnh đạo phong 

trào cách mạng. Đó chính là những nhân tố thúc đẩy phong trào Việt Minh 

phát triển. 

Để chỉ đạo phong trào Việt Minh ở Cao Bằng, tháng 6-1941, Trung ương 

Đảng đã chỉ định Ban Việt Minh lâm thời của tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Thạc 
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(tức Lã) làm Chủ nhiệm, với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là quán triệt chủ 

trương, đường lối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám, mở rộng phong 

trào Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc ra các châu trong tỉnh, xây dựng Cao 

Bằng thành một trong những căn cứ địa cách mạng của cả nước, mở rộng dần 

căn cứ đó để Cao Bằng chắp nối được với căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai, với các 

tỉnh miền xuôi. 

Xuất phát từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, lúc còn 

ở nước ngoài, Hồ Chí Minh chủ trương “Trở về nước đi vào quần chúng, thức 

tỉnh họ, tổ chức họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh, giành tự do, độc lập” 

[71, tr.52]. Khi về nước, trong quá trình chỉ đạo xây dựng căn cứ địa Cao 

Bằng, Hồ Chí Minh đã tổ chức xây dựng các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận 

Việt Minh trên cơ sở đó xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị mọi mặt cho 

khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Người nói: “Đảng phải khơi lên cho 

hết chí khí cách mạng, tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, tập 

trung mọi lực lượng giải phóng dân tộc, đánh đuổi Pháp, Nhật, hướng mọi 

công tác của Đảng vào khâu trung tâm cứu quốc” [62, tr.169]. Cách mạng là 

sáng tạo trong cách thức tuyên truyền, giác ngộ đồng bào. Để làm được điều đó, 

Người chỉ cho nhân dân các dân tộc thấy được sức mạnh của khối đại đoàn 

kết; kêu gọi đồng bào các dân tộc đoàn kết đứng trong Mặt trận Việt Minh. 

Tiến hành tuyên truyền vận động cách mạng ở địa bàn miền núi, nhiều 

dân tộc, phong tục tập quán khác nhau, trình độ văn hóa thấp… đòi hỏi Đảng 

bộ Cao Bằng và Hồ Chí Minh phải có chính sách đúng đắn, phương pháp phù 

hợp. Hồ Chí Minh chủ trương đào tạo một đội ngũ cán bộ địa phương, để họ 

nắm vững chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, chính sách của Mặt 

trận Việt Minh; trang bị cho họ cả lí luận và phương pháp công tác. 

Từ những nhận thức, quan điểm đánh giá cao vai trò của cán bộ địa 

phương, dân tộc, ngoài lớp huấn luyện hơn 40 cán bộ Cao Bằng vào cuối năm 
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1940 ở vùng biên giới, khi về nước, từ 1941-1942, ở Cao Bằng Hồ Chí Minh 

đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện tại Pác Bó (Hà Quảng), Lam Sơn (Hoà 

An), hang Kéo Quảng (Nguyên Bình) cho các Tỉnh uỷ viên Cao Bằng, Bí thư 

Đảng các huyện (mỗi khoá huấn luyện khoảng một tuần, có từ 5 - 10 người 

tham dự). 

Thực hiện chủ trương của Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh, Tỉnh uỷ, 

Ban chấp hành Việt Minh tỉnh Cao Bằng đã liên tiếp mở các lớp huấn luyện 

cho các hội viên vùng nam châu Nguyên Bình tại Roỏng Bó, Khuổi Dù, Thẩm 

Dầu, Sí Chắn (thuộc xã Tam Kim, Nguyên Bình). Tính từ tháng 6-1941 đến 

tháng 4-1942 Cao Bằng đã đào tạo được hơn 300 cán bộ Việt Minh.  

Đầu tháng 5-1942, Đại hội Đảng bộ Cao Bằng được triệu tập đã bầu ra 

Ban Chấp hành Đảng bộ chính thức tiếp tục củng cố, mở rộng các cơ sở Đảng 

để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, làm tăng thêm sức mạnh cho Đảng 

bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng. 

Để hướng dẫn, thúc đẩy phong trào, công tác tuyên truyền, cổ động được 

chú ý. Từ những kinh nghiệm thực tiễn của nhiều năm hoạt động và xuất bản 

báo chí, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của báo chí trong cách mạng. 

Người quyết định xuất bản tờ báo “Việt Nam độc lập” gọi tắt là Việt Lập in tại 

Pác Bó. Năm 1942 tờ báo này được chuyển về vùng núi Lam Sơn (châu Hoà 

An). Mặt trận Việt Minh tỉnh Cao Bằng, trước hết là các đoàn thể cứu quốc ở 

Hà Quảng đã tham gia tích cực vào các công việc cho sự ra đời của tờ báo. 

Nam thanh niên cứu quốc được phân công đi tìm mặt đá để in, còn chị em phụ 

nữ cứu quốc ra chợ giáp biên tìm mua giấy mực. Mọi công việc tiến hành 

khẩn trương, song rất bí mật, tránh sự theo dõi của kẻ thù.  

Ngày 1-8-1941 báo “Việt Nam độc lập” đã ra số đầu in ở Khuổi Nặm 

(Pác Bó). Báo ra mỗi tháng 3 kì, mỗi kì trên 400 bản, được in trên khổ giấy 

nhỏ có 2 trang. Tính đến ngày 30-9-1945, báo Việt Lập đã ra được 129 số. 
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Nội dung của các bài báo thường ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ cán 

bộ, đảng viên, hội viên của các tổ chức cứu quốc. Báo Việt Lập được xuất bản 

có tác dụng thiết thực và sâu sắc trong việc giáo dục, động viên quần chúng 

hăng hái tham gia cách mạng, trở thành ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt quần 

chúng cách mạng tiến bước trên con đường đấu tranh. 

 Hồ Chí Minh là người sáng lập ra tờ báo, Người còn tham gia duyệt bài, 

viết bài, vẽ tranh, hướng dẫn mọi người viết bài và làm công tác xuất bản, đôi 

khi người còn xuống cơ sở để nắm tình hình, lấy tin tức. 

Báo Việt Lập theo phương châm của Hồ Chí Minh, viết ngắn, gọn, dễ 

hiểu, thiết thực, phù hợp với trình độ của quần chúng, do vậy, báo Việt lập đã 

làm tròn vai trò của một tờ báo cách mạng. Tờ báo không chỉ là người tuyên 

truyền tập thể, cổ động tập thể mà còn là người tổ chức tập thể. Thông qua 

báo Việt Lập nhân dân các dân tộc thấy được sức mạnh đoàn kết dân tộc của 

chính mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, từ đó mà hăng hái 

tham gia Mặt trận Việt Minh. 

“…Yêu nhau xin nhớ lời nhau 

Việt Minh Hội ấy mau mau tìm vào” 

      (Ca sợi chỉ) [64, tr.51] 

Việt Minh chính là tổ chức cách mạng có chương trình hành động cụ thể, 

đúng đắn và quyết tâm chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do của dân tộc:  

“Việt Nam độc lập đồng minh 

Có bản chương trình đánh Nhật, đánh Tây 

Quyết làm cho nước non này 

Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền” [58, tr.41] 

Ngoài báo Việt Lập, Hồ Chí Minh biên soạn cuốn Con đường giải 

phóng, Người còn viết cuốn Lịch sử nước ta gồm hơn 200 câu theo thể thơ 
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lục bát dễ đọc dễ nhớ. Cuốn sách này lần đầu tiên được Việt Minh xuất bản 

trên căn cứ Cao Bằng.  

Để Chương trình, Điều lệ của Mặt trận Việt Minh dễ dàng thấm sâu vào 

quần chúng, đầu năm 1942, Chương trình, Điều lệ Việt Minh đã được biên 

soạn dưới dạng văn vần, dài 120 câu, gọi là Việt Minh ngũ tự kinh. Việt Minh 

ngũ tự kinh có tác dụng rất thiết thực, vì nó dễ hiểu, dễ tiếp thu đối với quần 

chúng, do đó số hội viên Việt Minh tăng lên nhanh chóng. Trong kì đại hội 

tháng 5-1942, Cao Bằng đã quyết định lấy Việt Minh ngũ tự kinh làm tài liệu 

tuyên truyền chính trong quần chúng và các lớp học văn hoá. Việt Minh ngũ 

tự kinh còn được dịch ra tiếng Dao gọi là “Việt Minh Pja giẳng sâu”. Do đó, 

ở vùng thấp cũng như vùng cao vào lúc ấy không hiếm những người thuộc 

lòng Chương trình, Điều lệ Việt Minh. 

Xây dựng căn cứ địa ở một vùng nhiều dân tộc, đoàn kết dân tộc trở 

thành nội dung quan trọng. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết 

dân tộc là thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc, xoá đi những ngăn cách, 

nghi kị giữa các dân tộc trong công cuộc giải phóng. Vì thế, khi tuyên truyền, 

giác ngộ đồng bào, Người thường sử dụng các hình ảnh, các sự vật hiện tượng 

hết sức gần gũi, cụ thể, dễ hiểu đối với đồng bào như trong các bài thơ: Con 

cáo và tổ ong, Nhóm lửa, Dệt vải... để ca ngợi sức mạnh của khối đoàn kết 

dân tộc trong việc chống trả và chiến thắng kẻ thù. Người còn khẳng định : 

  “Nước nhà giành lại nhờ gan sắt 

  Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng” [58, tr.14] 

Có nghĩa, muốn thành công trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật thì 

toàn dân tộc phải đoàn kết, phải muôn người như một, phải đồng sức, đồng 

lòng, đồng tình, đồng minh để tạo thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc.  

Quá trình vận động, tổ chức xây dựng lực lượng ở căn cứ địa Cao Bằng 

còn được kết hợp với việc nâng cao trình độ, mở mang văn hoá, xây dựng nếp 
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sống mới trong cán bộ và nhân dân, làm cơ sở tiếp thu ánh sáng cách mạng 

của Đảng. Hơn nữa, đó còn là một việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho 

nhân dân các dân tộc.  

Từ cơ sở Việt Minh ở 3 huyện Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình mà 

Lam Sơn (Hoà An) là trung tâm, thực hiện chủ trương mở rộng căn cứ địa của 

Hồ Chí Minh, phong trào Việt Minh từ giữa năm 1942 đã phát triển đi các 

hướng: Theo hướng đông, cơ sở Việt Minh nhanh chóng được tổ chức, xây 

dựng ở các châu Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang; cho tới cuối 1942 thì 

lan sang Thạch An, tiến đến Đông Khê. Theo hướng Nam, từ Nguyên Bình 

phát triển xuống vùng người Tày ở Thượng Ân, Cốc Đán (Ngân Sơn, Bắc 

Kạn) vào đầu năm 1942. Theo Hướng Tây, đã gây dựng được cơ sở Việt 

Minh ở vùng đồng bào H’Mông Bảo Lạc, tiếp giáp Hà Giang; tràn qua phía 

bắc Chợ Rã (nay là huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) gây dựng cơ sở ở Cao 

Tân, sau đó phát triển khắp tổng Cao Thượng (Chợ Rã, Bắc Kạn) vào cuối 

năm 1941, đầu năm 1942. 

Ở nhiều nơi phong trào quần chúng mạnh mẽ, vững chắc, xuất hiện 

những xã “hoàn toàn” Việt Minh - nghĩa là trừ một số ít bọn tay sai phản 

động còn hầu hết nhân dân các dân tộc đều đã tham gia vào Mặt trận Việt 

Minh. Đến năm 1942, số xã Việt Minh hoàn toàn tăng thêm nhiều; ở nhiều xã 

bầu ra Ban Việt Minh xã như: Ở Hòa An có xã Hà Giản (nay là xã Đức 

Long), Nhượng Bạn (nay là xã Bế Triều), Phúc Tăng, Yên Ninh (nay là xã 

Hồng Việt), Kế Trang (nay là xã Hoàng Tung), Xuân Phách (nay là xã Đề 

Thám), Gia Cung (nay là xã Vĩnh Quang). Ở châu Nguyên Bình có các xã: 

Gia Bằng (nay là một phần xã Minh Tâm), Hưng Đạo, Lê Lợi, Gia Tự, Kế 

Nông, Lang Trà; còn ở Hà Quảng hầu hết các xã đều có Ban Việt Minh xã 

vào cuối năm 1941 như: Sóc Hà, Đào Ngạn, Nà Sác, Xuân Hòa, Vần Dính, 

Phù Ngọc, Lương Can, Đa Thông, Trường Hà. 
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Ngoài ra đã xuất hiện không ít những “Lũng Việt Minh” hoàn toàn như: 

Lũng Lừa, Lũng Luông, Thang Tà (Nguyên Bình); Tỉnh Giản, Kéo Cam, 

Lũng Phầy (Hòa An); Lũng Hoài, Sí Hai, Kéo Yên, Thượng Thôn, Hạ Thôn 

(Hà Quảng) [9, tr.79]. 

Cuối năm 1942, Đại hội, đại biểu Việt Minh châu Hà Quảng được triệu 

tập, đã bầu ra Ban Việt Minh châu. Ít lâu sau, Ban Việt Minh châu được thành 

lập ở Hòa An và Nguyên Bình.  

Nhìn chung, ở Cao Bằng, từ tháng 5-1941 đến cuối năm 1942, phong 

trào Việt Minh phát triển rầm rộ và vững chắc ở cả vùng thấp lẫn vùng cao. 

Trên cơ sở đó, ngày 22-11-1942, Tỉnh ủy Cao Bằng đã quyết định triệu tập 

Đại hội đại biểu Việt Minh toàn tỉnh lần thứ nhất tại thành Nhà Mạc (vùng núi 

Lam Sơn, Hòa An). Đại hội đã kiểm điểm phong trào Việt Minh trong hai 

năm và đề ra nhiệm vụ mới nhằm phát triển phong trào Việt Minh theo các 

tuyến đường “Nam tiến”. Nghị quyết của Đại hội vạch rõ: Châu L.S (tức 

Nguyên Bình) vùng giáp giới phải tổ chức xuống vùng giáp giới với Bắc Kạn 

và Lạng Sơn. Châu S.R (tức Hà Quảng) phải chú ý phát triển lên Bảo Lạc để 

thông sang Hà Giang, Tuyên Quang [9, tr.80]. 

Về công tác cán bộ Nghị quyết nêu rõ: Phải ra sức đào tạo cán bộ đủ 

năng lực phụ trách địa phương được phân công; phải đặc biệt chú trọng đào 

tạo một đội ngũ nữ cán bộ để làm tốt công tác phụ vận; hết sức chú trọng việc 

mở rộng, củng cố các cơ sở cách mạng ở vùng dân tộc Dao, H’Mông. Ban 

Tỉnh uỷ và các Ban Châu uỷ phải bổ sung thêm cán bộ cho vùng cao, phải chú 

trọng đào tạo cán bộ người Dao, H’Mông …   

Để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Việt Minh toàn tỉnh được thống nhất, 

Hội nghị đã bầu ra Ban Việt Minh tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Thạc được bầu 

làm chủ nhiệm. 
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Trên cơ sở phát triển mạnh mẽ, phong trào Việt Minh là lực lượng chính 

trị to lớn của cách mạng, Hồ Chí Minh và Đảng bộ Cao Bằng còn chăm lo 

công tác xây dựng lực lượng vũ trang, coi đó là một trong những nhiệm vụ 

trung tâm của cách mạng, của công tác xây dựng căn cứ địa. Với phương 

châm là đẩy mạnh và củng cố phong trào quần chúng vững mạnh rồi từng 

bước tiến tới tổ chức lực lượng vũ trang. Để có một đội ngũ cán bộ quân sự, 

đầu năm 1941, theo sự chỉ đạo Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã chọn được 

70 cán bộ, cử đi học quân sự dài hạn ở Trung Quốc. [26, tr.45].  

Tháng 10-1941, tại Pác Bó, thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ 

Cao Bằng đã thành lập đội du kích tập trung đầu tiên. Đội gồm 12 người, 

trong đó có đồng chí Lê Quảng Ba (Đội trưởng), Trần Sơn Hùng (Đội phó), 

Lê Thiết Hùng (chính trị viên) và các đội viên Thế An, Bằng Giang, Hải Tâm, 

Hiếu, Đức Thanh, Nông Thị Trưng… Lúc mới thành lập, đội du kích chỉ có 2 

súng lục, 1 súng bát, 2 súng trường… Nhiệm vụ của đội là bảo vệ cơ quan 

lãnh đạo của Đảng, bảo vệ cán bộ, làm giao thông liên lạc đặc biệt, vũ trang 

tuyên truyền trong quần chúng, giúp việc huấn luyện tự vệ chiến đấu [9, 

tr.86]. Nơi làm lễ thành lập đồng thời cũng là thao trường ở đám ruộng to, có 

tên gọi là Pài Cò Nhản (Bãi Cây Vải - tiếng Tày), lúa vừa gặt xong, gốc dạ 

còn cứng. Ngày thành lập đội du kích đầu tiên ở Pác Bó thật đơn giản nhưng 

lại rất trang nghiêm và xúc động [2, tr.4]. 

Đội du kích Pác Bó vừa mới thành lập đã được huấn luyện về điều lệnh, 

điều lệ, quân ngũ, cách sử dụng vũ khí... Hồ Chí Minh còn biên soạn một số 

tài liệu huấn luyện cho đội du kích như: Cách đánh du kích, Kinh nghiệm du 

kích Tàu, Người còn dịch cuốn Phép dùng binh của Tôn Tử và Cách huấn 

luyện quân sự của Khổng Minh... Riêng cuốn Cách đánh du kích mà Người 

đã dày công biên soạn, cuốn sách gồm 13 chương, dễ đọc, dễ hiểu. Đảng Bộ 

Cao Bằng đã dùng cuốn sách Cách đánh du kích làm nội dung chính trong các 
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lớp huấn luyện cán bộ quân sự tập trung và các lớp huấn luyện cán bộ tự vệ 

ngắn ngày tại các địa phương trong tỉnh. 

Để có đội ngũ cán bộ quân sự đáp ứng yêu cầu huấn luyện tự vệ, thực 

hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cao Bằng tổ chức các lớp huấn luyện 

quân sự tập trung gọi là trường quân chính. Giáo viên hướng dẫn lúc đó là các 

đồng chí đã được học tập quân sự ở nước ngoài như các đồng chí Lê Thiết 

Hùng, Hoàng Sâm, Bằng Giang ... 

Tháng 2-1942, lớp quân chính khoá I được mở tại Khuổi Nặm (Pác Bó, 

Hà Quảng) với khoảng 40 học viên, nhằm đào tạo cán bộ huấn luyện tự vệ 

cho các địa phương.  

Cuối năm 1942, theo đà phát triển của phong trào Việt Minh, việc luyện 

tập quân sự trở nên sôi nổi trong phạm vi toàn tỉnh. Bất kì ở đâu đã có phong 

trào cách mạng lan đến, có quần chúng tham gia đông đảo các hội cứu quốc, 

thì ở đó đều tổ chức ra đội tự vệ (tự vệ thường và tự vệ chiến đấu). Tự vệ 

thường bao gồm thanh niên nam, nữ có sức khoẻ, hăng hái và dũng cảm. Hầu 

hết thanh niên cứu quốc trong xã “hoàn toàn” đều tham gia tự vệ. Trên cơ sở 

các đội tự vệ thường, thành lập đội tự vệ chiến đấu gồm những đội viên tự vệ 

dũng cảm nhất của xã, trung thành với cách mạng. Để có cán bộ huấn luyện 

quân sự mà phong trào đang đòi hỏi, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho các đội du 

kích tập trung đầu tiên phân tán về các địa phương làm nhiệm vụ.  

Lực lượng vũ trang ngày càng phát triển đông đảo, nhu cầu về trang bị 

ngày càng lớn. Thực hiện chủ trương của Hồ Chí Minh, tổ sửa chữa vũ khí 

được thành lập ở Pác Bó. Công việc ban đầu là sửa chữa những hỏng hóc, làm 

lại các báng súng đã mục, thu gom nòng súng để sửa chữa, tái tạo lại thành 

khẩu súng mới, sản xuất đạn ... 

Sau một thời gian ở Pác Bó, tổ sửa chữa vũ khí chuyển ra vùng “Lô cốt 

đỏ” ở Lũng Hoàng, thuộc dãy núi Lam Sơn (Hoà An). Tại đây, tổ đã phát 
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triển thành một công binh xưởng nhỏ, sản xuất được súng, chế tạo được cả 

bộc phá. Tuy còn rất thô sơ nhưng đó là một trong những công xưởng sản 

xuất vũ khí đầu tiên ở nước ta [62, tr.92-93]. 

Như vậy, sau gần hai năm tổ chức và xây dựng, dưới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Hồ Chí Minh. Căn cứ địa Cao Bằng đã từng bước phát triển vững 

chắc. Ở đó, có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang đông đảo trong nhân 

dân. Cách mạng đã đem lại cho nhân dân quyền bình đẳng giữa các dân tộc, 

quyền học tập văn hoá và mưu cầu hạnh phúc. Sự cải thiện bước đầu một số 

mặt sinh hoạt văn hoá xã hội đã tạo nên những yếu tố mới, làm cho bộ mặt 

căn cứ địa từng bước đổi thay. Đó chính là cơ sở, là nền tảng tạo nên sức 

mạnh của căn cứ địa Cao Bằng. 

2.3. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƢỢNG VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 

TỪ NĂM 1943 ĐẾN THÁNG 3 - 1945 

2.3.1. Đẩy mạnh xây dựng lực lƣợng trên địa bàn tỉnh và mở rộng 

căn cứ địa 

Sang năm 1943, tình hình thế giới đã chuyển biến nhanh chóng có lợi 

cho cách mạng. Một bước ngoặt quan trọng trong Chiến tranh thế giới thứ hai 

được đánh dấu bằng chiến thắng vang dội tại Xtalingrát, Hồng quân Liên Xô 

bắt đầu cuộc phản công chiến lược tại các mặt trận, buộc quân phát xít lùi dần 

về hang ổ của chúng. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô mở ra triển vọng 

thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa phát xít trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam. 

Lúc này, cách mạng Việt Nam đang trên đà phát triển mới. Tổ chức của 

Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh đã bắt rễ vào quần 

chúng, tiếng vang của phong trào cách mạng Cao Bằng nói riêng và khu căn 

cứ địa Việt Bắc nói chung làm nức lòng quần chúng cách mạng cả nước. 
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Trước những biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước, Ban 

Thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) từ 

ngày 25 - 28 tháng 2-1943, nhằm đề ra chủ trương, biện pháp đẩy mạnh hơn 

nữa công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. 

Sau khi phân tích tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị nhận định: 

“Phong trào cách mạng Đông Dương có thể bỗng chốc tiến lên bằng những 

bước nhảy cao” [19, tr.564]. Hội nghị đề cập tới nhiều vấn đề, trong đó quyết 

định đẩy mạnh công tác mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật - 

Pháp, nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng căn cứ địa ở nông thôn và rừng 

núi, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đồng thời chú trọng công tác ở 

thành thị. 

Thực hiện nghị quyết của Trung ương, Tại Cao Bằng từ cuối năm 1942 

theo đà phát triển của phong trào Việt Minh, việc luyện tập quân sự trở nên 

sôi nổi, trong phạm vi toàn tỉnh, ở đâu cũng có các đội tự vệ thường và tự vệ 

chiến đấu. Ở các xã, tổng thuộc các châu Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng 

đều có các đội tự vệ thường và tự vệ chiến đấu. “Ở Hoà An các đội tự vệ 

chiến đấu đã được thành lập ở Lam Sơn (50 người), Hào Lịch (hơn 20 người), 

Hồng Việt (30 người)” [4, tr.89]. “Ở Hà Quảng, lực lượng vũ trang ngày càng 

lớn mạnh, từ một số tiểu đội lẻ tẻ ban đầu, đã phát triển thành hơn 20 trung 

đội (xã Trường Hà 3 trung đội, Nà Sác 4 trung đội, Hoà Mục 1 trung đội, Phù 

Tang 1 trung đội, Đào Ngạn 1 trung đội, Phù Ngọc 1 trung đội, Minh Khai 1 

đại đội, Vần Dính 1 đại đội, Lương Can 7 tiểu đội” [40, tr.55],  

Tháng 8-1943, Đảng bộ và Ban Việt Minh châu Hà Quảng đã tổ chức 

một cuộc diễn tập quân sự tại Đoỏng Sí Nính (xã Nà Sác) với hơn 1000 tự vệ 

thường, tự vệ chiến đấu và cán bộ của Ban Việt Minh các xã tham dự. Đây là 

lần đầu tiên trên địa bàn huyện có một cuộc diễn tập quy mô lớn. Sự kiện này 

đánh dấu một bước trưởng thành nhanh chóng của lực lượng vũ trang cách mạng, 
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làm tăng thêm ưu thế của Việt Minh. Tiếp đó, để biểu dương lực lượng cách 

mạng, trấn áp tinh thần bọn thổ phỉ đang quấy phá ở vùng biên giới, Đảng bộ 

Hà Quảng đã tập hợp hơn 100 tự vệ chiến đấu, tổ chức cuộc hành quân đi dọc 

biên giới Lục Khu giáp với Tĩnh Tây (Trung Quốc) [40, tr.62], [26, tr.48]. 

Cuối năm 1943, châu ủy Hòa An đã tổ chức một cuộc diễn tập tự vệ tại 

Mỏ Sắt, bao gồm đông đảo tự vệ thường và tự vệ chiến đấu tham gia. Cùng 

thời gian này tại tổng Kim Mã (Nguyên Bình) châu ủy đã huy động hàng trăm 

tự vệ thường và tự vệ chiến đấu tham gia diễn tập.  

Cùng với quá trình củng cố, mở rộng các cơ sở chính trị, phong trào 

luyện tập quân sự trong các đoàn thể cứu quốc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Cao Bằng quyết định tập trung sức để thực hiện chủ trương chiến lược “Nam 

tiến” mà Hồ Chí Minh đề ra để chắp nối phong trào cách mạng Cao Bằng với 

phong trào toàn quốc, trước hết là với khu căn cứ du kích Bắc Sơn - Võ Nhai. 

Đúng vào thời điểm ấy, Sau gần một năm rút lên biên giới Việt - Trung, 

Chu Văn Tấn phụ trách Cứu quốc quân đã đến Cao Bằng gặp Hồ Chí Minh và 

các đồng chí lãnh đạo Trung ương để xin chỉ thị hoạt động. Đầu năm 1943, 

Chu Văn Tấn đến Pác Bó nhưng không gặp được Hồ Chí Minh vì Người đã đi 

công tác nước ngoài. Sau đó, Chu Văn Tấn đến Lũng Hoài (Hoà An) gặp các 

đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đang họp bàn kế 

hoạch “Nam tiến”, Chu Văn Tấn được mời tham dự cuộc họp này. Hai bên 

trao đổi kinh nghiệm xây dựng mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng vũ 

trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng và kinh nghiệm chống địch khủng bố. 

Hai bên quyết định một kế hoạch mở rộng phong trào cách mạng nối liền hai 

căn cứ Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ Nhai với nhau, phát triển dần xuống trung 

du và đồng bằng để kết hợp với phong trào toàn quốc, giữ vững đường liên 

lạc với Ban Thường vụ Trung ương Đảng.  
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Theo kế hoạch, căn cứ Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nam 

tiến”, “Đông tiến” và “Tây tiến”. Cứu quốc quân sẽ mở các mũi “Bắc tiến” từ 

căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai lên Lạng Sơn đón Đông tiến và từ Đại Từ, Định 

Hoá (Thái Nguyên), Sơn Dương, Yên Sơn (Tuyên Quang) lên Bắc Kạn đón 

đoàn “Nam tiến” do đồng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đạo từ Nguyên Bình tiến 

xuống qua con đường Bắc Kạn [54, tr.69].  

Tại căn cứ Cao Bằng, tháng 9-1942, Ban xung phong “Nam tiến” mà hạt 

nhân là chi bộ Nam tiến được thành lập. Ban lãnh đạo do đồng chí Võ 

Nguyên Giáp phụ trách gồm các đồng chí Lê Thiết Hùng, Nông Văn Quang, 

Nông Văn Lạc, Dương Văn Long. Chi bộ Nam tiến do đồng chí Nông Văn 

Quang làm Bí thư. Cũng tại Cao Bằng, do Võ Nguyên Giáp phụ trách đã lần 

lượt tổ chức được 19 đội “xung phong Nam tiến”, bao gồm các nam nữ thanh 

niên khoẻ mạnh được lựa chọn trong các hội cứu quốc, có tinh thần xung 

phong, tình nguyện thoát li gia đình đi hoạt động, những cán bộ quân sự, 

chính trị đã trải qua nhiều thử thách. 

Phong trào “Nam tiến” chủ yếu đi qua vùng cao, nơi sinh sống của đồng 

bào Dao và H’Mông và các làng bản vùng thấp thuộc địa bàn cư trú của người 

Tày, Nùng. Khởi điểm từ Kim Mã (Nguyên Bình, Cao Bằng) tiến xuống 

Ngân Sơn xuống Bạch Thông và từ Ngân Sơn qua Chợ Rã xuống Chợ Đồn 

(Bắc Kạn).  

Dựa vào phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc, thông qua đường 

dây họ hàng và bạn bè của đồng bào để xây dựng cơ sở rồi củng cố. Chính vì 

vậy, cách phát triển “Nam tiến” cũng không nhất thiết phải tiến hành tuần tự 

mà có thể theo lối “nhảy dù”, “nhảy cóc”. Đồng bào Dao, H’Mông… có tập 

tục chặt đầu gà, lấy máu pha rượu cùng uống “ăn thề”, nguyện trung thành 

với nhau. Các đội viên xung phong Nam tiến đã dùng tập tục này của đồng 
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bào để tổ chức các hội cứu quốc. Trong buổi lễ kết nạp hội viên cũng tổ chức 

“ăn thề”, nguyện trung thành với đoàn thể, với cách mạng. 

 Có nhiều đội bí mật vượt qua những chặng đường dài đến địa phương 

có quần chúng tốt gây cơ sở, rồi sau đó kết nối với nhau. Kết quả, nhiều đội 

đạt thành tích xuất sắc: Đội Minh Khai (toàn nữ), trong một tháng đã gây 

dựng được cơ sở cứu quốc ở ba tổng. Đội Trần Phú do Nông Văn Quang làm 

đội trưởng, trong hơn một tháng tiến xa gần 100 cây số từ Nguyên Bình (Cao 

Bằng) xuống Ngân Sơn, qua Chợ Rã, xuống Chợ Đồn (Bắc Kạn), tổ chức 

đồng bào của 80 làng bản vào các đoàn thể Cứu quốc [54, tr.70].  

Phong trào “Nam tiến” đã gây dựng và phát triển các hội cứu quốc và tự 

vệ cứu quốc trong đồng bào các dân tộc ở các châu Ngân sơn, Chợ Rã (tức Ba 

Bể), Bạch Thông, Chợ Đồn (Bắc Kạn). Kết quả của phong trào còn tới sự ra 

đời chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn tại tổng Bằng Đức (Ngân Sơn) 

mang tên chi bộ Chí Kiên (9-1943). Đặc biệt kết quả của phong trào “Nam 

tiến” qua vùng đồng bào Dao đã dẫn đến sự ra đời của khu Quang Trung - 

khu vận động cách mạng của đồng bào Dao ở Nguyên Bình (Cao Bằng) và 

Bắc Kạn. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga (7-11-1917 – 7-11-1943), 

tại Pù Mần xã Hoa Thám (Nguyên Bình), Tỉnh uỷ Cao Bằng quyết định mở 

Đại hội thành lập khu Quang Trung. Đến dự Đại hội có khoảng 150 đại biểu 

người dân tộc Dao, đại diện cho Ban Chấp hành Việt Minh các cấp thuộc hai 

châu Lê Lợi và châu Kháng Pháp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Việt 

Minh khu Quang Trung, đồng chí Lý Văn Thượng (người Dao) được bầu làm 

Chủ nhiệm, Bàn Văn Hoan làm Phó Chủ nhiệm [16, tr.25-26].  

Khu Quang Trung được thành lập là một sự kiện lớn trong đời sống 

chính trị của đồng bào Dao. Nó có tác dụng thúc đẩy phong trào cách mạng 

vùng cao các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Rã 

phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Đó là một đòn đánh mạnh vào chính sách 
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chia rẽ, miệt thị dân tộc của thực dân Pháp cùng bè lũ tay sai và là một thắng 

lợi to lớn của đường lối cách mạng, chính sách dân tộc của Đảng. Sự ra đời 

của khu Quang Trung đã đem đến cho nhân dân vùng cao niềm tin vào đường 

lối cách mạng của Đảng, của Việt Minh. 

Cũng khoảng thời gian trên, phong trào “Tây tiến” gây dựng được các cơ 

sở cách mạng trong đồng bào H’Mông ở Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình, 

Thông Nông, Bảo Lạc. Ngày 25-9-1943, Tổng Bộ Việt Minh đã triệu tập đại 

biểu các xã, tổng, đến dự Hội nghị tại Lũng Dẻ (xã Trùng Khuôn, Nguyên 

Bình) chính thức thành lập khu Thiện Thuật - khu vận động cách mạng của 

đồng bào H’Mông tỉnh Cao Bằng, do đồng chí Kim Dao làm chủ nhiệm.  

Khu Quang Trung ra đời đã nối liền căn cứ Cao Bằng với Thái Nguyên, 

khu Thiện Thuật có tác dụng mở đường sang Hà Giang, đồng thời bảo vệ 

vững chắc cơ quan lãnh đạo của Tỉnh và Tổng bộ Việt Minh đóng ở vùng núi 

Lam Sơn (Hoà An).  

Bằng con đường quần chúng do phong trào “Tây tiến” xây dựng, chúng 

ta đã vận chuyển an toàn một chuyến vũ khí từ Côn Minh (Trung Quốc) qua 

khu Thiện Thuật vào Lam Sơn (Hoà An, Cao Bằng) [15, tr.35]. 

Sự thành lập hai khu vận động cách mạng nói trên của Tổng bộ Việt 

Minh nhằm mục đích tăng cường đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc; tổ 

chức, động viên các dân tộc Dao, H’Mông phát huy khả năng cách mạng cùng 

nhau đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật, nhằm giải phóng dân tộc. “Đồng thời 

thành lập khu Thiện Thuật là để xây dựng chỗ đứng chân cho phong trào cách 

mạng, tạo điều kiện mở rộng căn cứ địa Cao Bằng. Khi vùng thấp bị khủng bố 

không thể đi lại hoạt động được thì phải lên vùng cao xây dựng lực lượng để 

chống lại kẻ địch và từ đó tấn công lại kẻ địch. Đẩy mạnh việc khai thông con 

đường Tây tiến liên lạc ra biên giới (giáp Trung Quốc), tạo điều kiện củng cố 

lực lượng làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc khởi nghĩa sau này” [15, tr.34-35]. 
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Các mũi “Bắc tiến” của Cứu quốc quân từ Đại Từ, Định Hoá, Sơn 

Dương lên Chợ Đồn (Bắc Kạn) để đón “Nam tiến” và từ Bắc Sơn lên Tràng 

Định để đón “Đông tiến” từ Cao Bằng xuống, cho tới cuối Năm 1943, đã gặp 

nhau tại nhiều địa điểm. 

Tháng 10-1943, “Nam tiến” do đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách đã 

gặp đơn vị “Bắc tiến” do Chu Văn Tấn chỉ huy tại xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn, 

Bắc Kạn), đường dây liên lạc giữa hai khu căn cứ Cao Bằng và Bắc Sơn - Võ 

Nhai được “đánh thông”, mở rộng dựa vào nhau tạo thành thế liên hoàn. Để 

đánh dấu thắng lợi này xã Nghĩa Tá được đổi thành xã Thắng Lợi. 

 Ở Lạng Sơn, “Bắc tiến” từ Bắc Sơn lên, “Đông tiến” (do Nguyễn Bằng 

Giang phụ trách) từ Cao Bằng xuống đã gặp nhau tại Phi Mỹ (Tràng Định, 

Lạng Sơn) tháng 11-1943 [54, tr.74]. 

“Tây tiến” sang Hà Giang cũng đạt được những thành tích đáng kể. 

Tháng 2-1943, theo đường dây họ hàng của người Dao, cán bộ Việt Minh từ 

Chiêm Hoá (Tuyên Quang) lên gây dựng cơ sở quần chúng ở Hùng An (Bắc 

Quang). Tháng 9-1943, Cán bộ Việt Minh từ Cao Bằng sang Hà Giang xây 

dựng cơ sở cứu quốc trong đồng bào Dao ở Thôm Toòng (Đường Âm, Bắc Mê). 

Như vậy, chủ trương mở rộng căn cứ địa Cao Bằng theo các hướng của 

Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tốt. Đặc biệt, con đường “Nam tiến” Cao 

Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên đã được khai thông, nối liền với căn cứ địa 

Cao Bằng với Bắc Sơn - Võ Nhai để thông xuống nối liền với phong trào cả 

nước, tạo điều kiện cho việc ra đời Khu giải phóng sau này.  

Sự phát triển của phong trào cách mạng Cao Bằng nói riêng và trên căn 

cứ địa Việt Bắc nói chung, đã làm cho thực dân Pháp hoảng sợ. Bắt đầu từ 

cuối năm 1943, kéo dài hết năm 1944, thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã 

man phong trào cách mạng Việt Bắc, ác liệt nhất là ở Cao - Bắc - Lạng.  
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Tại khu căn cứ Cao Bằng, khủng bố của địch lan tràn khắp nơi, bọn thực 

dân Pháp tăng thêm quân, xây thêm nhiều đồn bốt, tăng cường kiểm soát các 

trục đường giao thông và các vị trí xung yếu. Chúng còn khuyến khích bọn 

tay sai gây tội ác, phục vụ đắc lực chính sách đàn áp, khủng bố của chúng 

bằng cách thưởng tiền bạc, chức tước cho bọn này mỗi khi bắt giết được một 

cán bộ của ta, phá được một cơ sở cách mạng. Khủng bố của địch diễn ra hầu 

như khắp cả tỉnh, nhưng ác liệt nhất là Pác Bó, Hoà Mục, Nà Mạ, Rẻ Rào (Hà 

Quảng), Kì Chỉ, Gia Bằng (Nguyên Bình), Mỏ Sắt, Nam Tuấn, Lam Sơn, Hào 

Lịch, Hoàng Tung (Hoà An), Cổ Nông, Đa Tàu (Quảng Uyên).  

Hà Quảng là một trong những địa bàn diễn ra cuộc khủng bố ác liệt của 

kẻ thù. Thực dân Pháp đã tăng cường đến mức cao nhất bộ máy kìm kẹp, đàn 

áp, hệ thống chính quyền tay sai từ huyện xuống tổng, xã được sàng lọc lại, 

bổ xung thêm những tên phản động để đàn áp dân chúng. Địch đã điều thêm 

nhiều lính cho các đồn bốt cũ và xây dựng cấp tốc các đồn bốt mới ở Tổng 

Cọt, Bó Khuy, Nà Giàng, Háng Hoá, Đôn Chương… Lực lượng lính dõng 

được bổ xung, những tên tay sai phản động ở địa phương đã được thực dân 

Pháp sử dụng để thành lập các lực lượng vũ trang, điên cuồng chống phá cách 

mạng. Chúng liên tiếp càn quét, đốt phá nhà cửa, cướp đoạt lương thực, bắt 

bớ, giết hại cán bộ và quần chúng cách mạng. Tội ác của kẻ thù gieo rắc khắp 

nơi nhất là ở các vùng phong trào cách mạng phát triển mạnh như Thông 

Nông, Pác Bó, Đào Ngạn…chúng bắt giam 20 cán bộ đảng viên, nhiều quần 

chúng bị giết hại.  

Kim Đồng là một thiếu niên đã tham gia thiếu niên cứu quốc từ những 

ngày đầu tổ chức Mặt trận Việt Minh ở Hà Quảng, và đã có nhiều sáng kiến 

trong công tác giao thông liên lạc, bảo vệ cán bộ, bảo vệ cơ sở bí mật của 

Đảng. Kim Đồng đã hy sinh anh dũng vào tháng 2-1943, tại làng Nà Mạ trên 

đường đi Pác Bó. 
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Ở Nguyên Bình, thực dân Pháp cũng tăng cương lực lượng, chúng cho 

xây thêm đồn Phai Khắt, Nà Ngần, Nà Bao. Chúng đã tiên hành khủng bố bắt 

bớ, đốt phá nhà cửa của cán bộ cách mạng. Qua đợt khủng bố đã có hơn 100 

hội viên các Hội cứu quốc bị bắt giam, trong số đó hơn 10 cán bộ đảng viên bị 

chúng giết hại. 

Ở Hoà An, khủng bố của địch diễn ra ác liệt, quy mô và kéo dài. Chúng 

củng cố và lập thêm một hệ thống đồn bốt trong các bản làng, những nơi 

trọng yếu. Chúng xây thêm đồn Nà Luông, Nà Vài, Tương Lương, Hoàng 

Tung và đặc biệt chúng lập một vòng vây bằng các đồn, bốt, trạm kiểm soát 

quanh vùng núi Lam Sơn. Sự khủng bố điên cuồng của địch đã gây nhiều tổn 

thất cho phong trào cách mạng Hoà An. Trong hai năm 1943 - 1944, ở               

Hoà An có gần 100 người bị bắt, dã man hơn chúng còn giết ba cán bộ cách mạng 

đem bêu đầu ở chợ Cao Bình, Nước Hai để khủng bố tinh thần của quần chúng. 

Tình trạng bắt bớ, giam cầm giết chóc cũng đã diễn ra tại các châu khác 

trong tỉnh. Nhiều đồng chí cán bộ trong các đoàn Nam tiến bị địch bắt, bị giết 

hại trên các tuyến đường, “đẫm máu nhất là cuộc tàn sát một lúc hơn 10 chiến sĩ 

cách mạng trên đường “Tây tiến” tại Nà Phùng (xã Lí Bôn, Bảo Lạc)” [9, tr.97].  

Song song với những hành động bắt bớ, giam cầm giết chóc dã man, 

chúng còn thẳng tay cướp của, đốt nhà của đồng bào ta. Ở Pác Bó, chúng đã 

cướp đoạt của nhân dân hơn 40 tấn thóc, ở Thông Nông chúng cướp đi 99 bồ 

thóc, ở hai châu Hoà An, Nguyên Bình chúng cướp phá bốn kho thóc. Nhiều 

làng bản bị đốt trụi, nhất là ở những chòm xóm có các gia đình cán bộ cách 

mạng, dân bị dồn vào những chỗ mà chúng dễ kiểm soát. 

Mặc dù địch dùng mọi thủ đoạn khủng bố rất dã man, nhưng mối liên hệ 

giữa Đảng và quần chúng vẫn thường xuyên được giữ vững. Bạo lực của kẻ 

thù đã không dập tắt được phong trào cách mạng ở Cao Bằng, không khuất 

phục được tinh thần cách mạng đang sôi sục trong các tầng lớp nhân dân. Tuy 
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gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng bố của địch gây ra, Đảng bộ và nhân dân 

Cao Bằng vẫn kiên cường trong gian nan, thử thách, từng bước đứng lên đấu 

tranh bảo vệ lực lượng và phát triển phong trào. 

Đứng trước sự khủng bố dã man của địch, cuối năm 1943 Tỉnh uỷ triệu 

tập Hội nghị tại Ngườm Sưa (Hoàng Tung, Hoà An) để bàn về cách chống 

địch khủng bố. Hội nghị quyết định trong bất kì tình huống nào cũng phải giữ 

bằng được phong trào, phải bám sát cơ sở trên nguyên tắc giữ gìn bí mật, tổ 

chức lãnh đạo nhân dân chống khủng bố. Một vấn đề được nhấn mạnh trong 

Hội nghị là thành lập tổ Việt Minh trung kiên và Ban xung phong chống địch 

khủng bố, ra sức xây dựng và củng cố các đơn vị tự vệ và thành lập đội vũ 

trang tập trung ở châu làm nòng cốt cho phong trào.  

Châu Hà Quảng, đến tháng 3-1944 đã thành lập được một trung đội vũ 

trang thoát li gồm 50 đội viên, do đồng chí Dương Đại Lâm làm đội trưởng. 

Châu Hoà An thành lập được một trung đội do đồng chí Nguyễn Thế Đỗ làm 

trung đội trưởng. Khu Thiện Thuật của đồng bào H’Mông cũng có một trung 

đội do đồng chí Cao Lý làm trung đội trưởng. Tại các xã Minh Tâm, Tam 

Kim, Hoa Thám, Hưng Đạo (Nguyên Bình) cũng thành lập các tiểu đội vũ 

trang thoát li.  

Khi cuộc khủng bố nổ ra, Liên tỉnh uỷ chỉ thị cho các nơi tổ chức những 

“tiểu tổ bí mật” bao gồm các đảng viên trung kiên đã thoát li gia đình, mỗi 

một tiểu tổ bí mật có một tổ đảng lãnh đạo. Các tiểu tổ bí mật đều ở sâu trong 

rừng núi, nhưng vẫn liên hệ chặt chẽ với quần chúng, lãnh đạo phong trào, 

động viên, tổ chức quần chúng đấu tranh.  

Ở các địa phương, Ban xung phong chống địch khủng bố được thành lập. 

Các Ban xung phong chống địch khủng bố được lựa chọn trong các đội tự vệ, 

lấy những thanh niên trung kiên, dũng cảm lập ra các đội “Hộ lương diệt ác” 
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có nhiệm vụ diệt trừ những tên mật thám đầu sỏ, những tên tay sai hung hăng 

có nợ máu với nhân dân.  

Được quần chúng ủng hộ, các đội “Hộ lương diệt ác” đã tiêu diệt nhiều 

tên tay sai phản động ở Thông Nông, Phù Tang (Hà Quảng); Tĩnh Oa, 

Nhượng Bạn, Hạ Đàm, Tượng Yên (Hoà An); Quý Quân, Tam Lộng (Nguyên 

Bình). Hoạt động của các đội “Hộ lương diệt ác” đã tạo điều kiện cho cán bộ, 

đảng viên bám chắc cơ sở, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.  

Khủng bố của địch đã gây ra cho cách mạng những tổn thất nặng nề: Các 

phong trào đấu tranh cách mạng lắng xuống, nhiều cán bộ bị bắt, bị giết đặc 

biệt gây hoang mang trong lòng dân... Tuy vậy, nhờ sự lãnh đạo của Đảng bộ, 

với truyền thống đấu tranh và tinh thần yêu nước của quần chúng, phong trào 

chống khủng bố của địch ngày càng phát triển mạnh. Giữa nanh vuốt của kẻ 

thù, quần chúng tiếp tục đấu tranh, thực hiện khẩu hiệu “không biết, không 

thấy cộng sản”. “không đầu hàng, đầu thú”. Vượt qua sự đánh phá quyết liệt 

của kẻ địch, nhiều cở sở cách mạng được củng cố và mở rộng. Cuộc khủng bố 

của địch đã làm tăng thêm lòng căm thù và quyết tâm đứng lên khởi nghĩa của 

nhân dân các dân tộc Cao Bằng. 

2.3.2. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang  

Mặc dù trải qua hơn hai năm bị địch khủng bố liên tục, điên cuồng, 

nhưng phong trào quần chúng vẫn được giữ vững, khí thế cách mạng ngày 

càng cao, công tác chuẩn bị điều kiện để khởi nghĩa vẫn được đẩy mạnh. 

Để việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang được khẩn trương và mạnh mẽ hơn 

nữa, Tổng Bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” (7-5-1944), Trung 

ương Đảng ra lời kêu gọi “Sắm vũ khí đuổi thù chung” (8-1944), không khí 

chuẩn bị khởi nghĩa ngày càng lên cao. Trong bối cảnh lịch sử đó, Liên Tỉnh 

uỷ Cao - Bắc - Lạng đã khẩn trương triệu tập Hội nghị tại vách núi Lũng Sa 

(Hoà An) ngày 13-8-1944, để bàn về vấn đề phát động khởi nghĩa vũ trang. 
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Căn cứ vào diễn biến của tình hình và phong trào cách mạng, Hội nghị 

nhận định rằng điều kiện chuẩn bị khởi nghĩa đã chín muồi ở Cao - Bắc - 

Lạng. Do đó, Hội nghị quyết định phát động chiến tranh du kích trong toàn 

Liên tỉnh, tiến lên khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Hội nghị đã đề ra 

một số nhiệm vụ cấp bách như:  

- Hoàn thành công tác huấn luyện cho các đội trưởng và các chính trị 

viên các đội vũ trang, cán bộ thoát li cũng đều phải huấn luyện quân sự. 

- Tất cả các đội tự vệ chiến đấu đều chuyển thành các đội du kích. Tăng 

cường cách đánh du kích, đẩy mạnh phong trào mua sắm, chuẩn bị vũ khí đạn 

dược, lương thực cho các đội du kích đủ dùng trong 6 tháng. 

- Tổ chức lại mạng lưới giao thông bí mật thông suốt từ cơ sở cho đến 

liên tỉnh để kịp thời nắm vững tình hình. 

- Hội nghị đã cử ra một Uỷ ban quân sự để giúp Ban Liên tỉnh đôn đốc 

và kiểm tra công việc chuẩn bị khởi nghĩa. 

Báo Việt Lập (số 191 ngày 20-8-1944) xuất bản tại Lam Sơn (châu Hoà 

An) đã đăng lời kêu gọi của Ban lãnh đạo Liên tỉnh: “Cơ hội của chúng ta sắp 

đến, chúng ta mau chóng chuẩn bị ”.  

Thực hiện chủ trương của Liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng, Lúc này 

trường quân hiệu liên tỉnh được mở liền ba khoá tại Khuổi Cọ (Nguyên Bình), 

đào tạo được trên 100 cán bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang của Cao Bằng và 

Bắc Kạn. Đến tháng 9-1944, Ban quân sự Liên tỉnh lại mở thêm các lớp huấn 

luyện cán bộ quân sự ở Lũng Bó (Hà Quảng), Sầm Luông (Hoà An), Khuổi 

Cọ (Nguyên Bình) và Ngọc Quyến (Ngân Sơn).  

Sau Hội nghị Lũng Sa (8-1944), công tác huấn luyện quân sự và các mặt 

chính trị khác càng được đẩy mạnh khẩn trương. Đó là việc huấn luyện lại 

một lần nữa cho các đội trưởng và chính trị viên của các đội vũ trang đã có từ 

trước, động viên các đội tự vệ chiến đấu và du kích, rồi chia thành bộ phận 
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tham gia ngay từ lúc phát động chiến tranh; tổ chức sẵn thành tiểu đội, trung đội 

và tăng cường tập luyện; chuẩn bị vũ khí và lương thực; chỉnh đốn lại giao 

thông bí mật ở các châu và Ban trinh sát để nắm tình hình hoạt động của địch. 

Ngoài công tác huấn luyện và diễn tập quân sự, việc mua sắm trang bị vũ 

khí đạn dược được Liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng và Tỉnh uỷ Cao Bằng chuẩn bị 

từ sớm và ngày càng khẩn trương. Các đội vũ trang lần lượt ra đời và phát 

triển mạnh mẽ đòi hỏi mỗi đội viên phải có một thứ vũ khí như dao, mác, 

súng kíp, hoả mai… để bảo vệ làng bản, bảo vệ cơ sở cách mạng, tất cả đều 

dựa vào dân. Cũng từ đó phong trào quần chúng tự mua sắm hoặc đóng góp 

tiền mua vũ khí diễn ra rất sôi nổi. Nhiều gia đình đã bán trâu, bò, thóc, ngô 

để mua súng cho con trai, con gái (chủ yếu là súng đạn của bọn Tưởng bán ở 

biên giới). Các lò rèn chữa súng kíp hoả mai, rèn gươm, dao, kiếm,… mọc lên 

ở nhiều nơi trong tỉnh. Tháng 3-1944, Liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng đã thành 

lập Binh công xưởng (ở Lam Sơn, Hoà An) để sửa chữa và chế tạo vũ khí. 

“Lực lượng lúc đầu gồm 6 công nhân, rồi tăng lên 12 người, có 1 chi bộ Đảng 

do đồng chí Hoàng Đức Thạc - Bí thư Liên Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo” [26, 

tr.51]. Nguyên vật liệu để cung cấp cho Binh công xưởng bao gồm thùng sắt, 

cuốc xẻng, nồi, chảo gang, dao hỏng, liềm gãy, lư hương… do nhân dân Hoà 

An và nhân dân quanh vùng Lam Sơn cung cấp. Binh công xưởng được 

Trung ương, Xứ uỷ, Tỉnh uỷ thường xuyên lui tới thăm hỏi, khen ngợi, động 

viên, giúp đỡ. Từ hai bàn tay không, Binh công xưởng Cao Bằng đã thí 

nghiệm và sản xuất thành công một số loại vũ khí cần kíp lúc bấy giờ. Đó là 

lựu đạn “ống bơ”, loại địa lôi bằng vỏ sắt tây, chế tạo đựợc súng ngắn trang bị 

cho cán bộ. “Đặc biệt xưởng còn chế tạo loại lựu đạn ký hiệu VN (tức là loại 

lựu đạn Việt Nam) đúc theo kiểu lựu đạn Mĩ. Từ đó lựu đạn VN được sản 

xuất hàng loạt để thay thế lựu đạn bằng “ống bơ” trong việc trang bị cho lực 

lượng vũ trang cách mạng. Ngoài ra xưởng còn rèn dao nhọn, đánh mác và 
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chữa các loại súng hỏng từ các nơi gửi đến như: súng trường, súng ngắn, hoả 

mai, súng kíp. Binh công xưởng đã góp phần đáng kể cho sự phát triển lực 

lượng vũ trang cách mạng tỉnh Cao Bằng” [22, tr.66]. 

Như vậy, thực hiện chủ trương của Liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng, các 

lực lượng vũ trang ra sức luyện tập gấp, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, đạn dược. 

Ban Chấp hành Việt Minh tiến hành khẩn trương các cuộc vận động sâu rộng 

trong nhân dân quyên góp lương thực, thực phẩm… Quần chúng nhiệt liệt 

hưởng ứng, tích cực cất dấu thóc gạo, lập các “kho thóc khởi nghĩa” ở vùng 

núi các châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc. 

Quần chúng cách mạng đã sẵn sàng nổi dậy. Các gia đình đều chuẩn bị 

lương khô (gạo, ngô rang). Riêng du kích và tự vệ chiến đấu bảo đảm tự túc 

lương khô theo quy định trong 6 tháng. Đồng bào đã làm sẵn lán, trại sâu 

trong rừng cho người và gia súc, để khi khởi nghĩa nổ ra thì triệt để thực hiện 

vườn không, nhà trống. 

Theo kế hoạch của Liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng, sau khi nhân dân thu 

hái xong vụ mùa (1944) sẽ nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Tháng 10-

1944, Liên Tỉnh uỷ dự kiến triệu tập một hội nghị để kiểm điểm công tác 

chuẩn bị và quyết định thời gian hành động. Giữa lúc ấy, Hồ Chí Minh sau 

khi thoát khỏi nhà tù Tưởng Giới Thạch và ở lại Trung Quốc hoạt động một 

thời gian, Người đã về đến Cao Bằng. Đồng chí Vũ Anh và đồng chí Võ 

Nguyên Giáp lập tức đi gặp Người để xin chỉ thị. 

Tại Lũng Cát, xã Nà Sác (Hà Quảng), một địa điểm gần biên giới Việt - 

Trung, Hồ Chí Minh đã nghe báo cáo toàn diện tình hình phong trào cách 

mạng ở Cao - Bắc - Lạng và chủ trương khởi nghĩa của Liên tỉnh uỷ. Sau khi 

nghe báo cáo, Người đã ra lệnh hoãn ngay cuộc khởi nghĩa. Người nhận xét: 

“Chủ trương phát động chiến tranh du kích ở Cao - Bắc - Lạng là mới chỉ căn 

cứ vào tình hình ở địa phương mà chưa căn cứ vào tình hình cụ thể trong 
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toàn quốc, mới chỉ thấy bộ phận mà chưa thấy toàn cục. Trong điều kiện bây 

giờ, nếu phát động ngay nhân dân nhất tề nổi lên đánh du kích theo quy mô 

và phương thức đã định trong nghị quyết, thì sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể 

còn khó khăn hơn thời kì bị địch khủng bố vừa rồi. Bởi vì, các địa phương 

khác trong toàn quốc tuy phong trào cách mạng đang lên cao nhưng hiện 

chưa nơi nào có điều kiện vũ trang chiến đấu để sẵn sàng hưởng ứng” [51, 

tr.137-138].  

Người nhận định: “Bây giờ thời kì cách mạng hoà bình đã qua, nhưng 

thời kì khởi nghĩa toàn dân chưa tới, nếu bây giờ chúng ta chỉ hoạt động bằng 

hình thức chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào tiến tới. Nhưng phát 

động vũ trang khởi nghĩa ngay thì địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh 

bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay 

chính trị trọng hơn quân sự, phải tìm ra hình thức thích hợp thì mới có thể 

đẩy phong trào tiến lên. Nếu phát động đấu tranh, mà mỗi khi địch đến nhân 

dân lại phải tản cư cả vào rừng thì gặp rất nhiều khó khăn. Phải làm sao cứ 

hoạt động võ trang mà dân ở đâu, cứ ở đấy sản xuất chỉ cần tăng cường canh 

gác đề phòng, không bị địch bắt hại những người hoạt động…” [51, tr.139]. 

Chỉ thị sáng suốt của Hồ Chí Minh đã tránh cho phong trào cách mạng 

Cao Bằng những khó khăn chưa lường hết được. 

2.3.3. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời tạo thế và 

lực mới cho cách mạng  

Sau khi nghe báo cáo và hoãn cuộc khởi nghĩa ở Cao- Bắc - Lạng, trên 

cơ sở phân tích tình hình, Hồ Chí Minh đề ra một cách giải quyết : “Lực 

lượng vũ trang của ta hiện nay ít lại phân tán quá. Bây giờ nên tập hợp 

những cán bộ, chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất, tổ chức thành 

một đội vũ trang tập trung để hoạt động. Ta sẽ dùng hình thức vũ trang để 

gây ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Tác chiến phải nhằm gây được 
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ảnh hưởng tốt về chính trị, do đó mà mở rộng cơ sở, phát triển lực lượng vũ 

trang. Chúng ta sẽ lập đội Quân giải phóng…” [51, tr.139].  

Để thực hiện phương châm hoạt động trên, Hồ chí Minh đã trực tiếp giao 

cho đồng chí Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ này. Người phác thảo ra những nét 

chính về Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, từ tổ chức đến phương 

châm hành động và vấn đề cung cấp lương thực đạn dược, quan hệ giữa đội 

chủ lực và các lực lượng vũ trang địa phương. Đặc biệt tổ chức phải lấy chi 

bộ làm hạt nhân lãnh đạo. Người nhắc nhở quán triệt phương châm: “Người 

trước, súng sau”. Các đội viên phải là những người kiên quyết, hăng hái trong 

công tác, dũng cảm trong chiến đấu, có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. 

Phải cân nhắc từng người một, các cán bộ chỉ huy tiểu đội, trung đội chủ yếu 

lấy trong số cán bộ đi học quân sự ở nước ngoài về. Đa số họ đả trải qua chiến 

đấu và ít nhiều đã biết về kỹ thuật và kinh nghiệm quân sự. Trong đội phải có 

đầy đủ thành phần Tày, Nùng, Mán, Kinh. Người dặn: “Phải dựa vào dân, 

dựa chắc vào dân thì kẻ địch không sao tiêu diệt được” [27, tr.44].  

Chấp hành chỉ thị của Hồ Chí Minh, với sự chuẩn bị khẩn trương, Ngày 

22-12-1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình tỉnh Cao 

Bằng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc diễn từ tuyên bố thành lập Đội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong buổi lễ thành lập, đồng chí Võ 

Nguyên Giáp đã chuyển tới Đội toàn bộ chỉ thị của Hồ Chí Minh về nhiệm vụ 

của Đội là: Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, 

nhiệm vụ ấy có tính chất giao thời. Vận động võ trang tuyên truyền để kêu gọi 

toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cở sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa 

sau này. Trong khí thế nghiêm trang, Đội trưởng Hoàng Sâm thay mặt cho 34 

cán bộ, chiến sĩ long trọng đọc 10 lời thề danh dự . 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 chiến sĩ (trong đó 

có 28 người của Cao Bằng) do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí 
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Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch) làm chính trị viên, đồng chí Hoàng Văn 

Thái phụ trách kế hoạch - tình báo. Đội biên chế thành 3 tiểu đội do các đồng 

chí Thu Sơn, đồng chí Mậu (tức Bế Văn Sắt) và Xuân Trường làm tiểu đội 

trưởng [27, tr.60]. Khi thành lập, Đội chỉ có 2 khẩu súng thập, 17 khẩu súng trường 

giáp năm, giáp ba, khai hậu của Tàu chế tạo, một số khẩu súng kíp, súng hoả mai, 

còn lại là mã tấu, giáo, mác, 150 viên đạn, 1 hộp bom nổ chậm [27, tr.47].  

Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là bước ngoặt 

trên con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, nó đánh dấu bước trưởng 

thành về xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh 

ngay trên mảnh đất cách mạng Cao Bằng. Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân là tiền thân của Quân đội quốc gia Việt Nam sau này, đó là công 

lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh. “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, 

nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó 

có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước chúng ta” [46, tr.460]. Từ đó, 

ngày 22-12 hàng năm trở thành một ngày hội lớn, ngày kỷ niệm lịch sử rất vẻ 

vang của quân đội ta. 

Đến đây ta thấy rõ một điều rằng, với việc chỉ đạo thành lập Đội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân cũng như quyết định sáng suốt của Hồ Chí 

Minh về xây dựng và hoạt động của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam 

đã thể hiện quan điểm cơ bản về tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh. Đó là tư 

tưởng về kháng chiến toàn dân, động viên toàn dân, vũ trang toàn dân. Đó là 

tư tưởng về lực lượng vũ trang 3 thứ quân: quân chủ lực, quân địa phương và 

lực lượng du kích, tự vệ rộng khắp. Đó là tư tưởng về phương thức phối hợp 

hành động giữa 3 thứ quân, kết hợp quân sự với chính trị; cách đánh phải bí 

mật, bất ngờ, tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, mưu trí.  
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Chấp hành chỉ thị “phải đánh thắng trận đầu” của Hồ Chí Minh, ngay 

sau khi thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo 

bạo, giả làm quân địch, ngày 25-12-1944 bất ngờ đột nhập và tiêu diệt đồn 

Phai Khắt, xã Tam Lộng (nay là xã Tam Kim, Nguyên Bình), thu được 17 

khẩu súng, một ít đạn, bắt 17 tên, những vũ khí thu được trang bị ngay cho 

Đội [27, tr.70-71]  

Ngay sáng hôm sau ngày 26-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân đánh chiếm và tiêu diệt đồn Nà Ngần, xã Cẩm Lý (nay là xã Hoa 

Thám, Nguyên Bình), tiêu diệt 5 tên, bắt 17 tên, thu 27 súng [27, tr.75]. 

Hai trận đánh Phai Khắt, Nà Ngần tuy quy mô không lớn nhưng có ý 

nghĩa rất to lớn. Đây là hai trận đánh có tổ chức, có kế hoạch, có công tác 

tham mưu, có công tác chính trị, công tác hậu cần, hai trận đánh tiêu diệt 

nhanh gọn. Đây là hai trận đầu ra quân của Đội Việt Nam tuyên truyền giải 

phóng quân - đội quân chủ lực của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam 

dưới sự tổ chức, chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Với Cao Bằng, thắng lợi này gây 

thanh thế rộng lớn trong nhân dân. 

 Sự xuất hiện bất ngờ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 

với chiến thắng vang dội Phai Khắt, Nà Ngần đã có tác động mạnh mẽ gây 

hoang mang lo sợ trong hàng ngũ quân địch, đồng thời cổ vũ tinh thần cách 

mạng của quần chúng, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để đón thời cơ vùng dậy đạp 

đổ xiềng xích của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. 

Chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã biểu hiện tinh thần “Quyết chiến, 

quyết thắng”, trí thông minh, sáng tạo của chỉ huy, lòng yêu nước và dũng khí 

chiến đấu của toàn thể Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, mở đầu 

một thời kì mới đấu tranh vũ trang tuyên truyền trên khu căn cứ địa Cao 

Bằng. Sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng cuối năm 1944, 
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đã tạo thế và lực mới cho phong trào cách mạng Cao Bằng. Đứng trước tình 

hình đó, địch đã tăng cường thêm quân số ở Cao Bằng nhằm đối phó với tình 

thế cách mạng của quần chúng.  

Ban Tỉnh uỷ Cao Bằng quyết định: Các đội tự vệ chiến đấu được biên 

chế thành các đội du kích, các đội vũ trang châu, tỉnh được chuyển thành các 

đội quân giải phóng. Các đội giải phóng quân châu Quảng Uyên, Trùng Khánh 

được thành lập đầu năm 1945. Các đội vũ trang giải phóng vừa mới được 

thành lập nay đã sẵn sàng tiêu diệt các toán quân đi càn quét, lùng sục của 

địch, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của quần chúng ở các địa phương [26, tr.62]. 

Từ đầu năm 1945, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra sức đẩy 

mạnh các hoạt động, tiến đánh các đồn bốt của địch.  

Đêm 28-1-1945, đại đội võ trang châu Quảng Uyên đột nhập phố Quảng 

Uyên, bắn súng vào đồn địch. Quân địch ở trong đồn hoang mang không dám 

chống lại. 

Đêm 4-2-1945, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân bất ngờ đánh 

vào đồn Đồng Mu (Bảo Lạc) tiêu diệt 20 tên, thu 5 khẩu súng, một số đạn 

dược và bắt 3 tù binh. Trong trận này đồng chí tiểu đội trưởng Xuân Trường 

đã hy sinh, đó cũng là người liệt sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Để ghi nhớ hình ảnh người đội viên Đội Việt nam tuyên truyền giải phóng 

quân đã chiến đấu hy sinh anh dũng, nhân dân xã Đồng Mu quyết định đổi tên 

xã thành xã Xuân Trường. Ngay sau trận đánh, do yêu cầu phải rút nhanh và 

bí mật nên hầu hết chiến sĩ tham gia trận đánh phải rút đi ngay.  

Ngày 25-2-1945, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phục kích 

địch trên đèo Benle (tức đèo Cao - Bắc ngày nay) - giáp giới Cao Bằng và 

Bắc Kạn. Bị bất ngờ quân địch không tên nào kịp chống cự, buộc phải đầu 

hàng, ta bắt gần một trung đội địch, thu được 16 khẩu súng. Sau đó, Ban chỉ 
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huy Đội quyết định đánh đồn Nà Ngần lần thứ hai. Do bị hoang mang từ trận 

trước, tư tưởng đầu hàng, thất bại đã nhiễm sâu trong binh lính, nên khi ta nổ 

súng tấn công, quân địch một số bỏ chạy, số còn lại hạ vũ khí đầu hàng, ta đã 

chiếm được đồn  thu 30 khẩu súng, đạn dược và đồ quân dụng.  

Tiểu kết chƣơng 2: Từ năm 1941, Cao Bằng đã được Hồ Chí Minh chọn 

làm nơi xây dựng căn cứ địa đầu tiên của nước ta để làm chỗ đứng chân cho 

cách mạng, làm nơi xây dựng lực lượng, chuẩn bị mọi mặt cho khởi nghĩa vũ 

trang giành chính quyền. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện đúng 

đắn và sáng tạo đường lối của Trung ương Đảng đứng đầu là Hồ Chí Minh, 

vận động và tập hợp quần chúng rộng rãi trong các Hội cứu quốc bao gồm các 

tầng lớp nhân dân trong tỉnh dưới ngọn cờ Mặt trận Việt Minh. Đảng là hạt 

nhân lãnh đạo, phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng cách mạng ở cả 

vùng thấp lẫn vùng cao. Sự xuất hiện các xã, tổng, châu “hoàn toàn” Việt 

Minh, nhất là ở ba châu Hoà An, Hà Quảng, Nguyên Bình và hai khu Việt 

Minh là Thiện Thuật, Quang Trung của các dân tộc Dao, H’Mông đã nối liền 

căn cứ địa Cao Bằng với phong trào cách mạng cả nước. Đảng bộ cao Bằng 

không những xây dựng tỉnh mình thành một căn cứ địa cách mạng vững chắc 

với một đạo quân chính trị hùng hậu mà còn xây dựng được một lực lượng vũ 

trang trong nhân dân bao gồm tự vệ thường, tự vệ chiến đấu, các đội du kích, 

góp phần tích cực vào sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân gắn liền với chiến công đánh đồn Phai Khắt, Nà Ngần, đã thúc đẩy cuộc 

đấu tranh vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân ở trong tỉnh tiến một 

bước mới. Đến đầu năm 1945, ở Cao Bằng, những điều kiện cần thiết cho một 

cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền đã được chuẩn bị, nhân dân các 

dân tộc Cao Bằng sẵn sàng đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật khi thời cơ đến. 
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CHƢƠNG 3 

KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(3-1945 – 8-1945) 

 

3.1. KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TỪNG PHẦN TỪ THÁNG 3-1945 

ĐẾN GIỮA THÁNG 8-1945 

Cuối năm 1944 đầu năm 1945, phe phát xít liên tiếp thất bại trên nhiều 

mặt trận, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Hồng quân 

Liên Xô quét sạch phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ của mình và tiến như vũ bão 

về Béclin, hang ổ của phát xít Đức. Tháng 8-1944, Pari được giải phóng, 

tướng Đờ Gôn trở lại cầm quyền, ráo riết chuẩn bị đánh quân Nhật khi quân 

Đồng Minh đổ bộ vào Đông Dương. Đêm ngày 8-5-1945, phát xít Đức đầu 

hàng Đồng Minh không điều kiện. Trên mặt trận châu Á - Thái Bình Dương, 

phát xít Nhật đang lâm vào tình trạng nguy khốn. 

Ở Đông Dương, từ cuối năm 1944, mâu thuẫn giữa Pháp và Nhật rất sâu 

sắc. Trong Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” ngày 7-5-1944, của Tổng Bộ Việt 

Minh đã nhận định: “Ở Đông Dương, Nhật nghi kị Pháp và ghen ăn với 

Pháp; Pháp căm tức Nhật và chán cảnh làm đầy tớ cho Nhật. Nhật sửa soạn 

truất quyền Pháp”… [45, tr.501]. 

Tuy chúng còn hoà hoãn với nhau nhưng “Sự hoà hoãn đó có khác chỉ 

như một cái nhọt bọc chứa chất bên trong bao nhiêu vi trùng và máu mủ chỉ 

chờ dịp chín mõm là vỡ tung ra. Cả hai quân thù Nhật - Pháp đang đóng một 

tấn kịch giả dối vô cùng nguy hiểm cho chúng, cả hai đều đang sửa soạn tiến 

tới chỗ tao sống mày chết quyết liệt cùng nhau”.  

Đúng như nhận định của Trung ương, trước những diễn biến của chiến 

tranh thế giới theo chiều hướng bất lợi cho lực lượng phát xít, để trừ mối họa 

sau lưng. Đêm 9-3-1945, quân Nhật nổ súng đồng loạt, lật đổ chính quyền 
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thực dân Pháp ở Đông Dương, quân Pháp chống cự yếu ớt một vài nơi, rồi 

nhanh chóng đầu hàng. 

Ngay đêm ngày 9-3-1945, giữa lúc Nhật đảo chính lật đổ Pháp, Hội nghị 

mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại làng Đình Bảng (Từ 

Sơn, Bắc Ninh) do đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Đảng chủ trì. Trong 

điều kiện đó, Hội nghị làm việc khẩn trương, Hội nghị đã nhận định về cuộc 

đảo chính và khả năng diễn biến của tình hình. Trưa ngày 12-3, Hội nghị kết 

thúc với việc thông qua bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta”. 

Bản Chỉ thị nhận định rằng cuộc đảo chính đã tạo nên một tình hình 

khủng hoảng chính trị sâu sắc, làm cho những điều kiện của cuộc khởi nghĩa 

nhanh chóng chín muồi. Đối tượng của cách mạng cũng thay đổi. Phát xít 

Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Khẩu hiệu “đánh 

đuổi Pháp - Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”… 

Chỉ thị quyết định: “Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, 

làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa” [45, tr.367]. Thay đổi hình thức tuyên 

truyền cổ động, hình thức tổ chức và đấu tranh cho phù hợp với thời kì tiền 

khởi nghĩa và “sẵn sàng chuyển sang hình thức tổng khởi nghĩa một khi đã đủ 

điều kiện” [45, tr.367].  

Tại căn cứ Cao Bằng, tình thế cách mạng cũng đang nhanh chóng xuất 

hiện, phong trào quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng phát triển mạnh mẽ, 

bộ máy chính quyền của thực dân Pháp đang sụp đổ bởi những đòn tiến công 

bất thần của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, việc Nhật đảo chính 

Pháp ở các nơi càng làm cho quân đội Pháp tan ra từng mảng tiến tới thất bại 

hoàn toàn. Nhật đánh Pháp độc chiếm Cao Bằng không có gì khó khăn vì 

quân Pháp đã hoang mang cực độ. Đêm 11-3-1945, một bộ phận quân Nhật 

đóng ở khu vực Vườn Cam (thị xã Cao Bằng) đã bí mật tiêu diệt tên lính Pháp 
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gác ở đầu cầu sông Hiến, rồi tiến vào chiếm Nguyên Bình, mỏ thiếc Tĩnh Túc. 

Sau đó, chúng cho một bộ phận quay trở ra, phối hợp với cánh quân từ Lạng 

Sơn lên, đánh quân Pháp ở thị xã Cao Bằng. Trước tình hình đó, tên chỉ huy 

quân đội Pháp đã giao cho một đơn vị giữ pháo đài, còn hơn 800 quân và sĩ 

quan Pháp do tên quan tư Rơn chỉ huy rút khỏi thị xã, tìm đường sang Trung Quốc. 

Số quân Pháp ở lại cố thủ pháo đài đã nhanh chóng đầu hàng khi Nhật đánh 

vào. Quân Nhật đã hoàn toàn chiếm được thị xã Cao Bằng ngày 13-3-1945.  

Sau khi chiếm xong thị xã Cao Bằng, cùng ngày quân Nhật chiếm ngay 

đồn Hoà An. Sáng ngày 14-3-1945, một cánh quân khác của Nhật tiến vào 

đồn Tà Lùng (Phục Hoà); ngày 16-3-1946, Nhật chiếm thị trấn Quảng Uyên; 

ngày 20-3-1045 chiếm Trùng Khánh, ngày 23-3-1945, chúng chiếm đồn Sóc 

Giang (Hà Quảng); ngày 25-3-1945, chiếm Bằng Ca (Hạ Lang), đầu tháng 4-

1945 chiếm châu Trà Lĩnh. 

Như vậy, đến đầu tháng 4-1945, quân Nhật đã chiếm xong các vị trí 

quan trọng ở tỉnh Cao Bằng. Sau khi hoàn thành chiếm đóng Cao Bằng, Nhật 

đã xây dựng ngay chính quyền bù nhìn tay sai. Ở thị xã, Nhật sử dụng tên bố 

chánh Nguyễn Tòng vào chức vụ tỉnh trưởng, lập ra cái gọi là “Tỉnh chính 

phủ” làm chỗ dựa chính trị. Bộ máy chính quyền bù nhìn tay sai ra thông báo 

chiêu an nhân dân, kêu gọi nhân dân ta hợp tác với Nhật. 

Về quân sự chúng thành lập các đơn vị bảo an, lập ra Sở Liêm phóng và 

đội cảnh sát. Để làm chỗ dựa về chính trị, bọn Nhật khuyến khích, trợ lực cho 

việc tổ chức ra “Đảng Đại Việt”, tuyên truyền thuyết “Đại Đông Á”. Tuy vậy, 

Nhật đang phải đứng trước phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh. 

Chúng thiết lập được bộ máy thống trị ở tỉnh lỵ, chiếm đóng một số vị trí 

quan trọng của các huyện, song chúng không dễ gì tổ chức bộ máy tay sai ở 

các châu phủ. Hầu hết chính quyền tay sai của Pháp ở nông thôn bị tê liệt. 
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Trước những diễn biến nhanh chóng của tình hình trong cả nước cũng 

như ở địa phương, quán triệt nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương 

Đảng, giữa tháng 3-1945, Ban Thường vụ Liên tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng triệu 

tập Hội nghị tại Lam Sơn (Hoà An) để thảo luận và quyết định một số vấn đề 

quan trọng: 

“1... Lập tức đánh đổ bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở nông thôn, 

rồi ở từng nơi, tùy điều kiện mà thành lập chính quyền cách mạng ở cấp xã, 

cấp châu, cấp tỉnh; kiên quyết bảo vệ chính quyền của ta vừa giành được từ 

tay đế quốc Pháp. 

2. Phân phối cán bộ của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân về các 

địa phương cùng các đội vũ trang sở tại tổ chức lực lượng trực tiếp đánh Nhật. 

3. Không tập kích vào quân đội Pháp khi chúng tháo chạy, mà trái lại, 

tích cực kêu gọi họ cùng ta đánh Nhật, hoặc ở mức độ thấp hơn, trao vũ khí 

cho ta để đánh bọn phát xít. 

4. Tiến hành bao vây kinh tế của địch, thực hiện triệt để “vườn không 

nhà trống”, phá hoại đường xá, cầu cống, cắt đứt liên lạc của địch” [9, tr.113] 

Thực hiện nghị quyết của Liên tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng và vận dụng Chỉ 

thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ 

Trung ương Đảng, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Cao Bằng 

dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã kịp thời đứng lên khởi nghĩa giành chính 

quyền bộ phận. 

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), quân Pháp ở Cao Bằng hoang 

mang chạy trốn ra vùng biên giới Việt - Trung để sang Trung Quốc. Quân và 

dân các huyện vùng biên giới đã chặn bọn chúng, thu nhiều vũ khí, lừa ngựa, 

đồng thời chặn đánh các cuộc hành quân, càn quét lẻ tẻ của phát xít Nhật, làm 

thất bại ngay từ đầu âm mưu của Nhật định sử dụng bọn tay sai của Pháp ở 

huyện, xã tổ chức bộ máy tay sai của chúng. 
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Tại Hà Quảng, đêm 11-3-1945, lực lượng cách mạng huyện Hà Quảng 

bao vây châu lỵ, vận động binh lính đầu hàng, thu toàn bộ vũ khí. Nhân đà 

thắng lợi, sáng 12-3-1945 lực lượng vũ trang do đồng chí Lê Quảng Ba phụ 

trách tiến đánh đồn Sóc Giang. Quân ta vừa bao vây, vừa kêu gọi binh lính hạ 

vũ khí, bọn chúng đã đầu hàng, ta thu 70 khẩu súng và toàn bộ lương thực cho 

cách mạng, Sóc Giang được giải phóng. Ngày 13-3-1945, Ban Việt Minh 

châu đã tổ chức mít tinh lớn tại Sóc Giang với khoảng 2000 người tới dự. 

Trong cuộc mít tinh, chính quyền cách mạng đã tuyên bố xoá bỏ hoàn toàn 

chính quyền thực dân, phong kiến và thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời của 

huyện, do đồng chí Hoàng Tô làm Chủ tịch. Trong cuộc mít tinh lịch sử này, 

Uỷ ban nhân dân lâm thời đã trịnh trọng tuyên bố trước quần chúng một số 

chủ trương quan trọng: 

“ 1. Xoá bỏ chính quyền thực dân phong kiến trong toàn huyện, mọi công 

việc hành chính sẽ do Uỷ ban nhân dân lâm thời huyện điều hành giải quyết. 

2. Khoan hồng đối với ai trước đây làm tay sai cho địch nay đã hối cải 

và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của chính quyền cách 

mạng. Nghiêm trị mọi hành động chống đối cách mạng và trọng thưởng cho 

những người có công với cách mạng. 

3. Những người trước đây đi lính cho Pháp (Lính khố đỏ, khố xanh, cúp 

phăng, lính cơ, lính dõng) phải nộp súng cho các lực lượng vũ trang cách 

mạng. Ai tàng trữ, giấu diếm sẽ bị trừng trị. Ai vận động được nhiều binh lính 

nguỵ nộp vũ khí sẽ được trọng thưởng. 

4. Tăng cường củng cố khối đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trong 

huyện, phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, nâng cao cảnh giác, sẵn 

sàng đập tan âm mưu của các thế lực thù địch. 

5. Uỷ ban nhân dân lâm thời và Ban Việt Minh huyện chịu trách nhiệm 

chỉ đạo việc xây dựng chính quyền cách mạng cấp xã” [40, tr.77]. 
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Phát huy thắng lợi, Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân lâm thời quyết định 

đẩy mạnh phong trào khởi nghĩa rộng khắp toàn huyện. Ngày 18-3-1945, một 

đơn vị võ trang tiến vào Thông Nông, giải phóng các đồn Dẻ Rào, Bó Gai. 

Đến cuối tháng 4-1945, Hà Quảng đã giải phóng gần hết, trừ vùng Lục Khu 

còn bị quân phỉ khống chế.  

Ở Hoà An, quán triệt chủ trương của Liên tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng, 

Đảng bộ Hoà An tổ chức cuộc họp tại Khuổi Áng (Hoàng Tung) để bàn biện 

pháp thực hiện chỉ thị của Liên tỉnh. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, hệ thống 

chính quyền tay sai thực dân từ châu đến xã đều tan rã, tên tri phủ Hoà An tìm 

gặp cán bộ Việt Minh đem binh lính và vũ khí ra hàng. Lực lượng vũ trang và 

quần chúng cách mạng liên tiếp nổi dậy tiến đánh các đồn còn lại, chiếm các 

kho thóc của địch ở Nước Hai, Cao Bình, Mỏ Sắt... Một bộ phận khác được 

lệnh đi tước vũ khí của bọn lính Pháp và lính dõng, tước con dấu, tài liệu của 

bọn lí dịch cũ, tổ chức các cuộc mít tinh quần chúng, tuyên bố xoá bỏ chính 

quyền thực dân phong kiến, thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời các xã. Công 

việc này hầu như đã hoàn thành trong tháng 4-1945, chỉ trừ vùng cao, sau khi 

tiễu trừ bọn phản động địa phương, ta mới thành lập được chính quyền cách 

mạng vào trung tuần tháng 6-1945. Ngày 14-6-1945, Uỷ ban nhân dân lâm 

thời của châu được thành lập tại Khuổi Áng, thời gian trước đó mọi công         

việc thuộc chức năng của chính quyền châu đều do Ban Việt Minh châu            

đảm nhiệm. 

Ở Nguyên Bình, một trong ba châu có phong trào Việt Minh sớm và phát 

triển mạnh mẽ, là nơi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành 

lập, nơi có trận chiến đấu lịch sử Phai Khắt, Nà Ngần (trận chiến đấu vang dội 

ấy đã có tác động mạnh mẽ, gây hoang mang lo sợ trong hang ngũ quân địch 

và đồng thời cổ vũ tinh thần cách mạng của quần chúng), gấp rút chuẩn bị 

mọi mặt đón thời cơ vùng dậy lật đổ xiềng xích của thực dân phong kiến 
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giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Sau ngày 9-3-1945, khi thời 

cơ đến lực lượng cách mạng đã vùng lên xoá bỏ chính quyền địch ở thôn, xã. 

Ở tổng Kim Mã, một bộ phận lớn của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng 

quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, sau khi đánh Đồng Mu, Bảo Lạc 

đã quay về phối hợp với lực lượng vũ trang giải phóng địa phương, thành lập 

chính quyền cách mạng. Tháng 4-1945, hầu hết các xã trong châu Nguyên 

Bình đều thành lập xong chính quyền cách mạng. Tháng 6-1945, hai xã cuối 

cùng là Hoành Mô và Thể Dục cũng đã giành được chính quyền cách mạng. 

Chính quyền thực dân phong kiến tay sai đã bị đánh đổ hoàn toàn.  

Tại Quảng Uyên, lực lượng võ trang châu vừa mới thành lập cùng Ban 

Việt Minh, đã phát động quần chúng cách mạng nổi dậy tước vũ khí của lính 

dõng thành lập chính quyền cách mạng ở thôn xã. Điển hình là cuộc khởi 

nghĩa ở tổng Lực Nông (15-3-1945) và tổng Lạc Giao (16-3-1945) đã thu 

được thắng lợi. Chỉ trong vòng tháng 3-1945, châu Quảng uyên đã có 12 xã 

thành lập được chính quyền cách mạng. Sau đó là các cuộc đấu tranh liên tiếp 

nổ ra ở tổng Ngưỡng Đồng, tổng Bình Lãng, nhiều tổng đã phá kho thóc của 

địch chia cho nhân dân. Triện đồng, bằng sắc, sổ sách của bọn kì hào lí dịch 

bị ta tịch thu.  

Tháng 5-1945, Uỷ ban nhân dân lâm thời châu được thành lập. Toàn 

châu có tới 23/28 xã thành lập xong chính quyền cách mạng. Những xã còn 

lại chưa thành lập được chính quyền thì mọi hoạt động đều do ban Việt Minh 

lãnh đạo [22, tr.106]. 

Quân Pháp ở châu Trùng Khánh - châu liền kề với châu Quảng Uyên, hết 

sức bối rối, khiếp sợ khi nghe tin Pháp ở Quảng Uyên thất bại, bọn chức dịch 

tay sai trong hệ thống bộ máy của chúng cũng hoang mang cao độ vì mất chỗ 

dựa. Khí thế của cách mạng đang sôi sục. Thời cơ đến, đồng chí Minh Hải và 
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đồng chí Hoàng Lạc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện khẩn 

trương triệu tập một hội nghị mở rộng từ ngày 21 - 23 tháng 3-1945 tại Pò Có. 

Hội nghị đã thảo luận và đề ra một số chủ trương biện pháp kịp thời 

giành chính quyền về tay cách mạng: “Kiên quyết thu súng của lính dõng và 

tàn binh pháp, đồng thời kêu gọi họ hàng mang súng đi theo cách mạng; Tổ 

chức các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh ở các cơ sở; Lấy cơ sở Pò 

Có, Cóc Lại xã Cảnh Tiên làm nơi trung tâm cách mạng của cả châu; Thành 

lập đội vũ trang tuyên truyền của Việt Minh, ở các cơ sở thành lập các đội tự 

vệ, đội du kích để chiến đấu bảo vệ cơ sở Việt Minh” [6, tr.61-62]. 

Ngày 23-3-1945, ngày cuối của Hội nghị, đội vũ trang tuyên truyền lực 

lượng quân sự đầu tiên của Trùng Khánh được thành lập ở Pò Có xã Cảnh 

Tiên, gồm 42 đồng chí (trong đó có 2 nữ), ban chỉ huy gồm các đồng chí: 

Quang Vinh (trung đội trưởng), đồng chí Minh Hải (trung đội phó - kiêm 

huấn luyện viên), đồng chí Trung Sơn (chính trị viên). 

Dưới sự lãnh đạo của ban Việt Minh, lực lượng vũ trang và quần chúng 

đã phối hợp với lực lượng giải phóng quân do tỉnh cử vào, tiến hành tước vũ 

khí của bọn tàn binh Pháp cùng lính dõng, diệt trừ bọn tay sai phản động địa 

phương. Trùng Khánh lúc này đã có 16/23 xã có ban Vịêt Minh. Các ban Việt 

Minh xã đã tổ chức cuộc mít tinh tuyên bố xoá bỏ bộ máy chính quyền địch, 

thành lập chính quyền cách mạng. Trong lúc Nhật chưa kịp đưa quân vào 

chiếm đóng, lực lượng cách mạng đã kịp thời chiếm kho thóc lớn của Pháp ở 

huyện lỵ, lấy thóc chia cho dân nghèo, phần còn lại chuyển vào khu căn cứ để 

nuôi quân và cán bộ bí mật. Nhờ có phong trào Việt Minh phát triển, tháng           

7-1945, Ban Việt Minh châu được thành lập lãnh đạo nhân dân, các đoàn thể 

cứu quốc ở các xã đẩy mạnh công tác phát triển Việt Minh. 

Vùng cao Bảo Lạc nằm trên đường “Tây tiến” thuộc khu Việt Minh 

Thiện Thuật của dân tộc H’Mông, có phong trào Việt Minh từ những năm 



  

  

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

 
99 

1942-1943, giữa năm 1944 đã có Ban Việt Minh châu trực tiếp lãnh đạo 

phong trào cách mạng. Trên cơ sở ấy, với sự thất bại của thực dân Pháp sau 

cuộc đảo chính của Nhật, chính quyền tay sai của chúng ở xã lần lượt bị tan 

rã. Lực lượng vũ trang khu Thiện Thuật cùng với lực lượng cách mạng của 

quần chúng nổi dậy đánh chiếm đồn Bảo Lạc, đồn Đồng Mu, chặn đánh, 

thuyết phục làm tan rã hoàn toàn các tàn quân của Pháp do tên quan tư Pháp 

chỉ huy. Ta thu được nhiều vũ khí của địch để trang bị cho lực lượng vũ trang. 

Đến ngày 4-7-1945, Uỷ ban nhân dân lâm thời châu được thành lập ở Đồng 

Mu để trực tiếp lãnh đạo nhân dân tiễu phỉ, truy quét bọn phản động địa 

phương, củng cố xây dựng chính quyền cách mạng. 

Ở Trà Lĩnh, trước khi Nhật đảo chính Pháp đã có cơ sở Việt Minh nhưng 

chưa phát triển thành phong trào rộng rãi, mạnh mẽ. Khi Nhật đảo chính 

Pháp, bọn Pháp cùng với lực lượng châu đoàn, tổng đoàn, lính dõng đã bỏ 

chạy. Chớp lấy thời cơ, lực lượng cách mạng đã kéo vào châu lỵ thu về một 

số vũ khí, đạn dược và lương thực trong đồn. Pháp đã bỏ chạy nhưng chính 

quyền cách mạng vẫn chưa được thành lập bởi vì bọn phỉ Dương Miêu và Lầu 

Sình Cái thường xuyên hoành hành cướp phá, gây nhiều khó khăn cho ta. Đến 

tháng 5-1945, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang tỉnh và lực lượng từ 

Trùng Khánh sang, ta tiêu diệt được bọn phỉ, tạo điều kiện xây dựng, củng cố 

phong trào Việt Minh và thành lập ban Việt Minh các xã để lãnh đạo phong 

trào cách mạng. Tháng 8-1945, phong trào Việt Minh châu Trà Lĩnh phát 

triển rộng khắp. 

Tại Hạ Lang, trước khi Nhật đảo chính Pháp, cơ sở Việt Minh mới có ở 

một số vùng, nhất là ở tổng Bằng Ca. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, chính 

quyền Pháp sụp đổ, Hạ Lang cũng chưa thành lập được chính quyền cách 

mạng ở thôn, xã bởi vì bọn phỉ Liòng Sắn Sình và bọn phản động địa phương 

chống phá cách mạng quyết liệt. Mãi tới tháng 6-1945, khi lực lượng vũ trang 
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của tỉnh vào phối hợp cùng lực lượng vũ trang Trùng Khánh và tự vệ địa 

phương tiến công tiêu diệt bọn phản động ở Pò Tấu, Bằng Ca, đánh tan bọn 

phỉ Liòng Sán Sình giải phóng nhiều làng xã, thì phong trào Việt Minh phát 

triển nhanh chóng, khí thế cách mạng ngày càng mạnh mẽ, khi đó các ban 

Việt Minh và chính quyền cách mạng ở các xã lần lượt được thành lập. 

Ở Thạch An, phong trào Việt Minh phát triển mạnh, ban Việt Minh các 

xã ra đời sớm. Ngày 12-3-1945, khi Nhật đánh Pháp ở Đông Khê, hệ thống 

chính quyền thực dân Pháp nhanh chóng sụp đổ, Nhật chưa thành lập được 

chính quyền bù nhìn, thời cơ đã đến, Ban Việt Minh châu đã nhanh chóng huy 

động đội vũ trang chiếm đồn, đồng thời tổ chức mít tinh tuyên bố xoá bỏ 

chính quyền cũ của thực dân Pháp, tay sai phản động, thành lập chính quyền 

cách mạng. 

Thị xã Cao Bằng là nơi tập trung đông thực dân Pháp, phát xít Nhật và 

bọn tay sai phản động, phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn. Mọi hoạt 

động trong thị xã đều bị Nhật kiểm soát gắt gao, tuy nhiên, cán bộ Việt Minh 

vẫn bí mật tìm mọi cách hoạt động. Các ban Việt Minh xã, khu phố vẫn được 

thành lập, lãnh đạo nhân dân chống Nhật và chính phủ bù nhìn. Truyền đơn 

vẫn được rải ở các khu phố nên dân chúng vẫn thấy được tội ác của phát xít 

Nhật và bọn tay sai thân Nhật. Các đoàn thể cứu quốc ở các khối phố, các 

thôn xóm ngoài thị xã và khu Nước Giáp hoạt động công khai, quan hệ trong 

và ngoài thị xã chặt chẽ làm tăng thêm sức mạnh của Việt Minh. Ban Việt 

Minh và chính quyền cách mạng được thành lập muộn hơn so với các nơi 

khác trong tỉnh.  

Với khởi nghĩa từng phần, từ tháng 3 đến tháng 6-1945, hầu hết vùng 

nông thôn tỉnh Cao Bằng đã được giải phóng, có chính quyền cách mạng ở 

hầu khắp các xã và huyện lỵ. Một số huyện còn có đồn bốt kiểm soát của giặc 
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Nhật và thị xã chưa được giải phóng, song lực lượng cách mạng ở thị xã cũng 

đang phát triển. 

Đặc biệt, trong quá trình khởi nghĩa từng phần, các đoàn thể cứu quốc 

của Mặt trận Việt Minh và lực lượng tự vệ cứu quốc phát triển mạnh, nhiều 

thanh niên ưu tú trong các dân tộc hăng hái tham gia giải phóng quân. Lực 

lượng cách mạng ngày càng mạnh và phát triển rộng khắp buộc phát xít Nhật 

phải thu hẹp dần phạm vi chiếm đóng. 

Thắng lợi của cao trào chống Nhật cứu nước đã đưa đến sự ra đời của 

chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Cao Bằng. Tại Đại hội đại biểu các dân 

tộc trong tỉnh đã được triệu tập ngày 15-6-1945 tại Dẻ Đoóng (xã Hồng Việt, 

Hoà An) đã bầu ra Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh do đồng chí Hoàng Đức 

Thạc (tức Lã) làm Chủ tịch. Đông đảo quần chúng nhân dân đã mang theo cờ 

đỏ sao vàng, khẩu hiệu, biểu ngữ tới dự lễ tuyên bố và chào mừng việc thành 

lập chính quyền cách mạng tỉnh. 

Giữa lúc cao trào chống Nhật cứu nước của nhân dân ta đang phát triển 

thì Đảng ta triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì (16-4-1945), tại 

Hiệp Hoà (Bắc Giang) do đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Đảng chủ trì, 

nhằm chuẩn bị tích cực và khẩn trương hơn nữa cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 

giành chính quyền trong cả nước. Đây là Hội nghị quân sự quan trọng đầu 

tiên của Đảng ta. 

Sau khi nhận định tình hình thế giới và cao trào chống Nhật, cứu nước 

của nhân dân ta, Hội nghị quyết định: “Tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên 

trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp lúc này. Chúng ta phải tích 

cực phát triển chiến tranh du kích, gây căn cứ địa kháng Nhật, để chuẩn bị 

cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ” [46, tr.494]. 

Hội nghị quyết định phát triển lực lượng vũ trang, nửa vũ trang và thống 

nhất các lực lượng vũ trang sẵn có như Việt Nam Cứu quốc quân, Việt Nam 



  

  

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

 
102 

tuyên truyền giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân; mở trường 

quân chính chống Nhật… 

Trong tiếng súng chống Nhật cứu nước, lực lượng vũ trang cách mạng 

phát triển nhảy vọt. Thực hiện nghị quyết của Hội nghị quân sự cách mạng 

Bắc Kì, ngày 15-5-1945, tại khu rừng Thàn Mát, đình làng Quặng, xã Định 

Biên Thượng (Định Hoá, Thái Nguyên), đã diễn ra lễ thống nhất đội Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân thành Việt Nam Giải 

phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy trưởng, Chu Văn Tấn 

làm chính trị viên và Trần Đăng Ninh làm chỉ huy phó. 

Tháng 5-1945, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn 

kết thúc. Với chiến dịch bao vây và tiến công Béclanh như vũ bão của Hồng 

quân Liên xô và phe Đồng Minh, lò lửa chiến tranh ở châu Âu đã bị dập tắt. 

Số phận của phát xít Nhật ở châu Á chỉ còn tính từng ngày từng giờ. Cục diện 

chiến tranh thế giới đang mở ra những thuận lợi cho phong trào giải phóng 

dân tộc của nhân dân ta đẩy mạnh cao trào đấu tranh chống Nhật tiến tới khởi 

nghĩa Vũ trang giành chính quyền trong cả nước khi thời cơ đến. 

Trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình cách mạng trong nước và 

thế giới, Hồ Chí Minh đang công tác ở Trung Quốc đã khẩn trương về nước 

để chỉ đạo kịp thời cách mạng Việt Nam. 

Đầu tháng 5-1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó (Cao Bằng) theo con đường 

Nam tiến mà Người đã vạch ra. Hạ tuần tháng 5-1945, Người về đến Tân 

Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Những ngày đầu, Người ở tạm nhà dân 

trong làng, sau đó Người lên lán Nà Lừa, chân đèo De (Núi Hồng). Người ở 

đây cho tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám để chỉ đạo phong trào cách mạng.  

Sau khi nghe báo cáo tình hình chung cả nước và Hội nghị quân sự cách 

mạng Bắc Kì, Người chỉ thị: Vùng giải phóng miền núi Bắc Bộ đã bao gồm 

hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, 
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Thái Nguyên và một số vùng bên ngoài gồm một bộ phận các tỉnh Bắc Giang, 

Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên, địa thế nối liền nhau, cho nên cần thành lập một 

khu căn cứ cách mạng rộng lớn lấy tên là Khu giải phóng. 

Chấp hành chỉ thị trên, ngày 4-6-1945, Tổng bộ Việt Minh đã triệu tập 

hội nghị đại biểu sáu tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên 

Quang và Thái Nguyên, chính thức thành lập Khu giải phóng, đặt dưới sự 

lãnh đạo của Uỷ ban lâm thời Khu giải phóng, do Hồ Chí Minh đứng đầu. 

Mười chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh được thực hiện nhằm xây dựng 

Khu giải phóng vững mạnh về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội.  

Tại Cao Bằng, ở vùng giải phóng, Đảng bộ và Uỷ ban nhân dân lâm thời 

tỉnh đã động viên và lãnh đạo nhân dân củng cố, phát triển lực lượng về mọi 

mặt, nhất là về quân sự, hăng hái thực hiện 10 chính sách của Khu giải phóng 

do Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đề ra
(*)

. 

Thực hiện 10 chính sách đó, Uỷ ban nhân dân các cấp được tăng cường 

và củng cố; ở nhiều châu, xã bắt đầu thi hành chế độ phổ thông đầu phiếu để 

bầu ra Uỷ ban nhân dân chính thức thay thế cho Uỷ ban nhân dân lâm thời. Ở 

một số xã thuộc châu Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Trà 

Lĩnh, Phục Hoà, Hạ Lang việc xây dựng chính quyền cách mạng được tiến 

hành song song với quá trình tiễu trừ bọn phỉ. Đảng bộ các cấp tỉnh, châu cử 

các đội vũ trang tuyên truyền và các cán bộ chính trị đến gây cơ sở cách mạng 

tại những vùng Việt Minh còn yếu.  

Công tác vận động toàn dân xoá nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hoá 

cũng được chú ý đẩy mạnh. Vấn đê trật tự trị an, ý thức phòng kẻ gian, bảo 

                                         
(*) 1- Thủ tiêu lực lượng của Nhật, trừ khử việt gian, trừng trị bọn lưu manh; 2- Tịch thu tài sản của lũ 

giặc cướp nước và của việt gian… làm của chung toàn dân hoặc chia cho dân nghèo; 3- Thực hiện phổ thông 

tuyển cử và các quyền tự do dân chủ khác; 4- Vũ trang quần chúng, động viên nhân dân ủng hộ du kích và 

tham gia Giải phóng quân chống Nhật; 5- Tổ chức khai hoang, khuyến khích sản xuất, thực hiện kinh tế tự 

túc cho Khu giải phóng; 6- Hạn chế ngày lao động, thi hành luật bảo hiểm xã hội…; 7- Chia lại ruộng công, 

giảm địa tô, hoãn nợ…; 8- Bỏ thuế khoá và phu dịch…; 9- Chống nạn mù chữ và huấn luyện quân sự…; 10- 

Dân tộc bình đẳng, gái trai ngang quyền. 
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mật được tăng cường, khắp mọi nơi đều thực hiện triệt để khẩu hiệu “Ba 

không” (không biết, không nghe, không thấy). “Trong vùng đã được giải 

phóng hoặc do Việt Minh làm chủ, việc cải thiện đời sống nhân dân được 

quan tâm, cách mạng đã thực hiện việc chia lại ruộng đất công, thi hành chính 

sách giảm tô, giảm tức và hoãn nợ. Để cải thiện đời sống nhân dân, các cấp bộ 

đảng và chính quyền khuyến khích việc tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm, 

khuyến khích việc khai hoang phục hoá để mở rộng diện tích gieo trồng. Các 

Hội cứu quốc đều tổ chức tăng gia sản xuất tập thể để gây quỹ nuôi cán bộ 

giải phóng quân” [9, tr.124] 

Chính quyền cách mạng đã tổ chức các phiên toà xét xử công khai những 

tên phản động tay sai, cường hào gian ác gây nhiều tội ác đối với nhân dân, 

kiên quyết trấn áp. Những kẻ lầm đường lạc lối biết hối cải đều được khoan 

hồng. Những việc làm này đã làm cho nhân dân ngày phấn khởi và thêm tin 

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền mới thành lập. 

Về quân sự, cùng với việc củng cố, mở rộng, tăng cường bổ xung các đội 

giải phóng quân và tự vệ, Đảng bộ còn đẩy mạnh công tác tiễu phỉ, diệt trừ 

phản động đập tan các cuộc càn quét của Nhật nhằm ngăn chặn âm mưu mở 

rộng phạm vi chiếm đóng của chúng, tổ chức tiến đánh các vị trí của địch 

nhằm tiêu hao đội quân Phát xít, đánh tan các đội bảo an dân vệ, cướp lấy vũ 

khí của chúng mà trang bị cho ta.  

Trong tháng 5-1945, ta phục kích một toán quân Nhật kéo vào Lũng Dẻ. 

Lũng Đoong, Nà Khoang (Nguyên Bình) diệt hơn chục tên. Ở Hà Quảng, ta 

thường xuyên cho lực lượng vũ trang bao vây quấy rối đồn Sóc Giang. Cũng 

trong tháng 5-1945, giải phóng quân châu Trùng Khánh kết hợp với lực lượng 

vũ trang địa phương đã đập tan bọn phản động ở Pò Tấu và các nhóm phỉ ở  

Hạ Lang. 
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Tháng 6-1945, giải phóng quân Hà Quảng, Bảo Lạc, Hoà An phối hợp 

với dân quân tự vệ địa phương tiêu diệt và bắt sống trên 300 tên thuộc bọn phỉ 

Lằm Tìn, Lằm Pắn Dí ở Háng Tháng (châu Hà Quảng) thu 12 súng liên thanh, 

81 súng trường, 42 khẩu súng ngắn. Cùng lúc đó, lực lượng vũ trang Hà 

Quảng đã tiêu diệt bọn phỉ Chánh Thải, và tên phỉ Lằm Tìn làm tay sai cho 

phát xít Nhật [9, tr.125].  

Việc luyện tập quân sự cho các đội tự vệ chiến đấu được tổ chức rầm rộ 

ở các châu. Tháng 5-1945, Trường quân chính kháng Nhật đầu tiên được tổ 

chức tại Lũng Chung (Hoà An) có khoảng 100 học viên tham gia. Sau đó, ta 

mở tiếp trường quân chính kháng Nhật ở Thua Cáy (Hoà An). Ngoài ra, 

phong trào thanh niên xung phong tòng quân và mua sắm vũ khí chống Nhật 

cũng sôi nổi trong các châu. Tháng 6-1945 thành lập công binh xưởng để sửa 

chữa vũ khí, chế tạo mìn, lựu đạn của tỉnh ở Lũng Phầy (Lam Sơn, Hoà An). 

Với khí thế cách mạng ngày càng dâng cao, nhân dân các dân tộc Cao Bằng 

hết lòng nuôi nấng quân giải phóng về mọi mặt; giới phụ nữ cứu quốc đã tổ 

chức thành tổ phụ nữ để khâu vá quần áo, nấu cơm, nấu nước phục vụ cho các 

chiến sĩ giải phóng. 

Với những kết quả về mọi mặt nêu trên có một tầm quan trọng, là bước 

chuẩn bị, tập dượt cuối cùng để bước vào cuộc tiến công nhằm quét sạch quân 

thù ra khỏi quê hương. 

Cùng với thắng lợi của khởi nghĩa từng phần, những chính sách của Khu 

giải phóng đã cổ vũ mạnh mẽ quân và dân Cao Bằng trong cao trào kháng 

Nhật, cứu nước, góp phần thúc đẩy thời cơ Tổng khỏi nghĩa mau đi đến chín 

muồi, tạo ra những tiền đề cho cuộc nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền khi 

thời cơ đến. 
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3.2. KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG TOÀN TỈNH THÁNG 8 - 1945 

Trong lúc nhân dân các dân tộc Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ 

và Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh đang thu được những thắng lợi quan trọng 

trong cuộc kháng Nhật cứu nước, diệt trừ bọn tay sai phản động, thì trên thế 

giới cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã đến hồi kết thúc. Ngày 14-8-1945, 

phát xít Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Sự 

kiện này làm cho hệ thống chính quyền Nhật ở Đông Dương hoang mang cao 

độ. Ở trong nước, cao trào kháng Nhật của nhân dân ta diễn ra vô cùng quyết 

liệt, khí thế cách mạng sục sôi khắp nơi. Các lực lượng trung gian đã ngả hẳn 

về phía cách mạng. Tình thế cách mạng trực tiếp đã xuất hiện. điều kiện 

khách quan và chủ quan cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền toàn 

quốc nói chung và toàn tỉnh Cao Bằng đã chín muồi.  

Trước sự biến chuyển mau lẹ của tình hình, ngay khi nghe tin phát xít 

Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện, từ ngày 14-15 tháng 8-1945, Hội 

nghị đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương đã khai mạc tại Tân 

Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Hội nghị nhận định: “Những điều kiện khởi 

nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi… Quân lính Nhật đã tan rã, mất tinh 

thần, hàng ngũ chỉ huy quân Nhật ở Đông Dương chia rẽ đến cực điểm, bọn 

Việt gian thân Nhật hoảng sợ, toàn dân tộc đang sôi nổi đợi giờ khởi nghĩa 

giành chính quyền độc lập” [41, tr.413-414].  

Hội nghị quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy 

chính quyền trước khi quân Đồng Minh vào. Cũng trong cuộc họp quan trọng 

này, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu 

gọi toàn dân nổi dậy.  

Hội nghị khẳng định cơ hội tốt cho nhân dân ta giành độc lập đã tới. 

Tình hình vô cùng khẩn cấp đòi hỏi phải tập trung lực lượng vào những việc 

chính; thống nhất mọi phương diện quân sự, chính trị hành động và chỉ huy; 
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kịp thời hành động không bỏ lỡ cơ hội. Khẩu hiệu đấu tranh lớn là “Phản đối 

xâm lược”, “Hoàn toàn độc lập”, “Chính quyền nhân dân”. Phương châm 

hành động là phải đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng không kể thành thị 

hay thôn quê, quân sự và chính trị phải phối hợp, làm tan rã tinh thần quân 

địch và dụ chúng ra hàng trước khi đánh. Phải chộp lấy những căn cứ chính 

trước khi quân Đồng Minh vào, thành lập ngay các Uỷ ban nhân dân ở những 

nơi giành được chính quyền. 

Sau Hội nghị đại biểu Đảng toàn quốc, ngày 16 và 17-8-1945, Tổng bộ 

Việt Minh đã triệu tập Đại hội quốc dân tại Tân Trào. Tham dự Đại hội có 

hơn 60 đại biểu Bắc, Trung, Nam và đại biểu đồng bào ta ở nước ngoài. Đại 

hội nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông 

Dương và 10 chính sách lớn của Việt Minh. Đại hội quyết định thành lập Uỷ 

ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời), do Hồ Chí Minh làm Chủ 

tịch. Đại hội quy định Quốc Kì, Quốc ca. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào cả nước 

đứng lên “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”. 

Đáp lại lời kêu gọi của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Đảng bộ Cao Bằng triệu tập ngay hội nghị Tỉnh uỷ và cử ra Uỷ ban khởi 

nghĩa của tỉnh gồm 6 đồng chí do đồng chí Văn Tư (tức Hoàng Đình Giong) 

làm Trưởng ban. 

Uỷ ban khởi nghĩa của tỉnh đã ra lệnh cho giải phóng quân, lực lượng vũ 

trang ở các châu và các đội du kích, tự vệ cùng toàn thể nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh nổi dậy đánh chiếm các đồn, bốt của Nhật ở các châu, lỵ và thị xã, 

trên các trục đường giao thông, tiêu diệt quân phát xít, các đội bảo an do Nhật 

tổ chức, bọn tay sai phản động thân Nhật còn sót lại, cướp súng địch để trang 

bị cho ta. 
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Ở châu Hà Quảng, từ ngày 17 - 19 tháng 8-1945, theo chủ trương của 

Huyện uỷ, quân giải phóng và các lực lượng tự vệ Hà Quảng đã bao vây chặt 

đồn Sóc Giang, cắm cờ đỏ sao vàng xung quanh đồn để uy hiếp địch, bắc loa 

kêu gọi địch đầu hàng. Đêm 20-8-1945, quân Nhật bí mật xuyên rừng rút về 

Đôn Chương, lực lượng vũ trang châu Hà Quảng kịp thời truy kích và đánh 

cho chúng bị thiệt hại nặng. Khi chúng chạy đến Nặm Thoong, Nà Loá (xã 

Đức Long, Hoà An) lại bị lực lượng giải phóng quân Hoà An chặn đánh, tiêu 

diệt 20 tên, thu 1 súng cối, 2 súng liên thanh, 2 súng trường. Sáng 21-8-1945, 

Sóc Giang được giải phóng, Hà Quảng sạch bóng quân thù.  

Tại châu Hoà An, lúc này cao trào cách mạng đang rầm rộ khắp mọi nơi, 

lực lượng vũ trang của ta đã tiến hành bao vây chặt đồn Nước Hai, cắt đứt 

đường dây điện thoại, triệt các đường tiếp tế của địch… chuẩn bị tấn công 

tiêu diệt đồn, ta còn cắm cờ đỏ sao vàng trên các mỏm đồi xung quanh để uy 

hiếp tinh thần quân địch. Ngày 19-8-1945, địch cho một toán lính bảo an từ 

trong đồn ra nối dây điện thoại ở Bản Sẩy cách đồn khoảng 1 km thì bị lực 

lượng vũ trang ta chặn đánh tiêu diệt 12 tên, thu 5 súng, bọn sống sót phải 

quay về đồn. Ngày 20-8-1945, tên tri châu Hoà An đã đem 60 lính bảo an 

cùng vũ khí ra hàng. Bọn Nhật còn lại trong đồn hoảng sợ phải rút khỏi đồn 

Nước Hai vào đêm 21-8-1945, bị ta truy kích, chặn đánh chúng ở Tả Lạn, 

Lăng Phia (xã Bế Triều) và tiếp tục truy đuổi đến án Lại (xã An Bằng), ta đã 

tiêu diệt nhiều tên địch, thu một số vũ khí. Trong ba lần chặn đánh địch ở Hoà 

An, ta tiêu diệt 30 tên địch, thu 1 súng máy, 20 súng trường, cùng nhiều quân 

trang, quân dụng khác. 

Ngày 22-8-1945, lực lượng vũ trang ta đã chiếm đồn Nước Hai, châu lỵ 

Hoà An, Hoà An đã hoàn toàn giải phóng. 

Ở châu Nguyên Bình, quân Nhật ở đồn Nguyên Bình và đồn Tĩnh Túc 

hoang mang cao độ. Ngày 20-8-1945, lính Nhật ở mỏ thiếc Tĩnh Túc rút chạy 
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về Bắc Kạn, lực lượng cách mạng đã kiểm soát mỏ và thị trấn Tĩnh Túc, tự vệ 

mỏ bắt được 4 tên mật thám. Ngày 21-8-1945, đội vũ trang Quý Quân, Gia 

Tự, Thế Dục được điều động về huyện lỵ chuẩn bị đánh đồn. Sáng hôm đó 

đội vũ trang khu Thiện Thuật tiến vào mỏ thiếc Tĩnh Túc tổ chức mít tinh và 

trừng trị bọn Việt gian, sau đó đội quay ra huyện phối hợp với các đội vũ 

trang vùng thấp chuẩn bị chiến đấu. Lúc này quân Nhật trong đồn Nguyên 

Bình cũng rút về Bắc Kạn, trên đường rút quân, chúng bị đội vũ trang tổng 

Trần Hưng Đạo phục kích tiêu diệt một số tên. Ta bao vây chặn đồn Nguyên 

Bình, địch không lối thoát. Tối 21-8-1945, số lính Bảo an còn lại trong đồn 

Nguyên Bình buộc phải ra hàng, hạ vũ khí, ta thu được gần 100 súng các loại. 

Châu lỵ Nguyên Bình được hoàn toàn giải phóng. Sáng 22-8-1945, dưới sự 

lãnh đạo của châu uỷ, Ban Việt Minh châu, một cuộc mít tinh lớn được tổ 

chức tại châu lỵ. Trong cuộc mít tinh, chính quyền cách mạng đã tuyên bố 

xoá bỏ chính quyền thực dân cũ, thành lập Uỷ ban nhân dân cách mạng, toà 

án cách mạng được thành lập, hầu hết bọn kì hào, lí dịch còn lại đều được 

hưởng chính sách khoan hồng, bọn nợ máu với nhân dân đã bị xử lí.  

Tại châu Trùng Khánh, trước sức mạnh của lực lượng vũ trang cách 

mạng và quần chúng nhân dân, bọn Nhật đã bí mật rút khỏi Trùng Khánh vào 

đêm 18-8-1945, ta dưa quân vào chiếm ngay châu lỵ và truy quét bọn tay sai 

phản động. Ngày 19-8-1945, Trùng Khánh được hoàn toàn giải phóng. Ngày 

26-8-1945, Uỷ ban nhân dân lâm thời châu được thành lập ra mắt nhân dân. 

Tại châu Quảng Uyên, khi nghe tin quân Nhật đã phải rút khỏi Trùng 

Khánh, bọn Nhật ở đây hoang mang dao động cực độ. Ngày 19-8-1945, quân 

Nhật đóng ở đồn Quảng Uyên rút về thị xã, quân ta tiến vào chiếm châu lỵ, 

bọn lính bảo an phải đầu hàng, ta thu hết vũ khí. Sáng 20-8-1945, tại cuộc mít 

tinh lớn ở phố Quảng Uyên, Uỷ ban nhân dân Lâm thời châu đã ra mắt nhân 

dân, đồng thời tuyên bố xoá bỏ chính quyền tay sai của Nhật. 
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Tại Thạch An, sau khi quân Nhật bị lực lượng cách mạng bức khỏi đồn 

Đông Khê, bọn lính bảo an bị lực lượng cách mạng uy hiếp buộc phải đầu 

hàng nộp toàn bộ vũ khí cho ta. Lực lượng cách mạng đã chiếm đồn và làm 

chủ châu lỵ. Uỷ ban nhân dân lâm thời châu đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn 

tuyên bố xoá bỏ chính quyền cũ, Uỷ ban nhân dân lâm thời châu được thành 

lập từ tháng 7-1945, nay chính thức ra mắt nhân dân, lãnh đạo nhân dân củng 

cố, bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng. 

Tại thị xã, nơi trung tâm kinh tế, văn hoá của tỉnh, lúc này tình hình rất 

phức tạp, lực lượng vũ trang giải phóng đang truy quét giặc Nhật ở khắp các 

châu trong toàn tỉnh, tàn quân Nhật đang dồn về thị xã để cố thủ. Trong khi 

đó, quân Tưởng với danh nghĩa Đồng Minh đang tràn qua biên giới tiến 

nhanh vào thị xã nhằm mưu đồ “tiêu diệt cộng sản”, dựng chính quyền bù 

nhìn tay sai. 

Mệnh lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa là phải chiếm được thị xã trước khi 

Đồng Minh kéo quân vào; chính quyền cách mạng của tỉnh phải giành lấy chủ 

quyền ở thị xã để giao thiệp với quân Đồng Minh. 

Lúc này không khí tổng khởi nghĩa sục sôi, quân giải phóng ngày càng 

xiết chặt vòng vây chuẩn bị tấn công sào huyện cuối cùng của quân Nhật. Bọn 

Nhật và tay sai hoang mang cực độ, nhất là sau đêm 19-8-1945 ta giết một tên 

mật thám Nhật ở Nước Giáp. Ngày 20-8-1945, đã có 30 tên lính bảo an ở tỉnh 

lỵ mang vũ khí ra hàng. Đêm 20-8-1945, ta lại bắt và khử 3 tên mật vụ vì 

chúng đã bí mật liên lạc với Tưởng.  

Ngày 20-8-1945, quân Tưởng và bọn tay sai kéo vào Trùng Khánh, Trà 

Lĩnh, Quảng Uyên… gây nhiều khó khăn cho ta. 

Tình hình vô cùng khẩn trương, ngày 21-8-1945, Giải phóng quân được 

được lệnh tiến vào thị xã, bao vây tỉnh lỵ, bức hàng bọn quan lại, tuyên bố 

xoá bỏ chính quyền địch. Quân Nhật hết sức hoang mang lo sợ, buộc phải nộp 
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hết số số vũ khí chúng tước được của Pháp cho ta. Ngay đêm đó bọn Nhật bí 

mật rút lui theo quốc lộ 3 về Bắc Kạn.  

Sáng ngày 22-8-1945, Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh Cao Bằng và thị xã 

tổ chức cuộc tuần hành trên các đường phố biểu dương lực lượng, sức mạnh 

của cách mạng, sau đó họp mít tinh tại chùa Phố Cũ tuyên bố xoá bỏ chính 

quyền tay sai của Nhật, thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời thị xã Cao Bằng. 

Nhân dân thị xã cao Bằng nhiệt liệt chào đón chính quyền cách mạng và Uỷ 

ban nhân dân lâm thời tỉnh (thành lập ngày 15-6-1945, do đồng chí Hoàng 

Đức Thạc làm Chủ tịch) ra mắt toàn dân. Đồng thời ta cử một đoàn đại biểu 

thay mặt Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh giao thiệp với đội quân Tưởng theo 

quy chế Đồng Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ độc lập tự do mà 

dân tộc ta vừa giành được. Ngày 22-8-1945, về cơ bản toàn tỉnh Cao Bằng đã 

sạch bóng quân thù (một số huyện do bọn phản động thổ phỉ khống chế nên 

việc thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân có phần muộn hơn như 

Hạ Lạng 25-9-1945, Trà Lĩnh 28-9-1945. 

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng ở thị xã tháng 8-1945 

thực sự là ngày hội của quần chúng, là cuộc vùng dậy có vũ trang của toàn 

dân dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh do Đảng lãnh đạo. Cùng 

với nhân dân cả nước, quân và dân trong tỉnh nói chung, thị xã nói riêng dưới 

sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã vùng dậy đập tan xiềng xích của thực dân 

phong kiến. Từ đây nhân dân Cao Bằng cùng nhân dân cả nước giành được 

quyền làm chủ vận mệnh của mình được sống trong độc lập tự do. Thắng lợi 

trong khởi nghĩa từng phần và Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Cao Bằng đã 

góp phần quan trọng đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám - 1945. 

Tiểu kết chƣơng 3: Cùng với cả nước, Đảng bộ Cao Bằng đã chớp lấy 

thời cơ thuận lợi khi Nhật đảo chính Pháp, phát động cuộc khởi nghĩa giành 
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chính quyền về tay nhân dân. Đảng bộ Cao Bằng đã lãnh đạo quân và dân 

trong tỉnh xoá bỏ chính quyền đế quốc, thành lập chính quyền cách mạng ở 

các xã và huyện, diệt trừ bọn phản động tay sai, truy quét các nhóm phỉ, giữ 

vững và củng cố chính quyền cách mạng, phát triển lực lượng về mọi mặt, 

tiến lên Tổng khởi nghĩa quét sạch quân phát xít Nhật ra khỏi quê hương và 

góp phần vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa toàn quốc, lập nên nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà. 
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KẾT LUẬN 

 

 

 

Quá trình chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở 

tỉnh Cao Bằng (1941-1945) là một bộ phận của cuộc vận động cách mạng giải 

phóng dân tộc Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, đó là một 

chặng đường cách mạng đầy gian nan nhưng rất vẻ vang.  

Cao Bằng được Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm nơi xây 

dựng căn cứ địa, nơi đặt cơ quan đầu não của công cuộc cách mạng giải 

phóng dân tộc. Từ căn cứ địa Cao Bằng, Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh 

đạo Trung ương Đảng đã hoạch định những vấn đề chiến lược, sách lược và 

trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng về mọi mặt cho khởi nghĩa vũ trang 

giành chính quyền. Thực hiện chủ trương khởi nghĩa vũ trang của Trung ương 

Đảng và Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã tập trung giải quyết các 

nhiệm vụ xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ quân sự, cán bộ chính trị đẩy mạnh 

xây dựng lực lượng và mở rộng căn cứ địa, thực hiện chủ trương của Hồ Chí 

Minh nối liền căn cứ địa Cao Bằng với Thái Nguyên và toàn quốc để “Khi 

phát động đấu tranh vũ trang lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc gặp khó khăn 

có thể giữ”. 

Từ những thắng lợi của quá trình xây dựng lực lượng và khởi nghĩa vũ 

trang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, luận văn rút ra một 

số kết luận như sau: 

1. Cao Bằng là tỉnh có địa bàn chiến lƣợc cơ động hết sức quan trọng 

đối với cách mạng cả nƣớc: “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” 

Cao bằng là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nước ta, có địa hình, địa thế 

thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ địa cách mạng. Hệ thống giao thông thủy 
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bộ trong nội địa và ra nước ngoài của Cao bằng làm cho tỉnh Cao Bằng có vị 

trí chiến lược hết sức quan trọng.  

Theo sông Máng, thuyền nhỏ có thể đi từ Mỏ Sắt (Sóc Giang) đến Tà 

Lùng, sát biên giới Việt - Trung. Xưa kia đồng bào theo sông Máng, đi thuyền 

qua ải Na Thống đến tận động La Hồi Long Châu, Trung Quốc. Nếu theo 

đường bộ, từ các huyện biên giới như Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hà 

Quảng có rất nhiều cửa khẩu và hàng trăm lối mòn thông sang Trung Quốc. 

Trong đó, đường Quảng Uyên ra Thủy Khẩu, Long Châu (Trung Quốc) trở 

thành con đường trọng yếu của nhân dân hai nước vùng biên. Đây là điểm hết 

sức thuận lợi cho ta tiếp nhận những gì cần thiết từ vùng đất nằm ngoài sự 

kiểm soát, khống chế của kẻ địch và cũng là lối thoát ra ngoài khi ở trong 

nước gặp khó khăn. Từ Cao Bằng nối với Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội 

bằng quốc lộ số 3. Như ta đã biết, Thái Nguyên, gạch nối giữa đồng bằng và 

miền núi. Nối với Thái Nguyên là nối được với tất cả các vùng rừng núi Đông 

Bắc và Tây Bắc đất nước và phát triển về xuôi. Từ Cao Bằng theo quốc lộ số 4 

về Lạng Sơn, một điểm giao thông quan trọng trên con đường quốc tế và 

xuyên Việt. Khả năng phát triển của cách mạng ở Cao Bằng là hết sức rộng mở.   

Do có thế hiểm yếu, có vị trí chiến lược quan trọng, hơn nữa địa thế 

hiểm trở có nhiều hang động thung lũng kín đáo dựa vào đó để gây dựng cơ 

sở, che dấu và phát triển lực lượng. Cũng chính do sự hiểm trở này mà những 

vùng sâu, vùng xa bộ máy thống trị thực dân không dễ gì kiểm soát chặt chẽ, 

thường xuyên, do đó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cách 

mạng, nên Hồ Chí Minh đã chọn Cao Bằng là nơi xây dựng căn cứ địa cách 

mạng, làm chỗ dựa vững chắc để xây dựng lực lượng và từ đó phát triển ra 

toàn quốc. 
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2. Trên cơ sở thực hiện tƣ tƣởng đoàn kết các dân tộc của Hồ Chí 

Minh, lực lƣợng chính trị, lực lƣợng vũ trang tỉnh Cao Bằng đã từng bƣớc 

hình thành, không ngừng phát triển và vƣợt qua sự khủng bố của kẻ thù 

Hồ chí Minh - hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, Người luôn luôn 

nhắc nhở cán bộ, đảng viên xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất dân tộc. 

Bởi lẽ dưới ách thống trị của thực dân Pháp, với chính sách chia để trị của 

chúng đã làm cho nhân dân các dân tộc bị rơi vào hoàn cảnh chia rẽ, nghi kị 

lẫn nhau, làm suy yếu lực lượng cách mạng. Dưới ánh sáng tư tưởng đại đoàn 

kết dân tộc của Hồ Chí Minh, Đảng bộ Cao Bằng đã chỉ đạo, tổ chức và làm 

cho đồng bào các dân tộc thấy được sức mạnh đoàn kết dân tộc của chính 

mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, từ đó mà hăng hái tham gia 

Mặt trận Việt Minh.  

Đại đoàn kết dân tộc gắn liền với tổ chức Việt Minh vì mục tiêu độc lập 

dân tộc có sức tập hợp, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc trong tỉnh từ 

vùng thấp (trong các dân tộc Tày, Nùng, Kinh…) đến vùng núi cao (trong 

đồng bào Dao, H’Mông…) tham gia các đoàn thể cứu quốc như: Công nhân 

cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc… Vì 

thế, trong khoảng hai năm kể từ khi Mặt trận Việt Minh thành lập, Cao Bằng 

đã có nhiều xã, tổng, châu “hoàn toàn” Việt Minh. Ban Chấp hành Việt Minh 

các cấp cũng lần lượt được thành lập.  

Cũng chính vì sự lớn mạnh về lực lượng chính trị của quần chúng, lực 

lượng vũ trang đã từng bước hình thành với quy mô và hình thức ngày càng 

cao. Từ chủ trương tổ chức Việt Minh phát triển đến đâu là thành lập tự vệ 

đến đó; từ tự vệ thường, lập thêm tự vệ chiến đấu. Cuối năm 1941, đội du 

kích Pác Bó được thành lập làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở cách mạng và làm 

giao thông liên lạc. Từ cuối năm 1943, đầu năm 1944 lực lượng chính trị bao 
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gồm các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh và lực lượng vũ trang 

trong nhân dân phát triển mạnh, đặc biệt là hai khu Việt Minh là khu Quang 

Trung và khu Thiện Thuật đã thành lập được trung đội du kích thoát li của 

từng khu. 

Ban Chấp hành Việt Minh các cấp giữ chức năng như một chính quyền 

cách mạng đã giải quyết nhiều yêu cầu chính đáng của nhân dân như: Nâng 

cao trình độ văn hoá giáo dục, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân, hạn chế sự bóc lột về kinh tế, cô lập về chính trị đối với bọn chức 

dịch tay sai, phản động. Do đó nhân dân càng tin tưởng, đoàn kết dưới sự lãnh 

đạo của Đảng. Đây chính là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, chính 

sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tỉnh miền núi có nhiều dân tộc 

anh em, trình độ chính trị, kinh tế, xã hội ở mức độ khác nhau, nhưng tất cả 

các dân tộc đều đoàn kết thống nhất thành hành động cách mạng: Đánh Pháp, 

đuổi Nhật. Chính vì thế, phong trào cách mạng Cao Bằng tuy bị địch khủng 

bố dữ dội (từ cuối năm 1943 đến 1944), nhưng do nhân dân các dân tộc đã 

nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng đấu tranh nên đã làm thất bại âm mưu 

của địch, bảo toàn được lực lượng. 

Sự lớn mạnh của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang tại căn cứ địa 

Cao Bằng là cơ sở vững chắc cho sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền 

giải phóng quân ngày 22-12-1944, đánh đấu bước trưởng thành quan trọng 

của lực lượng vũ trang cách mạng trên căn cứ địa. Đó là những điều kiện cơ 

bản để Đảng bộ Cao Bằng lãnh đạo nhân dân từ khởi nghĩa từng phần đến 

Tổng khởi nghĩa năm 1945.  
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3. Trong quá trình xây dựng, căn cứ địa Cao Bằng không ngừng đƣợc 

mở rộng góp phần tạo điều kiện đƣa tới sự ra đời của Khu giải phóng 

Cao Bằng được Hồ Chí Minh chọn làm nơi xây dựng căn cứ địa cách 

mạng đầu não của cả nước. Cao Bằng sẽ thực hiện các mối quan hệ quốc tế và 

đặc biệt là với phong trào cách mạng cả nước. Thực hiện chỉ thị “Nam tiến” 

của Hồ Chí Minh, từ năm 1942, căn cứ Cao Bằng đã không ngừng được mở 

rộng, sang hướng Đông để tiến dần xuống Lạng Sơn, sang Bảo Lạc để tiến về 

Hà Giang, quan trọng hơn cả là theo hướng Nam tiến xuống Bắc Kạn. Cho tới 

đầu năm 1943, việc mở rộng căn cứ địa, đánh thông hai khu căn cứ địa Cao 

Bằng với Bắc Sơn - Võ Nhai và liên lạc với phong trào cách mạng ở dưới 

xuôi được xúc tiến trên quy mô lớn. Kết quả đến cuối năm 1943, bằng con 

đường quần chúng, hai khu căn cứ địa cách mạng được “đánh thông” tạo nên 

một khối liên hoàn vững chắc, làm cơ sở cho sự ra đời Khu giải phóng. Căn 

cứ địa cách mạng Việt Bắc nhờ đó không ngừng được mở rộng, củng cố làm 

bàn đạp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám. 

4. Quá trình chuẩn bị lực lƣợng và tiến hành khởi nghĩa vũ trang 

giành chính quyền ở Cao Bằng góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của 

Cách mạng tháng Tám - 1945 trong cả nƣớc  

Trong suốt những năm 1941-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt 

trận Việt Minh, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã biết phát huy truyền 

thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đấu tranh kiên cường bất 

khuất chống kẻ thù, nên đã xây dựng được căn cứ địa Cao Bằng trở thành một 

căn cứ địa vững chắc, căn cứ địa đầu não của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó, 

khi thời cơ đến - nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang ở Cao Bằng 

dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã chớp thời cơ nhất tề đứng lên khởi nghĩa, 

giành lấy chính quyền về tay nhân dân. Lực lượng giải phóng quân từ Cao 

Bằng tiến về Bắc Kạn tham gia giải phóng Bặc Kạn, tạo điều kiện thuận lợi để 
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Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tân Trào (5-1945), trực tiếp chỉ đạo cuộc Tổng 

khởi nghĩa kịp thời cơ. Nhờ đó, Cao Bằng góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại 

của Cách mạng tháng Tám - 1945. 

 

*       * 

* 

 

Từ sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, phát huy tinh thần yêu 

nước và cách mạng, nhân dân các dân tộc Cao Bằng dưới sự lãnh đạo của 

Đảng bộ tỉnh đã ra sức đóng góp sức người, sức của vào thắng lợi của hai 

cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tiếp tục 

giành được nhiều thắng lợi to lớn về các mặt đời sống vật chất và tinh thần 

của nhân dân không ngừng được nâng cao, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng 

được giữ vững.  



  

  

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

 
119 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. Đào Duy Anh (1964), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

2. Lê Quảng Ba (1999), “Bác Hồ và đội vũ trang Cao Bằng”, Xưa và nay, 

(70), tr.4. 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hạ Lang (2003), Lịch sử Đảng bộ huyện 

Hạ Lang (1930-2000). 

4. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoà An (1995), Lịch sử Đảng bộ huyện 

Hoà An, tập 1(1930-1945).  

5. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thông Nông (2008), Lịch sử Đảng bộ 

huyện Thông Nông (1930-2000). 

6. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trùng Khánh (1997), Lịch sử Đảng bộ 

huyện Trùng Khánh, tập 1 (1930-1954). 

7. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Cao Bằng (1995), Lịch sử Đảng bộ Thị xã 

Cao Bằng, tập 1 (1930-1975), Ban Tuyên giáo Thị uỷ xuất bản. 

8. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (2005), Lịch sử Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ Cao Bằng (1930-2003), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng xuất bản. 

9. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (2003), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng (1930-2000), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

10. Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà An (2004), Lịch sử lực lượng vũ trang 

nhân dân huyện Hoà An (1930-2000). 

11. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng lao động Việt Nam (1971), Cách mạng tháng Tám (1945), Nxb Sự 

thật, Hà Nội. 

12. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (1967), Tìm hiểu Cách mạng 

tháng Tám, Nxb Sự thật, Hà Nội. 



  

  

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

 
120 

13. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Cao Bằng (1985), Bác Hồ với Cao Bằng từ 

Pác Bó - Cao Bằng. 

14. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Cao Bằng (1984), Đời hoạt động cách 

mạng của đồng chí Hoàng Đình Giong.  

15. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng khu Tự trị Việt Bắc (1972), Khu Thiện 

Thuật trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám ở Việt Bắc, Nxb Việt Bắc. 

16. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng khu Tự trị Việt Bắc (1972), Khu Quang 

Trung trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở Việt Bắc, Nxb Việt Bắc. 

17. Ban Nghiên cứu Lịch sử Quân đội thuộc Tổng cục chính trị (1977), Lịch 

sử Quân đội nhân dân Việt Nam, tập 1, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội. 

18. Ban Nghiên cứu Lịch sử Quân đội thuộc Tổng cục chính trị (1966), Thời 

kỳ hình thành của lực lượng vũ trang cách mạng - Dự thảo tóm tắt lịch sử 

Quân đội Nhân dân Việt Nam, tập 1, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội. 

19. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (1976), Những sự kiện lịch sử 

Đảng, tập 1 (1920-1945), Nxb Sự thật, Hà Nội. 

20. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng trực thuộc Ban chấp hành Trung ương 

Đảng lao động Việt Nam (1963), Tìm hiểu tính chất và đặc điểm của 

Cách mạng tháng Tám, Nxb Sự thật, Hà Nội 

21. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng (2007), Hoàng Đình Giong cuộc đời 

và sự nghiệp hoạt động cách mạng (1904-1947), Nxb Chính trị Quốc gia, 

Hà Nội. 

22. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng (1995), Lịch sử Cách mạng tháng Tám 

tỉnh Cao Bằng. 

23. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng (1995), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng, tập 1 (1930-1945). 

24. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng (2006), Pác Bó cội nguồn cách mạng. 

25.  Bác Hồ ở Việt Bắc (1975), Nxb Việt Bắc. 



  

  

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

 
121 

26. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng (1990), Cao Bằng lịch sử đấu tranh vũ 

trang cách mạng (1930-1954). 

27. Bộ Quốc phòng - Viện lịch sử quân sự Việt Nam (2003), Đội Việt Nam 

tuyên truyền Giải phóng quân, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội.  

28. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (2002), Quân đội Nhân 

dân Việt Nam biên niên sự kiện, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội. 

29. Chi bộ Long Châu (Sự thành lập, phát triển và nhiệm vụ của chi bộ), Tài 

liệu lưu trữ tại Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái 

Nguyên, hồ sơ số 157. 

30. Trường Chinh (1971), Hồ Chủ Tịch và những vấn đề quân sự của Cách 

mạng Việt Nam, Nxb Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội. 

31. Lê Duẩn (1976), Đảng Lao Động Việt Nam người lãnh đạo và tổ chức 

mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

32. Lê Duẩn (1978), Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Nxb Sự thật, 

Hà Nội. 

33. Nguyễn Anh Dũng (1985), Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng tháng 

Tám, Nxb Khoa học Xã hội. 

34. Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 55 

năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2000), Nxb Đại 

học Quốc gia, Hà Nội. 

35. Đại học Quốc gia Hà Nội (2002), Việt Nam trong thế kỷ XX, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội. 

36. Đại học Quốc gia Hà Nội - Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển 

(2006), Đóng góp của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái trong tiến 

trình Lịch sử Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội. 

37. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Lịch sử Đảng bộ huyện Trà Lĩnh, tập 1 

(1930-1975), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trà Lĩnh xuất bản. 



  

  

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

 
122 

38. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch An 

(1930-2000), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch An xuất bản. 

39. Đảng cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1982), 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, tập 1 (1930-1945), sơ thảo, Ban Nghiên 

cứu Lịch sử Đảng xuất bản. 

40. Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Cao Bằng (1988), Lịch sử đấu 

tranh cách mạng huyện Hà Quảng, tập 1 (1930-1945), Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Hà Quảng xuất bản. 

41. Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đảng 1930-1945, Ban Nghiên 

cứu Lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội. 

42. Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 4, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

43. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 5, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

44. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

45. Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

46. Đảng Lao động Việt Nam (1963), Văn kiện Đảng 1939-1945, Nxb Sự 

thật, Hà Nội. 

47. Đầu nguồn - Hồi ký về Bác Hồ (1975), Nxb Văn học, Hà Nội. 

48. Bàn Tài Đoàn (1994), Khu Quang Trung căn cứ địa Việt Minh trong vùng 

đồng bào Dao trước 1945, Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội. 

49. Phạm Văn Đồng (1991), Hồ Chí Minh quá khứ hiện tại và tương lai, tập1, 

Nxb Sự thật, Hà Nội. 

50. Võ Nguyên Giáp (2000), “Đội  quân  giải phóng”, Sự kiện và nhân chứng, 

(84), tr.3. 



  

  

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

 
123 

51. Võ Nguyên Giáp (1964), Từ nhân dân mà ra, hồi ký, Nxb Quân đội Nhân 

dân, Hà Nội. 

52. Võ Nguyên Giáp (1977), Những chặng đường lịch sử, Nxb Văn học. 

53. Võ Nguyên Giáp (1990), Tư tưởng Bác Hồ soi sáng sự nghiệp đổi mới 

của chúng ta, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

54. Hoàng Ngọc La (1995), Căn cứ địa Việt Bắc (1940-1945), Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội.  

55. Đinh Xuân Lâm (chủ biên - 1999), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 2, 

Nxb Giáo Dục. 

56. Lịch sử Việt Nam (1971), tập 1, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

57. Phan Ngọc Liên (chủ biên - 2005), Hồ Chí Minh những chặng đường lịch sử, 

Nxb Hải Phòng. 

58. Hồ Chí Minh (1975), Thơ, Nxb Văn Học, Hà Nội. 

59. Nguyễn Xuân Minh, Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái, Lê Đình Thốc 

(1991), Lịch sử cách mạng Quảng Hoà 1930-1954, Ban Thường vụ 

Huyện uỷ Quảng Hoà xuất bản. 

60. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên - 2004), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb 

Giáo Dục. 

61. Ngọn cờ giải phóng (1960), Nxb Sự thật, Hà Nội. 

62. Nhân dân ta rất anh hùng (1969), Hồi kí cách mạng, Nxb Văn học, Hà Nội. 

63. Phan Sĩ Phúc (1999), “Tìm hiểu con đường Nam tiến những năm 1942-

1944”, Tạp chí Lịch sử Quân sự, 120(6), tr.10-11. 

64. Vũ Châu Quán (2008), Bác Hồ với báo Việt Nam độc lập, Nxb Thanh Niên. 

65. Nông Văn Quang (1995), Con đường Nam tiến, Nxb Văn hoá dân tộc. 

66. Trương Hữu Quýnh (chủ biên - 2006), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 

1, tái bản lần thứ chín, Nxb Giáo Dục. 



  

  

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

 
124 

67. Sở văn hoá thông tin Thái Nguyên (2006), Từ A.T.K Thái Nguyên đến 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 

68. Chu Văn Tấn (1971), Kỷ niệm Cứu quốc quân, Nxb Quân đội Nhân dân, 

Hà Nội. 

69. Chu Văn Tấn (1964), Một năm trên biên giói Việt - Trung, Nxb Quân đội 

Nhân dân, Hà Nội. 

70. Nguyễn Thành (1991), Mặt trận Việt Minh, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

71. Trần Dân Tiên (1975), Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ 

tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

72. Nguyễn Trãi (1960), Dư địa chí, Nxb Văn Sử học, Hà Nội. 

73. Tỉnh uỷ Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng - Bộ tư lệnh 

Quân khu 1 - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (1999), 55 năm Quân đội 

Nhân dân Việt Nam miền đất khai sinh và quá trình phát triển, Nxb Quân 

đội Nhân dân, Hà Nội. 

74. Tỉnh uỷ Cao Bằng - Viện sử học Việt Nam (2000), Lịch sử Cổ Trung đại 

Cao Bằng kỉ yếu hội thảo khoa học, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng 

xuất bản. 

75.  Tỉnh uỷ Cao Bằng (1995), Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tỉnh Cao 

Bằng 1941-1945, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- Sở Khoa học Công nghệ và 

Môi trường xuất bản. 

76. Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2000), Địa chí Cao Bằng, Nxb 

Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

77. Thơ ca Cách mạng ở Việt Bắc 1936-1945 (1997), Nxb Văn hoá Dân tộc, 

Hà Nội. 

78. Thơ Hồ Chí Minh (1967), Nxb Văn học, Hà Nội. 

79. Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam - Viện sử học (1971), Đại Nam nhất 

thống chí, tập 4, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 



  

  

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

 
125 

80. Văn kiện Quân sự của Đảng từ 1930 đến tháng 8-1945 (1969), Nxb Quân 

đội Nhân dân, Hà Nội. 

81. Văn Tạo, Thành Thế Vĩ, Nguyễn Công Bình (1960), Lịch sử Cách mạng 

tháng Tám, Nxb Sử học, Hà Nội. 

82. Viện Lịch sử Đảng (1985), Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Nxb Sự 

thật, Hà Nội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

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

 
126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

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

 
127 

DANH SÁCH 34 CHIẾN SỸ DỰ BUỔI LỄ THÀNH LẬP 

ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN  TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN 

NGÀY 22-12-1944 

 
 

Số 

TT 
HỌ TÊN BÍ DANH 

DÂN 

TỘC 
QUÊ QUÁN GHI CHÚ 

1 Trần Văn Kỳ Hoàng Sâm Kinh Lệ Sơn, Tuyên Hoá, Q.Bình Đội trưởng 

2 Dương Mạc Thạch Xích Thắng Tày Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng Chính trị viên 

3 Ngô Quốc Bình Hoàng.V.Thái Kinh An Khang, Tiến Hải, Thái Bình Tình báo KH-TC 

4 Lâm Cẩm Như Lâm Kinh Kinh Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Côngtác Chính trị 

5 Lộc Văn Lùng Văn Tiên Tày Mai Pha, Cao Lộc, Lạng Sơn Quản lý 

6 Hoàng Thịnh Quyền Tày Tràng Xá, Võ Nhai, Bắc Thái  

7 Nguyễn V. Càng Thu Sơn Tày Hồng Việt, Hoà An, Cao Bằng  

8 Đàm Quốc Chủng Quốc Chủng Tày Bình Long, Hoà An, Cao Bằng  

9 Hoàng Văn Ninh Thái Sơn Nùng Thượng Ân, Ngân Sơn, Cao Bằng  

10 Hà Hương Long  Tày Nam Tuấn, Hoà An, Cao Bằng  

11 Đức Cường (Cơ)  Tày Đề Thám, Hoà An, Cao Bằng  

12 Bế Văn Sắt HồngQuân (Mậu) Tày Bình Long, Hoà An, Cao Bằng  

13 Đinh Tr. Lương Trung Lương Tày Lê Lợi, Thạch An, Cao Bằng  

14 Tô Vũ Dâu Thịnh Nguyên Tày Vĩnh Quang, Hoà An, Cao Bằng  

15 Đức Luận  Kinh Quảng Bình  

16 Bế Kim Anh (Bằng) Kim Anh Tày Hồng Việt, Hoà An, Cao Bằng  

17 Mông Phúc Thơ  Nùng Tràng Xá, Võ Nhai, Bắc Thái  

18 Nông Văn Kiểm Liên Tày Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng  

19 Ma Văn Phiêu Bắc Họp (Đường) Tày Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng  

20 Chu Văn Đế Nam Tày Minh Tâm, Nguyên Bình, cao Bằng  

21 Bế Văn Vạn Vạn Tày Vân Tùng, Ngân Sơn, Cao Bằng  

22 Nông văn Bé Thân Nùng Hoàng Tung, Hoà An, Cao Bằng Liệt sỹ 

23 Hồng Cô  Mông Lũng Giẻ, Nguyên Bình Cao Bằng  

24 Nguyễn Văn Phán Kế Hoạch Tày Hồng Việt, Hoà An, Cao Bằng  

25 Đặng Quý Dần Quý Dao Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng  

26 Tô Văn Cắm  Tô Tiến Lực Tày Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng  

27 Hoàng V.Lường Kính Phát Nùng Đức Vân, Ngân Sơn, Cao Bằng  

28 Hoàng Văn Nhủng Xuân Trường Tày Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng Liệt sỹ 

29 Trương Đắc Đồng Tày Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng  

30 Dương Đại Long  Nùng Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng  

31 La Thanh  Nùng Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng  

32 Ngọc Trình  Nùng Bình Long, Hoà An, Cao Bằng  

33 Nông Văn ích  Nùng Hà Quảng, Cao Bằng  

34 Thế Hậu  Nùng Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng  
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CHỈ THỊ THÀNH LẬP ĐỘI VIỆT NAM TUYỀN TRUYỀN 

GIẢI PHÓNG QUÂN CỦA HỒ CHÍ MINH 

 

“1. Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị 

trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn hành động có kết quả thì 

về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng, cho nên, theo 

chỉ thị mới của Đoàn thể, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao - 

Bắc - Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung 

một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực. 

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải 

động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng 

để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang trong các địa 

phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện. Đội quân 

chủ lực trái lại có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, giúp 

đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thể được, làm cho các đội này trưởng 

thành mãi lên. 

2. Đối với các đội vũ trang địa phương: đưa cán bộ địa phương về huấn 

luyện, tung các cán bộ đã huấn luyện đi các địa phương trao đổi kinh nghiệm, 

liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến. 

3. Về chiến thuật: vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích 

cực, nay đông mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung. 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong 

cho chóng có những đội đàn em khác.  

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. 

Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp 

đất nước Việt Nam chúng ta” [17, tr.114-115]. 
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DIỄN TỪ CỦA ĐỒNG CHÍ VĂN ĐỌC TẠI LỄ THÀNH LẬP 

 ĐỘI VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN 

 

“Các đồng chí! 

Ngày hôm nay, 22 tháng 12 năm 1944, theo mệnh lệnh của Đoàn thể, 

chúng ta tập trung ở chốn rừng xanh núi đỏ này, giữa tổng Trần Hưng Đạo và 

tổng Hoàng Hoa Thám trong liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng, để khai hội thành lập 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 

Các đòng chí hẳn biết: Lúc chúng ta đang nhóm họp ở đây, chính là lúc 

cuộc giao tranh giữa hai mặt trận phát xít và dân chủ sắp hạ lớp màn cuối 

cùng bên trời Âu: Chủ nghĩa phát xít Đức bị tiêu diệt đến tận nơi rồi. Còn ở á 

Đông thì cuộc giao tranh ấy cũng bước vào thời kì quyết liệt với cuộc tấn 

công của Nhật vào Hoa Nam, với cuộc đổ bộ của Mỹ lên Phi-luật-tân. Rồi đây 

nước Việt Nam chúng ta có thể bị lôi cuốn trực tiếp vào vòng binh lửa và chủ 

nghĩa phát xít Nhật thế nào cũng bị dẫn vào chỗ diệt vong. 

Các đồng chí hẳn biết: lúc chúng ta đang nhóm họp ở đây, chính là lúc từ 

Tây sang Đông, làn sóng cách mệnh tân dân dân chủ, cuộc vận động dân tộc 

giải phóng đang dâng lên sôi nổi, lôi cuốn hàng trăm triệu nhân dân các nước 

bị áp bức. Từ nam-tư-lạp-phu đến Trung Quốc, biết bao nhiêu dân tộc đang 

phấn đấu oanh liệt để tranh thủ lấy độc lập, tự do, hạnh phúc. 

Trong lúc đó, ở nước ta, trước cảnh bị đàn áp bóc lột đến tận cùng, sự 

mâu thuẫn giữa Pháp và Nhật ngày càng sâu thêm, cuộc cách mệnh dân tộc 

giải phóng Việt Nam đi đôi với trào lưu thế giới và sắp bước vào giai đoạn 

trực tiếp võ trang tranh đấu. Kìa dân chúng ta chẳng phải đâu đâu cũng sôi 

nổi, đợi chờ ngày tranh đấu quyết liệt hay sao? ở Thái Nguyên, ngọn cờ vũ 

trang tranh đấu chẳng phải đã được nêu cao rồi sao? 
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Để ứng phó cho kịp thời cơ và bảo đảm sự thành công cho cuộc cách 

mệnh giải phóng, Việt Nam độc lập đồng minh đã nêu lên một công tác mới: 

vũ trang tuyên truyền; và trong liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng, phó thác công việc 

đó cho chúng ta, cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân mà ngày 

hôm nay chúng ta khai hội để thành lập, trong một quang cảnh giản đơn, đạm 

bạc mà long trọng. 

Các đồng chí, 

Nhiệm vụ mà Đoàn thể uỷ thác cho chúng ta là một nhiệm vụ quan 

trọng, nặng nề. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, 

nhiệm vụ ấy có tính chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang để 

tuyên truyền, để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân 

sự cho cuộc khởi nghĩa sau này. Chúng ta cần nhận thức điều đó cho rõ ràng, 

để thực hành cho đúng, và nỗ lực đến cùng trong lúc thực hành. Đoàn thể uỷ 

thác cho ta làm nhiệm vụ này, tức là đặt nhiều tin tưởng, hy vọng vào chúng 

ta. Chúng ta sẽ thực hành đúng chỉ thị để khỏi phụ lòng của Đoàn thể. 

Thế là từ giờ phút này trở đi, chúng ta cùng nhau tiến lên trên con đường 

vũ trang tranh đấu. Chúng ta nêu cao tinh thần anh dũng hy sinh, gian nan 

không ngại, khổ sở không từ, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. 

Chúng ta quyết tiến tới để làm tròn nhiệm vụ. Bao nhiêu oán hờn của dân tộc, 

bao nhiêu sự tàn khốc thê thảm đang chờ đợi một cuộc thanh toán. Chúng ta 

nguyện đem xương và máu mà làm việc đó. Chúng ta sẽ vạch rõ cho toàn dân 

rằng con đường sống duy nhất là con đường đoàn kết để vũ trang đứng dậy. 

Quân giải phóng sẽ tỏ rằng mình là một đội quân của dân, của nước, đi tiên 

phong trên con đường giải phóng dân tộc. 

Quân giải phóng sẽ là một đội quân rất trọng kỉ luật, tuyệt đối phục tùng 

thượng cấp, sẽ là một đội quân giàu tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ. 

Chúng ta sẽ quả cảm và sẽ thận trọng, thắng không kiêu, bại không nản. Kinh 
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nghiệm của chúng ta còn non nhưng có làm mới có kinh nghiệm. Chúng ta tin 

tưởng ở thắng lợi. 

Phải, chúng ta nhất định thắng lợi. Dân Nam-tư-lạp-phu đã đem xương 

máu mà giành lại non song đất nước. Dân Pháp, dân Trung Quốc cũng đàn 

đem xương máu đổi lấy giải phóng tự do. Không lẽ gì mà công cuộc dân Nam 

Tư, dân Pháp, dân Trung Quốc làm được mà dân ta lại không làm được. Là 

con cháu của Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám, chúng ta sẽ giải phóng đất 

nước ta, sẽ xứng đáng với tổ tiên ta. Và hẳn không phải là sự ngẫu nhiên mà 

ngày hôm nay Đội tuyên truyền chúng ta lại thành lập ngay ở giữa tổng Trần 

Hưng Đạo và tổng Hoàng Hoa Thám. 

Các đồng chí nhớ: tham gia đội quân giải phóng đầu tiên là một vinh dự 

cho chúng ta, chúng ta sẽ tỏ rằng chúng ta xứng đáng với vinh sự đó. Đã bao 

lâu các đồng chí chờ đợi giờ vũ trang tranh đấu. Giờ ấy đã đến rồi. Theo chỉ 

thị của Đoàn thể, dưới lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, chúng tôi xin tuyên bố 

Đội tuyên truyền Việt Nam giải phóng quân thành lập và hạ lệnh cho các 

đồng chí tiến lên trên con đường vũ trang tranh đấu. 

Từ giờ phút này, các đồng chí sẽ noi theo ngọn cờ mà tiến trên con 

đường máu. Chúng ta tiên, tiến mãi cho đến ngày giải phóng toàn dân. 

Để nêu cao tinh thần khắc khổ, hy sinh, để tỏ lòng ghi nhớ những tấm 

gương oanh liệt của các anh hùng dân tộc đời trước và kiên quyết noi theo, tôi 

xin đề nghị tối hôm nay Đội chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm chay, không 

rau, không muối và suốt đêm nay, chia nhau từng tiểu đội mà túc trực dưới cờ 

và niệm những lời thề danh dự, bên cạnh những đống lửa du kích mà chúng ta 

sẽ đốt lên trong khu rừng này. Đêm nay là đêm du kích đầu tiên của Đội tuyên 

truyền chúng ta. 

Cuối cùng, tôi xin thay mặt Đoàn thể và toàn Đội mà cảm tạ lòng sốt 

sắng ủng hộ của dân chúng trong Liên tỉnh, đặc biệt là các anh, các chị đã 
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không quản ngại nguy hiểm mà đến đây uý lạo bộ đội và tham gia lễ thành lập 

Đội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giết giặc, cứu nước để bù thịnh tình của             

dân chúng. 

Tôi xin hô to: 

Kiên quyết tiến lên trên con đường chiến đấu! 

Tinh thần Quân giải phóng Việt Nam muôn năm! 

Việt Nam độc lập đồng minh muôn năm! 

Việt Nam độc lập muôn năm! ”  [27, tr.325-326-327] 
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MƢỜI LỜI THỀ DANH DỰ CỦA ĐỘI VIỆT NAM 

TUYÊN TRUYỀN GIẢI PHÓNG QUÂN 

 

"Chúng tôi, đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân xin lấy 

danh dự một người chiến sự cứu quốc mà thề dưới là cờ đỏ sao vàng          

năm cánh: 

1. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng 

để chống xâm lược và bọn Việt gian phản quốc, để giải phóng cho toàn dân 

Việt Nam, làm cho nước Việt Nam trở thành một nước độc lập, dân chủ, tự 

do, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới. 

2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp chỉ huy, khi nhân được mệnh lệnh 

gì, sẽ tận tâm, tận lực thi hành cho nhanh chóng và chính xác. 

3. Bao giờ cũng kiên quyết phấn đấu, dù gian lao khổ sở cũng không 

phàn nàn, vào sống ra chết cũng không sờn chí, khi ra trận mạc quyết chí 

xung phong, dù đầu rơi máu chảy cũng không lùi bước. 

4. Lúc nào cũng khẩn trương, hoạt bát, hết sức học tập, chiến đấu để tự 

rèn luyện thành một quân nhân cách mạng, xứng đáng là một người chiến sỹ 

tiên phong giết giặc, cứu nước. 

5. Tuyệt đối giữ bí mật cho công việc của Đội như nội dung tổ chức, kế 

hoạch hành động cùng những người chỉ huy trong đội và giữ bí mật cho tất cả 

các đoàn thể cứu quốc. 

6. Khi ra trận nếu bị quân địch bắt được, thì dù bị cực hình tàn khốc thế 

nào cũng quyết một lòng trung thành với sự nghiệp giải phóng của toàn dân, 

không bao giờ cung khai phản bội. 

7. Hết sức ái hộ bạn chiến đấu cũng như ái hộ bản thân, hết lòng giúp đỡ 

nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. 
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8. Hết sức giữ gìn vũ khí, quyết không để vũ khí hư hỏng hoặc rơi vào 

tay quân thù. 

9. Khi tiếp xúc với dân chúng sẽ làm đúng ba điều răn: không doạ nạt 

dân - không lấy của dân - không quấy nhiễu dân và ba điều nên: kính trọng 

dân - cứu giúp dân - bảo vệ dân, để gây lòng tin cậy của dân chúng, thực hiện 

quân dân nhất trí, giết giặc cứu nước. 

10. Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự phê bình, giữ tư cách cá nhân mô 

phạm, không làm điều gì hại đến thanh danh Đội quân giải phóng và hại đến 

quốc thể Việt Nam” [17, tr.116-117]. 
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Lán Khuổi Nặm (Pác Bó - Hà Quảng) nơi diễn ra Hội nghị 

Trung ƣơng Đảng lần thứ 8 từ ngày 10 – 19-5-1941 

(ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núi Các Mác (Pác Bó - Hà Quảng) 

(Ảnh thực tế của tác giả) 
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Hoàng Đình Giong (Vũ Đức) Bí thƣ chi bộ hải ngoại năm 1929 

Uỷ viên Trung ƣơng Đảng khoá I (1935) 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nọn (Hoàng Nhƣ) 

Bí thƣ chi bộ Đảng Cao Bằng đầu tiên năm 1930. Bí thƣ Tỉnh uỷ 

1930-1934 (Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 
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Hoàng Đức Thạc (tức Lã) Bí thƣ Tỉnh  uỷ 1942-1943 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đồng chí (từ trái sang phải) Nguyễn Bằng Giang, Lê Thiết Hùng,  

Nông Thị Trƣng, Bế Sơn Cƣơng, Lê Quảng Ba trong đội du kích  

Pác Bó (12 ngƣời) ảnh chụp năm 1986 

(ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp). 
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Đồn Phai Khắt (Tam Kim, Nguyên Bình) nơi diễn ra trận đánh đầu 

tiên ngày 25-12-1944 của Đội VNTTGPQ 

(Ảnh thực tế của tác giả) 
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Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập 

ngày 22-12-1944 tại khu rừng Trần Hƣng Đạo, Nguyên Bình 

(ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà bia - ghi dấu nơi ra đời Đội VNTTGPQ 

tại khu rừng Trần Hƣng Đạo - Tam Kim - Nguyên Bình 

(Ảnh thực tế của tác giả) 
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Lê Đoàn Chu (Nam Cao, Lê Mới) Bí thƣ Tỉnh uỷ 1934-1940 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tòng - Bí thƣ Tỉnh uỷ năm 1941 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp 
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Khu di tích Kim Đồng tại Nà Mạ - Trƣờng Hà - Hà Quảng 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 
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Nặm Lìn (Hoà An) Nơi thành thành lập chi bộ Đảng đầu tiên 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 
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Hang Pác Bó (Hà Quảng) - nơi Bác Hồ ở và làm việc 

(Ảnh thực tế của tác giả) 
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Cuộc mít tinh giành chính quyền cách mạng ngày 13-3-1945 

tại thị trấn Sóc Giang - Hà Quảng 

(Ảnh do Phòng LSĐ - BTG Tỉnh uỷ CB cung cấp) 
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Bàn đá (Pác Bó - Hà Quảng), nơi Bác Hồ ngồi làm việc 

(Ảnh thực tế của tác giả) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suối Lênin (Pác Bó - Hà Quảng) 

(Ảnh thực tế của tác giả) 


