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Lôøi giôùi thieäu

hiến tranh đã đi xa nhưng những chiến tích
ngày nào của quân và dân Ninh Thuận vẫn còn
đó như một minh chứng hào hùng cho một thời
“máu và hoa”.
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn xin giới thiệu đến các bạn Sổ tay “Địa chỉ đỏ
của tuổi trẻ Ninh Thuận”. Hy vọng cuốn sổ này sẽ giúp
các bạn trẻ hôm nay hiểu thêm về truyền thống cách
mạng quý báu của quê hương thông qua các địa danh, di
tích cách mạng trên toàn tỉnh. Qua đó nâng cao lòng tự
hào dân tộc, góp phần trau dồi đạo đức cách mạng để có
thể kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để biên soạn cuốn sổ tay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
đã tiếp cận, sử dụng nguồn tư liệu do Sở Văn hóa- Thể
thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cung cấp; cử tổ khai
thác đi thực tế tại các di tích lịch sử cách mạng.. Tuy vậy,
còn nhiều sự bất đồng về thời gian và địa điểm do nhiều
yếu tố khách quan. Kính mong các đơn vị, cá nhân tiếp
tục góp ý để Sổ tay “Địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Ninh Thuận”
được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN NINH THUẬN
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DI TÍCH BẪY ĐÁ

PI NĂNG TẮC

1. Tên gọi:
- Bẫy đá Pi Năng Tắc
- Bẫy đá Bác Ái
2. Địa điểm phân bố và đường đi đến di tích:
- Di tích Bẫy Đá nằm tại triền núi Gia Trúc, xã
Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Cách
trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
khoảng 70 km.
- Đường đi đến di tích Bẫy đá Pi Năng Tắc: Đi
theo quốc lộ 27 đến ngã 3 Ninh Bình - thị trấn Tân
Sơn, rẽ phải vào quốc lộ 27B (khoảng 300m) rẽ trái
vào đường ĐT656 và đi thẳng. Đường đi đến Di tích
thuận lợi cho các phương tiện giao thông đường bộ.
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3. Phân loại di tích: Bẫy đá Pi Năng Tắc thuộc loại
hình di tích Lịch sử cách mạng. Được Bộ Văn hóa/
Thông tin công nhận di tích cấp Quốc gia tại Quyết
định số 1140/1992/QĐ-BVHTT, ngày 31/8/1992.
4. Sự kiện, nhân vật lịch sử:
Thực hiện cái gọi là “Quốc sách ấp chiến lược”; từ
năm 1959 chính quyền VNCH đã lập ra những ấp
dân sinh, khu trù mật ở Bà Râu và một số nơi khác
(thuộc huyện Ninh Sơn ngày nay) và gom dân về
đây. Cuối năm 1959 đồng bào dân tộc Raglay được tổ
chức Đảng bí mật bên trong khu tập trung lãnh đạo
phối hợp với du kích bên ngoài, đã vùng lên phá bỏ
các khu dân sinh, trù mật để trở về buôn làng cũ. Sự
kiện này có thể gọi là phong trào đồng khởi đầu tiên
ở miền Nam. Từ sau sự kiện trên, giặc thường xuyên
mở những cuộc càn quét đốt phá buôn làng và ngoan
cố tiếp tục chính sách gom dân.
Ỷ vào so sánh lực lượng và trang bị vũ khí hơn hẳn
đối phương (bấy giờ du kích Raglay chủ yếu chỉ có
cung tên, chông, bẫy), nên bọn giặc chủ quan, lùng
sục sâu vào khu căn cứ như vào chỗ không người.
Nắm chắc được tâm lý chủ quan khinh địch của kẻ thù,
điều tra và phán đoán đúng hướng đi lại thường xuyên
của chúng khi càn vào địa phận xã Phước Bình. Dựa vào
địa thế hiểm trở của núi Gia Trúc, Pi Năng Tắc đã chỉ huy
dân quân du kích xã Phước Bình bố trí một trận địa phục
kích bằng bẫy đá kết hợp với măng cung, chông, bẫy.
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Đoàn viên Công an tỉnh chụp hình lưu niệm
tại Di tích Bẫy đá Pi Năng Tắc

Vị trí phục kích rất lợi hại, ở đây triền núi có độ
dốc cao (khoảng 300) Pi Năng Tắc cho đặt 17 chiếc
bẫy đá liên hoàn, mỗi chiếc cách nhau 20m ngay
phía trên và dọc theo con đường mòn duy nhất băng
ngang qua khu vực này. Phía bên dưới con đường,
ông cho cắm chông có tẩm thuốc độc dày đặc kéo
dài xuống tận bờ suối sâu cách đường khoảng 50m.
Khoảng 11 giờ trưa ngày 08/4/1961 cả một Tiểu
đoàn quân Ngụy đi càn đã lọt vào trận địa phục kích,
Pi Năng Tắc ra lệnh giật bẫy, cả 17 ụ đá khổng lồ
từ trên độ cao 30m đổ ào xuống, cùng với tên, nỏ
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của quân dân du kích Phước Bình hất văng bọn giặc
xuống lòng suối sâu.
Kết quả trận đánh, gần 100 tên đã bị chết và bị
thương, chỉ còn lại một bộ phận sống sót nhờ chưa
lọt vào hoặc may mắn thoát khỏi đoạn đường phục
kích kể trên.
Chiến thắng bẫy đá đã có một ý nghĩa lớn làm nức
lòng quân dân khu căn cứ nói riêng, cả tỉnh Ninh
Thuận và cả nước nói chung.
Từ sau trận đánh này, bọn giặc không dám coi
thường, càn quét, lùng sâu vào vùng căn cứ địa và
chúng cũng từ bỏ luôn âm mưu gom dân về các khu
vực tập trung Ma Ty, Tà Lú, Bà Râu (Ninh Sơn). Nhờ
đó nhân dân có điều kiện tổ chức sản xuất và củng cố
các mặt phong trào, củng cố khu căn cứ. Đồng thời
cũng từ đây, tên tuổi của anh hùng Pi Năng Tắc, tên
bẫy đá đã gắn liền với chiến khu Bác Ái, với rừng núi
Raglay bất tử.
5. Khảo tả di tích:
Cái độc đáo, bất tử của bẫy đá chính là sự thể hiện
trí thông minh, dũng cảm tuyệt vời của quân dân du
kích Raglay nói chung. Biết dựa vào địa hình hiểm
trở của địa phương và thói quen của địch để chọn
nơi bố trí phục kích.
Nguyên tắc làm bẫy đá thì đơn giản. Mỗi bẫy đá
dài trung bình 5m rộng 2m bao gồm: cây gỗ làm sạp,
một đầu dựa vào triền núi, đầu kia dựa vào một cây
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gỗ lớn nằm ngang hai đầu buộc dây kéo đỏ, nối dài
lên phía trên. Trên sạp gỗ chất những tảng đá lớn
nhỏ khác nhau từ 20 – 50kg. Nhờ tựa vào vách núi
nên mỗi bẫy đá có thể chất từ 2 đến 5 tấn đá.
Cứ cách nhau trung bình 20m, du kích bố trí một
bẫy, tất cả gồm 17 chiếc trải dọc theo đường mòn
bọn địch đi qua ở độ cao khoảng 30m. Mỗi bẫy đá do
hai người điều khiển, khi có hiệu lệnh chung bằng
một tiếng súng lệnh của người chỉ huy, tất cả đều
thả dây, bẫy sập và 100 tấn đá đổ ào xuống làm rung
chuyển, vang động núi đồi.
6. Giá trị của di tích:
Bẫy đá Bác Ái làm nên chiến thắng ngày 08/4/1961
là một trong những trận đánh điển hình về nghệ
thuật chiến tranh nhân dân. Chỉ với vũ khí thô sơ:
Bẫy đá, chông tên nhưng cộng với tinh thần dũng
cảm, trí thông minh tuyệt vời của quân dân Bác Ái,
những vũ khí thô sơ đó đã phát huy tác dụng.
Đây là một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa, không
chỉ về mặt quân sự chính trị, mà còn có ý nghĩa về
mặt kỹ thuật sử dụng vũ khí thô sơ độc đáo sáng tạo
của quân dân vung căn cứ Bác Ái.
Ngày nay, khu di tích bẫy đá Pi Năng Tắc đã trở
thành biểu tượng gắn liền với quê hương núi rừng
dân tộc Raglay và đã trở thành cái tên quen thuộc
và ở trong trái tim của tất cả mọi người Raglay nói
riêng, Ninh Thuận nói chung.
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DI TÍCH ĐỒN TÀ LÚ - MA TY

Toàn cảnh Đài tưởng niệm chiến thắng đồn Tà Lú- Ma Ty

1. Tên gọi: Đồn Tà Lú – Ma Ty
2. Địa điểm phân bố và đường đi đến di tích:
- Đồn Tà Lú thuộc xã Phước Đại, Đồn Ma Ty thuộc
xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
khoảng hơn 50 km
- Đường đi đến 02 di tích: Đi theo quốc lộ 27 đến
ngã 3 Ninh Bình- thị trấn Tân Sơn, rẽ phải vào quốc
lộ 27B đến trung tâm xã Phước Đại, đi hơn 500m đến
Đài tưởng niệm đồn Tà Lú – Ma Ty, đi thêm hơn 2
km là đến di tích của đồn Ma Ty (nằm trong lòng hồ
Sông Sắt- chỉ khi nào nước cạn mới nhìn thấy bia di
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tích). Đường đi rất thuận lợi cho các phương tiện giao
thông đường bộ.
3. Phân loại di tích: Đồn Tà Lú – Ma Ty thuộc loại
hình di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh được UBND
tỉnh công nhận ra Quyết định số 1170/1999/QĐ-UB,
ngày 16/4/1999.
4. Mục đích xây dựng Đồn Tà Lú – Ma Ty của địch:
Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt
Nam được ký kết. Để thực hiện được mục đích chia
cắt lâu dài đất nước ta, xây dựng miền Nam thành
một thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự để khi có
điều kiện sẽ xâm chiếm miền Bắc. Tại Ninh Thuận,
chính quyền VNCH thừa hiểu Bác Ái là một căn cứ
địa cách mạng hết sức lợi hại. Nhận thấy điều này
nên đầu năm 1957, Mỹ - Diệm bắt đầu thực hiện
chiến dịch “Thượng du vận” nhằm đánh phá vào
rừng núi, càn quét nhằm dồn đồng bào miền núi
về các khu tập trung ở đồng bằng, biến vùng căn cứ
thành vùng trắng không còn sự sống, để lực lượng
cách mạng mất chỗ dựa.
Ở Bác Ái, chúng mở đường chiến lược từ Tân Mỹ
đến Khánh Hòa, lấy tên là đường “Lệ Xuân” để phục
vụ cho việc dồn dân lập ấp, thực hiện các đợt càn quét.
Lấy cớ là đóng đồn để bảo vệ công nhân làm đường,
tháng 10/1959 chúng cho quân lên đóng đồn ở Tà Lú
và Ma Ty, dồn 1.500 dân ở các xã dưới thấp thành lập
hai ấp chiến lược.
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Học sinh thăm Đài tưởng niệm chiến thắng đồn Tà Lú- Ma Ty

5. Quy mô và địa thế của Đồn:
Đồn Tà Lú nằm cạnh con sông Sắt (sông Tà Lú),
phía Đông là dãy núi Tà Năng, phía Tây là đường tỉnh
lộ (thời Diệm gọi là đường Lệ Xuân) xung quanh đều
có cư dân sinh sống. Đồn gồm một lô cốt xây bằng
đá và xi măng, một trại lớn làm bằng tranh, tre, xung
quanh là hàng rào dây thép gai.
Đồn Ma Ty đóng trên một gò đất bằng phẳng, phía
Nam là suối Ma Ty, phía Đông là dãy núi Tà Năng, xung
quanh đều có cư dân sinh sống. Về quy mô, kiểu cách
xây dựng đồn Ma Ty cũng giống đồn Tà Lú. Mỗi đồn bố
trí một Đại đội (120 người) được trang bị vũ khí hiện đại.
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Nhìn chung các đồn đều đóng gần nguồn nước, thuận
tiện giao thông, cạnh các ấp chiến lược lúc bấy giờ.
6. Diễn biến trận đánh Đồn Tà Lú – Ma Ty:
Nắm được âm mưu của địch, ta quyết định đánh
đồn Tà Lú – Ma Ty, giải phóng đồng bào, tiêu hao
sinh lực địch, củng cố lực lượng.
Tháng 8/1960, một số lực lượng nòng cốt của ta
đóng ở Khánh Hòa tập kết về đóng tại núi Xanh (thuộc
phần đất của Phước Chính và Phước Kháng), kết hợp
với cán bộ nằm vùng, du kích địa phương để đánh
đồn Tà Lú – Ma Ty. Khoảng 4 giờ ngày 30/8/1960, tại
điểm tập kết ở núi Xanh, quân ta chia làm hai mũi,
vượt núi Tà Năng đánh đồn địch. Mũi thứ nhất tấn
công vào Đồn Tà Lú, do đồng chí Thành Nhân chỉ
huy. Mũi thứ hai tấn công vào Đồn Ma Ty, do đồng chí
Vũ chỉ huy. Bằng lối đánh đặc công (đánh ngay trong
lòng địch) quân ta đã bí mật đột nhập vào đồn địch,
phía trong lực lượng chủ lực bất ngờ nổ súng, phía
ngoài du kích bắn vào làm cho địch trở tay không kịp,
chống đỡ yếu ớt, cuối cùng bỏ chạy tan tác. Thừa cơ
hội ta tấn công đốt đồn, đánh sập cầu bắc qua sông
Sắt, cắt đứt tuyến giao thông liên lạc của địch và giành
thắng lợi hoàn toàn.
7. Ý nghĩa lịch sử:
Qua thắng lợi ở Đồn Tà Lú – Ma Ty, ta đã giải
phóng được một số dân ở hai khu tập trung thoát
khỏi sự kìm kẹp của Mỹ - Diệm. Bà con trở lại với
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nương rẫy tăng gia sản xuất, củng cố căn cứ, tiếp tục
đấu tranh chống kẻ thù. Bước đầu làm lung lay chính
sách dồn dân lập ấp, âm mưu biến Bác Ái thành một
vùng trắng của địch.
Mặc dù với số quân ít ỏi, vũ khí thô sơ nhưng bằng
sự dũng cảm, nhanh trí, sự phối hợp thống nhất giữa
quân chủ lực và du kích địa phương ta đã đánh thắng
cả một đại đội của địch được trang bị vũ khí tối tân.
Điều này chứng tỏ rằng, dù kẻ thù có tàn bạo đến đâu,
âm mưu xảo quyệt đến mức nào nhưng nhân dân ta
với sự đoàn kết, quyết tâm kháng chiến dưới sự lãnh
đạo của Đảng thì nhất định thắng lợi.
Tóm lại, chiến thắng ở Đồn Tà Lú – Ma Ty đã được sử
sách ghi nhận là điểm khởi đầu của phong trào đồng khởi
ở khu vực Nam Trung bộ, là một sự kiện lịch sử quan
trọng, là điểm khởi đầu của phong trào đồng khởi trong
khu vực, ghi dấu chiến tích hào hùng của quân và dân ta
trong những ngày đầu kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau đồng khởi ở Tà Lú – Ma Ty, các khu tập trung
khác như: Tầm Ngân, Bà Râu, Đồng Dày, Ma Nới đã
nổi dậy phá khu tập trung của địch để trở về với làng
cũ sinh sống, đấu tranh trực diện với kẻ thù. Kể từ
sau trận Đồn Tà Lú – Ma Ty, chủ trương của Đảng là
củng cố căn cứ cách mạng, chuẩn bị lực lượng tiến tới
đấu tranh vũ trang. Điều này chứng minh rằng, trong
công cuộc bảo vệ Tổ quốc muốn đi đến thắng lợi, đấu
tranh chính trị phải kết hợp với đấu tranh vũ trang.
SỔ TAY “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TUỔI TRẺ NINH THUẬN
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DI TÍCH
TÍCH
DI
NÚI
NÚI
CÀ ĐÚ
ĐÚ
CÀ

1. Tên gọi: Núi Cà Đú
2. Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích:
Núi cà Đú nằm giữa một vùng đồng bằng, cánh
trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm gần
10 km về hướng Bắc.
Đường đi tới di tích thuận lợi cho phương tiện
giao thông đường bộ, đi trên quốc lộ 1A hoặc theo
trục đường Ninh Chữ đến quốc lộ 1A.
3. Phân loại di tích: Núi Cà Đú thuộc loại di tích
Lịch sử cách mạng cấp tỉnh, được UBND tỉnh công
nhận ra Quyết định số 1170/1999/QĐ-UB, ngày
16/4/1999.
4. Sự kiện, nhân vật, lịch sử và thuộc tính của
di tích:
14
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4.1. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp:
Cà Đú là tên gọi một ngọn núi nằm giữa vùng
đồng bằng, cây cối trên núi cằn cỗi nhưng lại có
nhiều hang động lớn, sâu và lắm ngõ ngách. Trong
phong trào Cần Vương, nghĩa quân đã lấy Núi Cà
Đú làm căn cứ chống Pháp tại Ninh Thuận.
Từ năm 1946 đến năm 1948, thực dân Pháp âm
mưu kéo dài cuộc chiến tranh thuộc địa bằng cách
đẩy mạnh chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến
tranh”, “dùng người Việt đánh người Việt”, chúng ra
sức càn quét đánh phá ác liệt trong các vùng bị tạm
chiếm để củng cố bộ máy chính quyền.
Đầu năm 1948, phong trào kháng chiến gặp nhiều
khó khăn, hậu phương của ta bị thu hẹp, địch khống
chế dân, đánh bật các lực lượng cách mạng ra xa dân,
nhiều cơ sở nằm vùng bị lộ. Trước tình hình đó, giữa
năm 1948, để bảo toàn lực lượng, cơ quan kháng
chiến của thị xã Phan Rang lần lượt chuyển lên núi
Cà Đú lập căn cứ.
Căn cứ Cà Đú nằm lọt hẳn trong vùng bị tạm
chiếm, giữa vòng vây của giặc, nhưng nhờ địa thế
thuận lợi cho việc trú ẩn, từ đây các đội trinh sát,
các đơn vị vũ trang, các cán bộ dân chính Đảng đêm
đêm về các thôn lân cận như: Dư Khánh, Hộ Diêm,
Ninh Chữ… để tổ chức “diệt tề, trừ gian”, gây dựng
cơ sở.
Địch thừa biết núi Cà Đú là căn cứ cách mạng,
SỔ TAY “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TUỔI TRẺ NINH THUẬN
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cần phải tiêu diệt, nhưng tất cả các cuộc càn quét,
tập kích, pháo kích, bao vây đều không đạt kết quả,
điển hình như:
Vào ngày Quốc Khánh ngày 02/9/1949, địch tập
kích vào cơ quan Thị đội, cảm tử đội đã đánh trả diệt
13 tên, bị thương 17 tên, ta thu được 3 súng.
Ngày 19/5/1949, lúc ta đang làm lễ kỷ niệm sinh
nhật Bác Hồ, có cả đồng bào tham gia, địch tập kích,
bị bộ đội cảm tử đánh trả diệt 9 tên.
Ngày 18/9/1949, địch tập trung lực lượng bao vây
càn lên núi, chúng không ngờ một bộ phận của tiểu
đoàn 89 từ phía Nam hành quân ra Bắc, do đồng chí
Phạm Niên chỉ huy, đang trạm trú quân ở đây đã nổ
súng diệt 21 tên, bị thương 17 tên.
Ngày 24/3/1950, địch càn lên Cà Đú, chúng không
ngờ đại đội 210 đang dừng chân ở đây đã nổ súng
diệt 18 tên, trong đó có 2 thiếu úy và một số tên đầu
hàng
4.2. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và
chính quyền VNCH:
Tháng 8/1954, Tỉnh ủy Ninh Thuận quyết định
chia đồng bằng thành 5 vùng (1, 2, 3, 4, 5) và thị xã
Phan Rang – Tháp Chàm. Vùng ủy vùng 5 do đồng
chí Nguyễn Nhất Tâm làm Bí thư. Đầu năm 1955, cơ
quan vùng ủy vùng 5 đóng ở núi Cà Đú tiếp tục tổ
chức chỉ đạo phong trào kháng chiến ở địa phương,
bí mật bám dân ở các thôn xã lân cận để xây dựng
16
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cơ sở.
Năm 1965, địch xây dựng sân bây Thành Sơn, cảng
Ninh Chữ và khu dẫn xăng dầu từ Ninh Chữ lên sân
bay. Nhằm bảo vệ các công trình quân sự này, địch
cho lập nhiều đồn bót trên quốc lộ 1, quốc lộ 11 (nay
là quốc lộ 27). Ngay núi Cà Đú, chúng cho lính Nam
Triều Tiên chốt ở đây (cây số 6 trên quốc lộ 1).
Dù căn cứ Cà Đú nằm trong vùng phong tỏa của
địch, nhưng cũng không làm hoang mang tinh thần
chiến đấu của các đơn vị vũ trang, cán bộ Đảng ủy
nơi đây. Các đội vũ trang ở căn cứ Cà Đú vẫn liên tục
phá ống dẫn dầu từ Ninh Chữ đi sân bay Thành Sơn,
trung bình mỗi tuần đánh một lần. Bên cạnh đó, ta
thường xuyên đánh du kích, bắn tỉa lính Nam Triều
Tiên ra càn quét quanh chân núi Cà Đú.
Tháng 7/1969, đội công tác vùng 5 phối hợp một
bộ phận lực lượng võ trang tỉnh diệt một tiểu đội
lính Nam Triều Tiên đang lùng sục ven núi Cà Đú
(gần chùa Linh Sơn).
Tháng 4/1975, căn cứ Cà Đú là nơi đóng quân
đơn vị 311 của tỉnh để cùng lực lượng vũ trang thị xã
Phan Rang – Tháp Chàm triển khai đánh phá Tháp
Chàm và ngày 16/4/1975 bắt liên lạc cùng quân chủ
lực tấn công đánh chiếm Phan Rang góp phần giải
phóng hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận.
5. Khảo tả di tích:
Hệ thống núi non ở Ninh Thuận chiếm gần một
SỔ TAY “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TUỔI TRẺ NINH THUẬN
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nửa diện tích trong tỉnh, trong hệ thống đó, xung
quanh Đầm nại, nhô lên những đỉnh núi đơn độc,
chồng chất những đá. Phía Nam Đầm Nại là núi Cà
Đú được coi là hiểm trở nhất vùng Phan Rang. Núi
có độ cao khoảng 319m, diện tích khoảng 3km2.
Chân núi về phía Bắc giáp Đầm Nại, Tây giáp quốc
lộ 1A, Đông giáp khu đất rẫy và có rừng thưa. Phía
Nam giáp trục đường từ Ninh Chữ đến quốc lộ 1A.
Đứng trên đỉnh núi có thể quan sát được vùng
đồng bằng Phan Rang, biển Ninh Chữ. Trong núi có
vô số hang động, nhiều chỗ có thể vào hang bên này
đi mãi sẽ ra phía bên kia. Chính nhờ sự hiểm trở ấy
nên trong cuộc chiến tranh chống Pháp quân kháng
chiến cách mạng đã có thể thoát các cuộc bao vây
của hàng chục tiểu đoàn quân Pháp, để rồi bất thần
xuất hiện đánh tập hậu khi quân Pháp rút lui.
Trong vô số các hang động lớn nhỏ, nổi bật lên
một số hang mà trong hai cuộc kháng chiến chống
Pháp và Mỹ, cách mạng đã thường xuyên dùng làm
nơi trú ẩn, tập kết, sinh hoạt và từ đây xuất phát các
chỉ thị, đường lối hướng dẫn phong trào đấu tranh
ở nội thị Phan Rang – Tháp Chàm, phong trào xây
dựng cơ sở cách mạng ở các xã lân cận, đồng thời
xuất phát các đợt tấn công vào sân bay Thành Sơn,
thị xã Phan Rang – Tháp Chàm…
Ở hướng Tây Bắc của núi Cà Đú, cách chân núi
khoảng 500m đường bộ là hang Hốc Ron. Hang
18
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này có thể chứa được nhiều người ẩn trú sinh hoạt.
Hang này thường được dùng làm nơi tập kết cán bộ
thoát ly. Ở hang này quan sát được các hoạt động của
địch trên quốc lộ 1A và vùng Dư Khánh – Hộ Diêm.
Hang “cây Xay” tên được gọi do bởi hang này có mọc
lên một cây Xay khá lớn. Hang nằm ở hướng Đông
Nam của núi Cà Đú, từ đây có thể dễ dàng quan sát
vùng đồng bằng gồm các khu đất rẫy và rừng thưa.
Từ chân núi đi bộ đến hang khoảng 400m, hang sâu,
nhiều ngõ ngách, được dùng làm cơ quan Mật của
thị xã Phan Rang – Tháp Chàm mà đến nay dòng chữ
“cơ quan Mật” vẫn còn lưu lại trên vách đá.
Hang Hòn Nhọn cũng nằm ở hướng Đông Nam,
cách chân núi theo đường khoảng 250m. Hang này
nằm cách hang Xay khoảng 200m và nhỏ hơn. Trong
kháng chiến hai hang này thường liên lạc nhau.
Hang Đá Dù ở hướng Đông Bắc núi Cà Đú, cách
chân núi theo thường bộ khoảng 100m. Hang rộng,
có tảng đá rộng đến 3m2 – 4m2, nơi thường tổ chức
Míttinh, học tập và hoạt động văn hóa văn nghệ.
Hoạt động của cán bộ cách mạng ở hang này gắn liền
với phong trào đấu tranh của Nhân dân Dư Khánh.
Hang Bà Giá nằm hướng Tây Nam, cách chân núi
200m đường bộ. Hang Đá nằm ở hướng Tây, cách
chân núi khoảng 200m, hai hang này ăn thông nhiều
hang nhỏ, được dùng làm cơ quan của thị xã Phan
Rang-Tháp Chàm.
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Dọc theo chân núi Cà Đú có nhiều tảng đá lớn
chồng chất được dùng làm nơi ẩn nấp để đột kích
đánh phá các hoạt động của địch trên quốc lộ 1A và
trục đường nối biển Ninh Chữ với quốc lộ 1A.
6. Giá trị lịch sử, văn hóa:
Do địa hình hiểm trở nên việc cung cấp lương
thực, thực phẩm, nước uống cho các lực lượng
kháng chiến ở đây rất khó khăn. Điều kiện tự
nhiên để sản xuất lương thực không có, phải nhận
sự tiếp tế từ vùng đồng bằng ven núi trước sự
phong tỏa chặt chẽ của địch. Nhờ sự thương yêu
và giúp về mọi mặt của người dân quanh vùng,
nhất là nhân dân thôn Dư Khánh, căn cứ Cà Đú
vẫn đứng vững giữa vòng vây địch suốt hai cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ. Là căn cứ nằm trong vùng dân cư nên những
chiến công lập được ở đây có tác động tích cực
đến phong trào kháng chiến của nhân dân quanh
vùng (thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh
Hải) cũng như nhân dân tỉnh Ninh Thuận, gây
được niềm tin vào công cuộc kháng chiến thành
công ở tỉnh nhà.
Tóm lại, căn cứ Cà Đú gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng truyền thống kiên cường, bất khuất
của quân dân Ninh Thuận nói chung, thị xã Phan
Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Hải nói riêng, là
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một bài học lịch sử đấu tranh trong hoàn cảnh cuộc
sống bị kìm kẹp, thiếu thốn mọi bề.
Bên cạnh đó các hang động ở núi Cà Đú có cấu
trúc gồm các tảng đá có hình dáng đa dạng, kỳ lạ tạo
nên nét đẹp tự nhiên của các hang. Đứng trên núi
Cà Đú nhìn được bao quát khu du lịch biển Ninh
Chữ cùng với vùng đồng bằng của thị trấn Dư khánh
với phong cảnh hữu tình có Đầm Nại, cánh đồng
muối Đầm Vua, Phương Cựu và Đá Chồng nên thơ.
Những yếu tố này tôn vinh giá trị văn hóa của căn cứ
núi Cà Đú.
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DI TÍCH
NÚI TÀ NĂNG
Hang 403- Nơi chế tạo
vũ khí thô sơ để đánh giặc

1. Tên gọi: Núi Tà Năng
2. Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích:
Di tích là một dãy núi cao, hùng vĩ nằm cách trung
tâm huyện Bác Ái khoảng 1,5km về hướng Đông,
cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng
51km về hướng Tây. Hiện nay, di tích thuộc xã Phước
Đại, huyện Bác Ái.
Từ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đi theo
quốc lộ 27 đến ngã 3 Ninh Bình - thị trấn Tân Sơn,
rẽ phải và tiếp tục đi khoảng 20km nữa là đến huyện
Bác Ái, nhìn về hướng Đông thấy ngọn núi cao, đó là
di tích núi Tà Năng. Đường đi đến di tích thuận lợi
cho các loại xe cơ giới, nhưng xe chỉ đến được chân
22
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núi.
3. Phân loại di tích: Núi Tà Năng thuộc loại di
tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh được UBND tỉnh
công nhận ra Quyết định số 1102/1999/QĐ-UB,
ngày 12/3/2002.
4. Sự kiện, nhân vật lịch sử, thuộc tính của di
tích:
4.1. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp:
Trong thời kỳ đầu kháng chiến, xuất phát từ điều
kiện địa lí tự nhiên, từ điều kiện khách quan và chủ
quan, Đảng bộ và quân dân tỉnh Ninh Thuận rút ra
nhận thức sâu sắc rằng: Nhiệm vụ xây dựng căn cứ
kháng chiến là vô cùng quan trọng. Từ những ngày
đầu kháng chiến, Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã biết
dựa vào một số địa bàn hiểm yếu, địa hình rừng núi
hiểm trở để tổ chức xây dựng các khu căn cứ kháng
chiến.
Do xác định đúng vị trí Bác Ái có tầm quan trọng
về chiến lược lâu dài cho cuộc kháng chiến ở Ninh
Thuận và Nam Trung Bộ. Từ đó đến tháng 3/1950
tỉnh thành lập Ban cán sự Đảng ở Bác Ái, do đồng
chí Cầm (Hút) làm Bí thư, nhưng vẫn trực thuộc sự
lãnh đạo của huyện An Phước. Tháng 10/1950 tỉnh
Ninh Thuận quyết định tách Bác Ái thành lập khu
hành chánh tương đương cấp huyện do tỉnh trực tiếp
chỉ đạo và huyện Bác Ái ra đời từ đây, do đồng chí
Trần Sinh làm Bí thư. Những căn cứ này trên thực tế
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đã trở thành hậu phương vững chắc cho cách mạng
toàn tỉnh, là nơi bám trụ đánh địch, giữ vững các địa
bàn quan trọng ở các vùng miền núi và vùng giáp
ranh, là bàn đạp xuất phát tiến công địch, mở rộng
vùng chiến tranh du kích, đột nhập xây dựng cơ sở
vùng tạm chiếm, diệt ác, phá kìm, củng cố thế trận
để làm chủ của nhân dân nhằm kháng chiến lâu dài.
Tà Năng là tên của một quần thể gồm nhiều ngọn
núi liên kết tạo thành và nhô lên cao giữa vùng Bác
Ái, lắm cây cối, rậm rạp, có nhiều hang động, khe
suối và nhiều tảng đá lớn, rất thuận lợi trong việc
trú ẩn và thành lập cơ quan mật trong thời kỳ kháng
chiến, đặc biệt hơn là xung quanh triền núi có cư dân
tộc người Raglai sinh sống rất lâu đời. Chính quần
thể núi Tà Năng là nơi các đồng chí cách mạng đã
thành lập chiến khu PaRi, sau đổi thành chiến khu
22, tại căn cứ địa này, nhiều cơ quan đầu não từ cấp
huyện, tỉnh của Ninh Thuận đã đóng tại đây này và
Tà Năng cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử
trong suốt hai thời kỳ kháng chiến, điển hình như:
Năm 1941, nhân dân thôn Ma Dớ (nay là xã Phước
Thành) giết tên Chánh tổng La Hằng khét tiếng gian
ác và bóc lột nhân dân rất thậm tệ. Sau đó Pháp đưa
tên La Yên lên thay làm Chánh tổng nhưng tên này
vẫn đối xử với nhân dân như tên La Hằng nên cũng
bị nhân dân trong thôn giết. Những hình thức đấu
tranh này của đồng bào dân tộc đã làm cho nhiều tên
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tay sai không dám hung hăng như trước.
Vào năm 1942, thực dân Pháp bắt 500 người dân
tộc Raglai ở É Lâm Thượng và É Lâm Hạ đi phu làm
con đường Trại Cá đi Tân Mỹ với cảnh làm lụng cực
nhọc, ăn uống kham khổ, còn bị cai thầu sỉ nhục,
đánh đập. Trước thảm cảnh đó, nhân dân đã thực
hiện ngày làm đường, làm cầu, tối đến lại phá đường,
phá cầu. Cuộc đấu tranh cứ diễn đi diễn lại càng làm
cho bọn cai thầu tức giận đàn áp dân phu. Tức nước
vỡ bờ, đến tháng 8/1943 dân phu nổi dậy giết hai tên
cai thầu người Pháp rồi kéo nhau về núi…
4.2. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ:
Sau khi Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam được
ký kết, Tỉnh ủy Ninh Thuận phân chia vùng căn cứ
Bác Ái ra làm nhiều xã: xã Đoàn Kết, Phước Kháng,
Phước Chiến, Phước Thành, Phước Trung, Phước
Đại, Phước Thắng. Đến năm 1954, thành lập thêm xã
Phước Tiến, Phước Bình, Phước Chính, Phước Hòa.
Đầu năm 1957, Mỹ - Diệm tiến hành chiến dịch tố
cộng ở đồng bằng và chúng bắt đầu thực hiện chiến
dịch “Thượng du vận” nhằm đánh phá vào đồng bào
miền núi và dồn đồng bào về khu tập trung, biến
vùng căn cứ thành vùng trắng không còn sự sống để
cho lực lượng cách mạng mất chỗ dựa. Tháng 4/1957,
cuộc họp Tỉnh ủy mở rộng tổ chức tại Bác Ái học tập
Nghị quyết Khu ủy Khu V về việc chuyển cán bộ ra
hợp pháp, lãnh đạo Nhân dân đấu tranh đòi quyền
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dân sinh, dân chủ, chống dồn dân lập ấp.
4 giờ, ngày 30/8/1960, tại điểm tập kết ở núi Xanh
quân ta chia làm hai mũi, vượt núi Tà Năng đánh đồn
địch bằng lối đánh đặc công, quân ta bí mật đột nhập
vào đồn địch ở Tà Lú và Ma Ty, phía trong lực lượng
chủ lực bất ngờ nổ súng, phía ngoài du kích bắn vào
làm cho địch trở tay không kịp. Chiến thắng ở đồn
Tà Lú và Ma Ty là một sự kiện lịch sử quan trọng, là
điểm khởi đầu của phong trào đồng khởi trong khu
vực (Đã nêu trong di tích đồn Tà Lú, MaTy).
Ngày 10/8/1961 địch sử dụng một đại đội lính Bảo
An, lính Cộng hòa kết hợp với lực lượng dân vệ càn
vào xã Phước Bình. Khi chúng lọt vào trận địa mai
phục của ta, lực lượng dân quân du kích theo sự chỉ
huy của đồng chí Pi Năng Tắc, cùng vũ khí thô sơ
bao vây đánh gây cho địch nhiều thiệt hại và bị đẩy
lùi.
Ngày 24/8/1965, Mỹ và chính quyền VNCH đưa
quân đổ bộ vào Ninh Thuận với số quân 900 lính kỹ
thuật và lính chiến đấu (Sư Đoàn tia chớp nhiệt đới).
Đầu năm 1966, chúng đưa tiếp E.44, E.73 thuộc Sư
Đoàn Bạch Mã Nam Triều Tiên cùng với trọng pháo
và các loại máy bay chiến đấu với mục đích đánh phá
vùng căn cứ Bác Ái và biến vùng này thành vùng
trắng không sự sống. Sau 9 ngày càn quét đánh phá,
địch bị thương vong nhiều, quân dân Bác Ái bắn
rơi, làm hư hỏng 42 máy bay và ngăn chặn, đánh lùi
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nhiều trận càn khác.
Sau khi Hiệp định Pari ký năm 1973, địch liên tục
cho máy bay, phi pháo bắn phá ác liệt vào vùng căn
cứ Bác Ái, tổ chức nhiều cuộc càn quét lên núi Tà
Năng, nơi làm việc của cơ quan tỉnh, huyện nhưng
đều bị quân và dân đẩy lùi.
Vào những tháng đầu năm 1975, tình hình trên
chiến trường miền Nam có những sôi động lớn. Để
chuẩn bị cho kế hoạch giải phóng Phan Rang và
sân bay Thành Sơn. Ta đã huy động lực lượng trên
vùng căn cứ Bác Ái ra phục vụ kháng chiến như
đi dân công tải đạn, tải lương thực phục vụ chiến
trường. Ngày 15/4/1975, quân ta từ ba hướng: Du
Long – Phước Kỳ - Krông Pha cùng tấn công đánh
chiếm vào sân bay Thành Sơn, bắt toàn bộ tướng tá
và thu toàn bộ quân trang, quân dụng, vũ khí của
địch. Thừa thắng, quân ta xông lên đánh chiếm Phan
Rang-Tháp Chàm vào ngày 16/4/1975 và tỉnh Ninh
Thuận hoàn toàn giải phóng.
5. Khảo tả di tích:
Tà Năng là tên của một quần thể gồm nhiều ngọn
núi liên kết tạo thành và nhô lên cao giữa vùng Bác
Ái, lắm cây cối rậm rạp, có nhiều hang động, khe
suối và nhiều tảng đá lớn, dựa vào thế hiểm trở ở
đây quân dân Ninh Thuận đã sử dụng làm căn cứ địa
trong thời kỳ kháng chiến. Phía Tây giáp xã Phước
Đại, phía Nam giáp xã Phước Chính, phía Bắc giáp
SỔ TAY “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TUỔI TRẺ NINH THUẬN

27

xã Phước Thành, phía Đông tiếp giáp với xã Phước
Trung và Phước Kháng.
Đứng trên ngọn núi cao ta có thể quan sát được
một vùng rộng lớn của khu vực Bác Ái, trên núi
có nhiều cây cổ thụ, rừng rậm che kín, nhiều hang
động, khe suối rất thuận lợi trong việc lập căn cứ để
kháng chiến. Trong một quần thể gồm nhiều núi,
trong đó nổi bật lên ngọn núi cao mà ta thường gọi
là núi Xanh, là nơi đóng cơ quan Ninh Thuận; dời từ
CK7 về sau năm 1954 và chính nơi này ta thành lập
căn cứ có tên là CK Pari, sau đổi thành CK22. Với
những địa thế thuận lợi có nhiều hang động, núi cao,
rừng rậm, ta đã xây dựng nhiều cơ quan đầu não của
tỉnh, huyện, lực lượng vũ trang, dân quân du kích.
Lực lượng của ta từ đây tiến về phía Đông kiểm soát
và uy hiếp sân bay Thành Sơn, đường sắt Bắc-Nam,
quốc lộ 1A, về phía Nam kiểm soát và uy hiếp quốc lộ
11 (nay là quốc lộ 27), nhà máy thủy điện Đa Nhim.
Về phía Tây trên miền núi Tà năng, ta dựa vào
những hang động hiểm trở để xây dựng cơ quan ban
ngành của tỉnh, huyện như:
- Hang Huyện ủy (Bác Ái Đông và Tây), cách chân
núi khoảng 300m, là nơi làm việc của Huyện ủy, chỉ
đạo tổ chức sản xuất nuôi quân, tổ chức dân quân bố
phòng chống càn quét.
- Trạm xá Tiền Phương: có hai bộ phận.
+ Đội phẫu: chuyên mổ xẻ cho thương binh thuộc
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lực lượng vũ trang.
+ Trạm xá: khám chữa bệnh cho dân quân du kích.
- Hang 403: Hang được mang tên đại đội 403 của
tỉnh. Chính hang này là nơi tập kết lực lượng vũ
trang và dân công tải đạn, tải lương thực tiến về phía
trước phục vụ chiến trường, ngoài ra tại hang này
còn lập cơ xưởng chế tạo mìn, bom tự tạo từ thuốc
nổ của bom Mỹ.
- Đơn vị 317 công binh.
- Đơn vị X.13 trạm xá giao liên.
- Đơn vị H.15 bộ đội đặc công.
- Xưởng giấy: thành lập năm 1967, chuyển về từ
núi Ma Nai, chủ yếu sản xuất giấy phục vụ kháng
chiến.
6. Giá trị lịch sử, văn hóa:
Núi Tà Năng từng là căn cứ địa cách mạng trong
hai thời kháng chiến, xung quanh triền núi là địa bàn
cư trú chủ yếu của dân tộc Raglai, một dân tộc giàu
lòng yêu nước, sớm giác ngộ và tin yêu cách mạng.
Nhân dân sống trên căn cứ Bác Ái không nhiều
nhưng đã đóng góp cả nhân lực, tài lực cho kháng
chiến, người vào đội du kích, người lo sản xuất,
người đi dân công tải đạn, tải lương thực, người vót
chông làm rẫy, người lo bố phòng chống giặc, luôn
luôn kề vai sát cánh với cách mạng.
Từ những ngày đầu kháng chiến, Nhân dân Ninh
Thuận nói chung và Bác Ái nói riêng đã biết dựa vào
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một số địa bàn hiểm trở, hang động của núi rừng
để tổ chức xây dựng các căn cứ. Các căn cứ này trên
thực tế đã trở thành hậu phương vững chắc cho cách
mạng, là nơi bám trụ đánh địch, giữ vững các địa bàn
quan trọng ở miền núi, là bàn đạp xuất phát tấn công
địch, mở rộng chiến tranh du kích, đột nhập cơ sở
vùng tạm chiếm, diệt ác phá kìm.
Nhờ sự yêu thương giúp đỡ mọi mặt của người
dân quanh vùng như: Nhân dân xã Phước Đại, Phước
Chính, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Kháng,
Phước Trung mà căn cứ Bác Ái vẫn đứng vững giữa
vòng vây của địch trong suốt hai thời kỳ kháng chiến.
Là căn cứ nằm trong vùng tự do, những chiến công
ở đây có tác động rất tích cực đến phong trào kháng
chiến của Nhân dân quanh vùng cũng như nhân dân
Ninh Thuận, gây được niềm tin vào công cuộc kháng
chiến thành công ở tỉnh nhà.
Tóm lại: Trong suốt quá trình kháng chiến, 9 năm
chống Pháp và 21 năm chống Mỹ, căn cứ Bác Ái gắn
liền với lịch sử đấu tranh truyền thống cách mạng
kiên cường bất khuất của quân dân Ninh Thuận nói
chung và Bác Ái nói riêng, là một bài học lịch sử đấu
tranh trong hoàn cảnh cuộc sống bị kèm kẹp, thiếu
thốn mọi bề, thế nhưng với tấm lòng yêu nước nồng
nàn của dân tộc Việt Nam, cuộc cách mạng đi đến
thành công giải phóng và thống nhất đất nước.
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DI
DI TÍCH
TÍCH

ĐỀ
ĐỀ PÔ
PÔ XE
XE LỬA
LỬA THÁP
THÁP CHÀM
CHÀM

Căn phòng nơi thành lập Chi bộ Tân Việt

1. Tên gọi: Đề Pô xe lửa Tháp Chàm
Tên gọi khác: Xưởng bảo dưỡng đầu máy, toa xe
Tháp Chàm.
“Đề Pô” phiên âm từ tiếng Pháp “Dépot” nghĩa là
kho hàng. Sau ngày giải phóng (30/4/1975) đổi thành
xưởng bảo dưỡng đầu máy toa xe.
2. Địa điểm phân bố và đường đi đến di tích:
Di tích Đề Pô xe lửa Tháp Chàm thuộc phường Đô
Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, phía Tây
đối diện với một ngon đồi nhỏ gọi là đồi Trầu nơi tọa
lạc Tháp Chàm (Tháp Po Klong Garai).
Từ trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
đi theo đường 21 tháng 8 khoảng chừng 7,5 km, về
hướng Tây, đi theo đường Bác Ái khoảng 500m về
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hướng Bắc là đến di tích.
3. Loại hình di tích: Di tích Đề pô xe lửa Tháp
Chàm thuộc loại hình di tích Lịch sử cách mạng cấp
tỉnh trong thời kỳ 1930 – 1931 được UBND tỉnh
công nhận ra Quyết định số 111/2003/QĐ-UB, ngày
26/9/2003.
4. Nhân vật và sự kiện lịch sử:
Đề Pô xe lửa Tháp Chàm là đầu mối giao thông
quan trọng nối liền với các tỉnh ngoài Bắc, trong
Nam và Tây Nguyên. Ngoài ra Đề Pô còn là nơi tập
trung nhiều công nhân bị bọn thực dân Pháp đối xử
tồi tệ, bóc lột sức lao động, trả công rẻ mạt, do đó
khi phong trào cách mạng trong nước nổ ra đã tác
động đến giới công nhân ở đây. Họ tiếp thu một cách
nhanh chóng và hăng say, từ đó trên mảnh đất này
đã hình thành tổ chức Đảng Tân Việt theo xu hướng
cộng sản sớm nhất ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ.
Năm 1929, Trần Đình Giáp, một Đảng Viên Tân
Việt, quê ở Hà Tĩnh, từ Sài Gòn chuyển ra làm thợ
nguội ở Đề Pô xe lửa Tháp Chàm. Tại đây, đồng chí
Trần Đình Giáp liên hệ với Phạm Duy Tảo, một
thanh niên có lòng yêu nước, quê ở miền Bắc cùng
làm trong xưởng Đề Pô. Từ đó, hai người cùng chung
một chí hướng, chung sức tuyên truyền công nhân
theo đường lối tôn chỉ mục đích của Đảng Tân Việt.
Sau một thời gian hoạt động, Phạm Duy Tảo được
kết nạp vào tổ chức Đảng và thành lập Chi Bộ Tân
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Việt Đề Pô Tháp Chàm, do Trần Đình Giáp làm Bí
Thư. Đồng thời, Trần Đình Giáp cũng thường xuyên
liên lạc chặt chẽ với Chi bộ Tân Việt Cầu Bảo trong
thời kỳ hoạt động cách mạng. Ngoài ra chi bộ Tân
Việt Đề Pô Tháp Chàm còn tuyên truyền vận động
xây dựng nhiều cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh như ở
làng Vạn Phước, làng Đắc Nhơn, sở muối Phương
Cựu, Sở muối Cà Ná, Mũi Dinh…
Sau này chi bộ Đảng Tân Việt Đề Pô xe lửa Tháp
Chàm nằm chung trong hàng ngũ cơ quan liên tỉnh
được Hội nghị thống nhất lấy tên là: “Ngũ trang” vào
tháng 4/1929 do Trần Hữu Duyệt làm bí thư và đóng
tại làng Bảo An. Năm 1930 đồng chí Trần Duyệt ví
thư “Ngũ Trang” chủ trì ra quyết định chuyển phần
lớn đảng viên của chi bộ Cầu Bảo và Đề pô xe lửa
Tháp Chàm gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kể
từ đây, các phong trào đấu tranh cách mạng của công
nhân Đề pô xe lửa Tháp Chàm thực sự do Đảng Cộng
Sản Việt Nam lãnh đạo.
Sau khi Đảng cộng sản ra đời (ngày 03/02/1930),
Đảng chủ trương phát động một cuộc đấu tranh
trong cả nước nhân ngày Quốc tế Lao động (ngày
01/5/1930) đây là dịp thể hiện sức mạnh của giai cấp
công nhân và Nhân dân lao động bị áp bức.
Thực hiện chủ trương trên, các đồng chí lãnh đạo
trong tỉnh gấp rút chuẩn bị: in truyền đơn, may cờ đỏ
búa liềm và bàn kế hoạch hành động, xác định chuẩn
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bị cho cuộc đấu tranh ở Đề Pô xe lửa Tháp Chàm là
quan trọng nhất. Vì nếu cuộc đấu tranh ở Đề Pô xe
lửa Tháp Chàm thắng lợi, không những có tác động
tốt đến phong trào cách mạng trong tỉnh mà sẽ còn
có tác động đến các tỉnh bạn, đến giai cấp công nhân
trong ngành đường sắt. Cuộc đấu tranh được chuẩn
bị rất công phu chu đáo do Trần Đình Giáp, Phạm
Duy Tảo trực tiếp lãnh đạo và Chi bộ của Cầu Bảo
cùng phối hợp hành động.
Cuộc đấu tranh ở Ninh Thuận diễn ra đúng thời
gian đã quy định. Sáng ngày 01/5/1930 ở khu vực Đề
Pô, công nhân đã căng trước cửa vào xưởng máy một
tấm băng đỏ có hình búa liềm, viết khẩu hiệu kỉ niệm
1/5 và nhiều khẩu hiệu nhỏ dán trên vách tường Đề
Pô và khu nhà ga. Khi công nhân tụ tập đông đủ tại
xưởng bảo dưỡng đầu máy, đồng chí Trần Đình Giáp
đứng lên kêu gọi toàn thể công nhân viên chức ngành
hỏa xa Tháp Chàm đoàn kết lại để đấu tranh đòi tên
quản đốc Đề Pô phải đáp ứng các yêu cầu chính đáng
của anh chị em: tăng lương, giảm giờ làm, đảm bảo
ngày 8 giờ, bỏ cúp phạt, phụ cấp lúc ốm đau và tai
nạn xảy ra cho công nhân. Trước khí thế đấu tranh
như vũ bão của công nhân, bọn lính khố xanh không
dám nổ súng vào đoàn meeting. Đồng chí Trần Đình
Giáp thay mặt cho anh em công nhân trao cho tên
quản đốc nhận bản yêu sách và hứa với công nhân sẽ
thực hiện như bản yêu sách trên.
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Cuộc mít tinh ngày 01/5/1930 của công nhân Đề
pô xe lửa Tháp Chàm đã thu được những thắng lợi
không thể ngờ, thắng lợi đó mang lại niềm hân hoan
và tạo cho anh em công nhân lòng tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng. Sau lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao
động, bọn thực dân Pháp và phong kiến Nam triều ở
Ninh Thuận cấu kết với nhau bàn kế hoạch bố phòng
cẩn mật, giăng thêm mạng lưới mật thám khắp nơi
để truy tìm các Đảng viên cộng sản và quần chúng
cách mạng nhưng không ngăn nổi làn sóng đấu tranh cách mạng của quần chúng.
Để thực hiện Chỉ thị của Đảng về việc đấu tranh
chống đế quốc gìn giữ hòa bình và ủng hộ phong
trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đêm ngày 19/10/1930, chi
bộ Đề pô xe lửa Tháp Chàm đã họp bí mật tổ chức lễ
kỷ niệm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sáng ngày
20/10 cờ đỏ búa liềm lại xuất hiện trên tháp nước
Đề pô và một số nơi trong thị xã, như vẫy gọi toàn
thể Nhân dân Ninh Thuận vùng dậy đấu tranh chống
xiềng xích của bọn thực dân Pháp xâm lược.
Nói chung, từ khi có chi bộ Đảng lãnh đạo, phong
trào đấu tranh cách mạng của công nhân Đề pô xe
lửa Tháp Chàm diễn ra sôi nổi, liên tục, có tổ chức
và chỉ đạo chặt chẽ, mục tiêu đấu tranh rõ ràng, cụ
thể hơn, đã có tác dụng giáo dục đấu tranh cho quần
chúng, đồng thời buộc bọn thống trị ở Phan Rang
Tháp Chàm phải đáp ứng các yêu sách của công nhân.
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Ngôi nhà Đề Pô xe lửa Tháp Chàm

Tháp nước cao (bồn nước cặp đôi)
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5. Khảo tả di tích:
Toàn bộ xưởng Đề Pô xe lửa Tháp Chàm được
xây dựng trên một khu đất khá rộng, có nhiều cây cổ
thụ đan xen cùng các loại cây cảnh bên cạnh những
ngôi nhà làm việc xinh xắn tạo ra một không gian
thoáng mát, mặt trước của xưởng đối diện với Tháp
Po Klong Garai.
Chúng ta có thể đi vào xưởng qua một cửa lớn
kiên cố, xây bằng xi măng ở phía Tây. Từ đây bắt gặp
môt tượng đài khá đẹp mang biểu tượng “Cuộc sống
đấu tranh cách mạng và phát triển khoa học mang lại
hạnh phúc cho mọi người qua các giai đoạn lịch sử
của công nhân Đề Pô xe lửa Tháp Chàm”. Sau khi đi
qua tượng đài có một con đường nhỏ rẽ về phía Bắc
chừng khoảng 100m là đến Đề Pô xe lửa Tháp Chàm,
nơi thành lập chi bộ Đảng Tân Việt đầu tiên và ghi
dấu một cuộc mít tinh kỷ niệm ngày 01/5/1930 của
công nhân Đề Pô.
Ngôi nhà Đề Pô xe lửa Tháp Chàm khá rộng, có
diện tích 72,8m x 22,8m do thực dân Pháp xây dựng
vào năm 1903. Chúng ta có thể đi vào bằng ba cửa
lớn ở phía Nam, ba cửa lớn này thông với ba cửa lớn
tương ứng ở hướng Bắc bằng ba con đường ray. Mặt
phía Nam của Đề Pô, chếch về hướng Tây Nam 20m
có một công viên nhỏ xinh xắn để cho công nhân
giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Nhà được xây bằng gạch, xi măng, cát, mái lợp
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tôn, trên tường có chứa nhiều lỗ thông gió. Hai đốc
hai cầu xây vòng cung cao lên ngang tầm với mái.
Phía trong, chạy dài hai đường trụ cột được làm bằng
sắt liên kết lại (tổng cộng 26 trụ) áp sát vào hai bức
tường hai bên. Các trụ này đỡ lấy một gian kèo cũng
làm bằng sắt. Có hai dãy nhà nhỏ ở hai bên, đối xứng
nhau qua nhà chính. Hai dãy nhà nhỏ này được chia
ra làm nhiều phòng, dùng làm kho để dụng cụ của
xưởng.
Phòng kho thứ hai nằm về phía tay phải kể từ
hướng Bắc tới chính là căn phòng nơi thành lập Chi
bộ Tân Việt. Phòng này có diện tích 12,2m x 5,2m cửa
hướng vào lòng của nhà chính, khung cửa và cánh
cửa xưa kia làm bằng gỗ, nay đã thay bằng cửa sắt,
phần tường phía Tây có nhiều chỗ thông gió, phòng
được ngăn làm hai bằng một bức tường lửng, cách
Đề Pô xe lửa Tháp Chàm về hướng phía Nam khoảng
400m ta sẽ thấy một tháp nước cao (bồn nước cặp
đôi) nơi đây vào ngày 01/5/1930 đã xuất hiện ngọn
cờ đỏ búa liềm tung bay trên bầu trời Ninh Thuận,
ghi dấu sự kiện lịch sử, đấu tranh cách mạng chống
thực dân Pháp xâm lược.
6. Các hiện vật trong di tích:
Di tích Đề Pô xe lửa Tháp Chàm còn lưu giữ lại 3
hiện vật gắn liền với sự kiện lịch sử đấu tranh cách
mạng của nhân dân của Ninh Thuận trong thời kỳ
1929 - 1930
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- Bàn gỗ cao 79cm, diện tích bề mặt 2,5m x 0,8m, kỹ
thuật đóng đơn giản chia ra làm hai tầng và có 8 hộc.
- Một bàn gỗ cao 0,9m diện tích bề mặt 2m x
0,42m, chia ra làm hai tầng và có 4 hộc, kỹ thuật
đóng đơn giản.
- Một bàn gỗ cao 0,61m, diện tích bề mặt 1,5m x
0,36m, kỹ thuật đóng đơn giản.
7. Giá trị lịch sử, khoa học của di tích:
Đề Pô xe lửa Tháp Chàm là nơi ghi dấu sự ra đời
Chi bộ Đảng đầu tiên ở Ninh Thuận cũng như vùng
cực Nam Trung bộ và cũng là nơi diễn ra các cuộc
đấu tranh của công nhân Đề Pô xe lửa Tháp Chàm
trong những năm 1930 – 1931.
Điều đáng chú ý là Chi Bộ Đảng ở Đề Pô xe lửa
Tháp Chàm ra đời đúng vào thời điểm phong trào
cách mạng của cả nước đang hình thành và phát triển
mạnh, nó sẽ là một làn sóng hòa nhập vào những làn
sóng cách mạng khác, góp phần tạo nên sức mạnh
cho phong trào cách mạng trên toàn nước. Chi bộ
Đảng ở Đề Pô xe lửa Tháp Chàm lại ra đời đúng vào
thời điểm lúc phong trào đấu tranh của công nhân
dâng cao, chính vì vậy mà Đảng kịp thời lãnh đạo
công nhân từ tự phát chuyển sang tự giác và đã mang
lại một số quyền lợi đáng kể cho tầng lớp lao động.
Có thể nói Đề pô xe lửa Tháp Chàm là một cơ sở
cách mạng có tầm vóc chiến lược quan trọng, nơi
tập trung đông đảo lực lượng công nhân, một giai
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cấp tiếp thu nhanh những tư tưởng đúng đắn và
sớm giác ngộ cách mạng. Điều này đã chứng minh ở
Chi bộ Đảng Đề Pô xe lửa Tháp Chàm nhanh chóng
đứng vào hàng ngũ cơ quan liên tỉnh “Ngũ trang”
và đến năm 1930 đã kịp thời đổi tên Đảng Tân Việt
thành Đảng cộng sản cho phù hợp với tình hình mới
của đất nước.
Chi bộ Đảng Đề Pô xe lửa Tháp Chàm như một
nhịp cầu nối giữa phong trào cách mạng ở tỉnh phía
Nam với phong trào cách mạng ở phía Bắc. Đến năm
1930 mạng lưới cách mạng của Đảng ta đã mở rộng
khắp trên mọi miền đất nước để lãnh đạo Nhân dân
làm cách mạng.
Như vậy xét về mọi mặt, việc đề chọn Đề Pô xe
lửa Tháp Chàm làm cơ sở hoạt động của chi bộ Đảng
Ninh Thuận là phù hợp với tình hình chung, đi đúng
với quy luật khách quan mang tính khoa học.
Những sự kiện đề ra ở Đề Pô xe lửa Tháp Chàm,
những chứng tích ghi lại một chặng đường đấu tranh
cách mạng kiên cường bất khuất đầy hy sinh gian khổ
nhưng vô cùng vẻ vang của quân dân Ninh Thuận, là
hình ảnh quý báu để giáo dục các thế hệ hiện nay và
mai sau, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng,
quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập tự do Tổ
quốc xây dựng quê hương giàu mạnh xã hội công
bằng văn minh theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và
nhân dân ta đã lựa chọn.
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DI TÍCH CHIẾN KHU 7 (CK7)

Địa điểm đoàn viên thanh niên nghe kể chuyện về di tích

1. Tên gọi: Căn cứ Chiến khu 7 (CK7)
CK là viết tắt của Chiến khu, không phải căn cứ
(sửa ngày 04/7/2017)
2. Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích:
Căn cứ CK7 thuộc địa bàn xã Nhị Hà, huyện Thuận
Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nằm về hướng Tây-Nam,
cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hơn 40km,
từ UBND xã Nhị Hà chạy đến khu căn cứ cách mạng
CK7 khoảng 7km. Đường đi vào mùa khô thuận lợi
cho các loại xe cơ giới đến khu vực di tích.
3. Loại hình di tích: Căn cứ CK7 thuộc loại hình
di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh được UBND tỉnh
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công nhận ra Quyết định số 185/2005/QĐ-UB, ngày
19/5/2005.
4. Nhân vật và sự kiện lịch sử:
Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công,
ta bắt đầu xây dựng chính quyền cách mạng và ổn
định đời sống Nhân dân thì thực dân Pháp lại tái
chiếm Ninh Thuận vào ngày 28/01/1946. Cuộc kháng
chiến bắt đầu vùng lên. Đầu tháng 6/1946, Hội nghị
chính thức thành lập Tỉnh ủy Ninh Thuận, đồng chí
Trần Quỳnh được bầu làm Bí thư. Hội nghị kêu gọi
tất cả cán bộ chiến sĩ trở lại chiến trường, xây dựng
lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở cách mạng, phát
động quần chúng đấu tranh và thành lập chiến khu
để tiếp tục kháng chiến.
Để thi hành Chỉ thị của Tỉnh ủy về việc lập chiến
khu, Chi bộ Vạn Phước cử đồng chí Trần Lê, Chi bộ
An Thạnh cử đồng chí Nguyễn Thắng là những người
thông thạo rừng núi phía Tây Ninh Thuận, hướng
dẫn đồng chí Nguyễn Thế Lâm (Trung Đoàn trưởng
Trung đoàn 81) và một số cán bộ quân sự lên núi tìm
địa điểm lập chiến khu để kháng chiến. Qua những
ngày lặn lội trong núi rừng tìm kiếm địa thế, đoàn
nhất trí chọn hồ Đá Mán làm căn cứ của tỉnh và dọc
theo con suối đổ về hồ làm nơi đóng quân của Trung
đoàn 81, lúc đầu đặt tên là căn cứ Ngọc Lâm, về sau
(khoảng tháng 6/1946) được thay đổi tên là CK7.
Căn cứ CK7 là một trong những chiến khu được
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thành lập đầu tiên ở Ninh Thuận, có vai trò quan
trọng trong chiến lược, kiểm soát được cả vùng rừng
núi phía Tây Ninh Thuận, đồng thời là nơi đóng quân
cơ quan đầu não của tỉnh. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự
kiện lịch sử rất hào hùng của quân dân Ninh Thuận
suốt trong thời kỳ kháng chiến.
Sau một thời gian củng cố các cơ sở Đảng, đoàn
thể, lực lượng vũ trang, dân quân du kích. Tỉnh ủy
chủ trương mở một đợt hoạt động vào đêm ngày
24/7/1946 để phá tề trừ gian, đánh vào đồn bót cứ
điểm của địch nhằm phô trương lực lượng và đẩy
mạnh phong trào kháng chiến. Để phục hồi lại xưởng
quân giới tại CK7, tháng 02/1947 theo lệnh của Tỉnh
ủy, Trung đoàn do đồng chí Trương Văn Diêu tổ chức
đưa bộ đội về bao vây đồn Pháp ở sở muối Cà Ná
nhằm mục đích huy động một số công nhân xưởng
cơ khí Cà Ná và đưa đồng chí Võ Văn Liễn lên khôi
phục công binh xưởng. Số công nhân tập trung ngày
càng đông, trong đó có gia đình ông Nguyễn Sáu là
thợ đúc ở làng Phước Đức đã mang dụng cụ đồ nghề
lên CK7 đúc lựu đạn, ngoài ra Trung đoàn còn cử bộ
đội công nhân trở lại Bầu Bèo, đào lấy máy tiện, máy
khoan và một số dụng cụ quan trọng đã chôn dấu tại
đó. Với dụng cụ đồ nghề trên, xưởng quân giới được
khôi phục và hoạt động trở lại, tiếp tục sản xuất vũ
khí cung cấp cho chiến trường.
Phát xuất từ CK7, một lực lượng vệ quốc đoàn do
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Cao Đôn Luân chỉ huy cùng kết hợp với dân quân du
kích vùng giáp ranh với căn cứ CK7 đánh vào đồn
Hòa Trinh, đồn Phú Quý, đột nhập vào xóm làng diệt
tề trừ gian, uy hiếp tinh thần bọn Việt gian tay sai
của địch. Đi đôi với việc kháng chiến, tại CK7 còn
nâng cao trình độ tác chiến, bồi dưỡng chiến tranh
du kích, lấy cánh đồng Bà Xa là đồng bằng giáp ranh
với CK7 làm thao trường huấn luyện.
Cuối năm 1946 đến giữa năm 1948, lực lượng
quân Pháp tại Ninh Thuận có 700 lính Âu, Phi, 1.000
tên lính Ngụy, liên tiếp mở nhiều cuộc càn quét căn
cứ của ta mà mục tiêu chính là CK7 do Thượng gian
dẫn đường, ta diệt được một tên quan ba Pháp, một
số bị thương và đánh tan đoàn quân của chúng.
Ngày 27/02/1947, quân Pháp càn lên CK7 bị bộ
đội ta chặn đánh gây cho chúng nhiều thương vong,
sau thất bại thảm hại đó, chúng kéo quân về đột nhập
vào làng Cà Thé (cơ sở cách mạng) đốt làng bắn chết
5 người, bắt 7 người dân khiêng thương cho chúng
rồi thủ tiêu luôn.
Tháng 4/1947, địch càn lên cánh đồng Bà Xa là
thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang CK7, bị
bộ đội ta chặn đánh, diệt được một số tên trong đó
có 1 tên quan hai Pháp, tức tối với sự thất bại đó, bọn
chúng quay lại kéo quân vào làng Thạnh Đức (cơ sở
cách mạng nơi tiếp tế lương thực cho CK7) đốt 42
nóc nhà và bắn chết 94 người thường dân trong làng.
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Trong thời kỳ này quân Pháp tàn sát dân thường,
đánh phá cơ sở cách mạng trong vùng địch tạm
chiến, huy động lực lượng càn quét lên chiến khu,
hòng uy hiếp tinh thần ý chí của cán bộ chiến sĩ và
Nhân dân ta, nhưng ngược lại cuộc tàn sát của bọn
xâm lược Pháp càng làm cho lòng căm thù của chiến
sĩ, của Nhân dân ngày càng dâng cao, cán bộ chiến
sĩ vẫn luôn vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập
trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết
tấm tiến hành kháng chiến đến ngày thắng lợi.
5. Khảo tả di tích:
Căn cứ CK7 được hình thành dựa theo con suối,
bắt nguồn từ Hòn Thông chảy giữa hai sườn núi đến
chân Hòn Nhọn đổ thành thác xuống hồ Đá Mán,
con suối này có nước chảy quanh năm. Vị thế con
suối rất hùng vĩ, hiểm trở, rừng rậm kín đáo, có nhiều
hang động tạo bởi nhiều tảng đá to lớn, rất thuận lợi
cho việc lập căn cứ che dấu lực lượng, vừa lợi thế
phòng thủ vừa lợi thế tiến công địch. Đến gần tới
hồ Đá Mán ta sẽ bắt gặp một bãi đất trống ven suối
Sết, là nơi diễn ra lễ chào cờ của các cán bộ chiến sĩ
và đồng chí lãnh đạo tỉnh trong thời kỳ kháng chiến.
Hiện nay, lỗ cắm cờ vẫn còn và được ngành địa chính
tỉnh xây ô vuông để bảo vệ.
Căn cứ CK7 được mở theo chiều ngược dòng chảy
của con suối. Từ hồ Đá Mán vào khoảng 2km, lập
một căn cứ đặt tên là Lam Sgiới có tên Hồng Lĩnh.
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Từ hồ Đá Mán nhìn về hướng Đông-Nam cách hồ
khoảng 4km là một cánh đồng rộng có tên là Bà Xa,
nơi đây trong thời gian kháng chiến là thao trường,
để huấn luyện lực lượng vũ trang, dân quân du kích.
Những sự kiện hào hùng của cách mạng đã diễn
ra ở căn cứ CK7, đã đi vào trang sử của dân tộc trong
cả nước nói chung và của Nhân dân Ninh Thuận nói
riêng. Từ những ý nghĩa lịch sử giá trị này, để ghi
dấu chứng tích lịch sử cho thế hệ mai sau. Vào năm
1986 – 1987, tỉnh Thuận Hải đã xây dựng hồ chứa
nước mang tên hồ CK7, để tưới tiêu cho hàng vạn
mẫu đất mầu và cánh đồng lúa thuộc khu vực huyện
Thuận Nam.
6. Giá trị lịch sử, khoa học của di tích:
Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một xu thế tất
yếu của phong trào cách mạng nước ta. Đảng đã đề
ra đường lối, chủ trương chính sách, chiến lược đúng
đắn, biết tổ chức, tập hợp lực lượng quần chúng đông
đảo tham gia kháng chiến là vô cùng quan trọng. Từ
những ngày đầu kháng chiến Đảng bộ, quân dân
Ninh Thuận biết xây dựng các khu căn cứ kháng
chiến. Những căn cứ này thực tế đã trở thành hậu
phương vững mạnh cho cách mạng toàn tỉnh, là nơi
bám trụ đánh địch, giữ vững các địa bàn quan trọng
ở các vùng núi và vùng giáp ranh, là bàn đạp phát
xuất tiến công địch, mở rộng vùng chiến tranh du
kích, đột nhập xây dựng cơ sở vùng tạm chiến, diệt
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ác phá kìm, củng cố thế làm chủ của Nhân dân, kẻ
địch biết rất rõ vị trí và tầm quan trọng về chiến lược
của căn cứ CK7. Vì vậy chúng tập trung mọi cố gắng,
huy động mọi lực, tìm mọi cách tiến công hòng tiêu
diệt căn cứ kháng chiến của ta, có lúc chúng phong
hỏa, cô lập, nhưng không thành công. Căn cứ CK7
vẫn đứng vững và trường kỳ, suốt cuộc kháng chiến,
vai trò của CK7 vô cùng quan trọng trong việc giữ
vững đường dây liên lạc lãnh đạo, chỉ đạo từ trên
xuống dưới, từ tỉnh xuống các huyện, xã. Cũng
chính từ khu căn cứ CK7 này đã rèn luyện đào tạo
nên hàng ngàn cán bộ, Đảng viên, cán bộ lãnh đạo,
cán bộ chỉ huy tỉnh, huyện, xã vững vàng kiên định
làm cách mạng.
Suốt một chặng đường dài kháng chiến kiên
cường, bất khuất, Đảng bộ, quân và dân Ninh Thuận
càng tự hào bao nhiêu về những thành tích to lớn của
mình, lại càng trân trọng tưởng nhớ công lao và sự
cống hiến, hy sinh cao cả của những chiến sĩ, đồng
chí từ mọi miền đất nước đã sát cánh cùng Nhân dân
Ninh Thuận chiến đấu chống kẻ thù chung. Đã có
biết bao những đồng bào, đồng chí vĩnh viễn nằm lại
trên mảnh đất thân yêu này và đã có biết bao nhiêu
những người con đã hy sinh một phần thân thể hoặc
suốt cuộc đời mang bệnh tật nguyền cho sự nghiệp
giải phóng dân tộc.
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1. Tên gọi: Cây Me Bảo An
2. Địa điểm phân bố: Di tích Cây Me Bảo An
thuộc phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp
Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Loại hình di tích: Di tích Cây Me Bảo An thuộc
loại di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh (ghi dấu
chiến công cách mạng) được UBND tỉnh công nhận
ra quyết định số 185/2005/QĐ-UB, ngày 19/5/2005.
4. Sự kiện xảy ra ở di tích và những giá trị lịch sử:
Năm 1930, Trung ương Đảng kêu gọi tất cả các
tổ chức cơ sở Đảng tổ chức cuộc đấu tranh trong cả
nước kỷ niệm ngày quốc tế lao động 01/5/1930. Thực
hiện chủ trương đó, Chi bộ Cộng sản Ninh Thuận
phân công người đi rải truyền đơn, treo cờ ở các địa
điểm đông dân và những vị trí quan trọng.
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Hòa với khí thế đấu tranh của toàn tỉnh, ở phường
Bảo An, Chi bộ Cầu Bảo cũng đã kịp thời lãnh đạo
quần chúng đấu tranh. Ngay tại Cây Me Bảo An,
sáng sớm ngày 01/5/1930, cờ đỏ búa liềm đã tung
bay trước sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng
lao động.
Cờ đỏ búa liềm được cắm ở Cây Me Bảo An như
một ngọn lửa thức tỉnh phong trào đấu tranh của
giai cấp công - nông phường Bảo An nói riêng và của
giai cấp công - nông ở Ninh Thuận nói chung. Đồng
thời nó cũng là tín hiệu, báo hiệu một đường lối đấu
tranh mới của giai cấp công - nông dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cây Me Bảo An là bằng chứng lịch sử ghi lại
truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta,
cần được bảo vệ và phát huy tác dụng nhằm giáo dục
truyền thống cách mạng đó cho thế hệ mai sau.
5. Thực trạng di tích Cây Me lịch sử:
Cây Me Bảo An nằm trong một khu đất có diện
tích khoảng 15m2: các mặt Bắc-Tây-Nam đều giáp
với nhà của dân. Vì thế chỉ có thể đi vào di tích bằng
một cửa ở phía Đông, giáp với hẻm Nguyễn Du.
Khi xưa, cây me xanh tốt, thân cao chừng 15m, chia
làm 2 nhánh, đường kính mỗi nhánh từ 0,4 – 0,5m.
Hiện nay, cây me đã bị chết khô và không còn
tồn tại.
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DI TÍCH

NHÀ SỐ 30, ĐƯỜNG NGUYỄN DU, THÁP CHÀM

Hiện trạng nhà số 30, đường Nguyễn Du, Tháp Chàm

1. Tên gọi:
Tên gọi cũ: Tiệm tạp hóa Chấn Hưng.
Tên gọi hiện nay: Nhà số 30, đường Nguyễn Du,
Tháp Chàm.
2. Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích:
Di tích nhà số 30, đường Nguyễn Du - Tháp Chàm
thuộc phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp
Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Từ trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
đi theo đường 21 tháng 8 khoảng chừng 6 km, rẽ
trái vào chợ Tháp Chàm (Ngôi nhà hiện nay được sử
dụng là nhà giữ xe)
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3. Loại hình di tích: Di tích nhà số 30, đường
Nguyễn Du, Tháp Chàm thuộc loại hình di tích Lịch
sử cách mạng cấp tỉnh được UBND tỉnh công nhận
ra Quyết định số 185/2005/QĐ-UB, ngày 19/5/2005.
4. Sự kiện xảy ra ở di tích và những giá trị lịch sử:
Ngày 14/7/1925, tại núi Quyết (Nghệ An) các
đồng chí Trần Phú, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Đình
Kiên… thành lập Hội phục Việt. Sau đó Hội tiếp
tục phát triển thêm nhiều Hội viên khác. Đầu năm
1926, Hội đổi tên thành “Hưng Nam”, tháng 7/1926
đổi thành Việt Nam cách mạng Đảng, tháng 7/1927
đổi thành “Việt Nam cách mạng Đồng chí hội, cuối
tháng 7/1928 đổi thành Tân Việt cách mạng Đảng”
gọi tắt là “Tân Việt”. Khoảng đầu năm 1929, Tân
Việt vào Sài Gòn phát triển thêm nhiều Đảng viên
mới như: đồng chí Lê trọng Mân (Khôi), Trần Hữu
Chương, Trần Hữu Duyệt, Trần Đình Giáp, Lê Văn
Dũng, Nguyễn Duy Tính và thành lập kỳ bộ Nam
kỳ do đồng chí Nguyễn Đình Kiên làm Bí thư. Cũng
trong năm này, đồng chí Trần Đình Giáp, Trần Hữu
Chương, Lê Trọng Mân được Tân Việt Nam kỳ cử ra
Ninh Thuận xây dựng cơ sở Đảng. Sau đó một thời
gian liên hệ với các tổ chức chính trị ở Ninh Thuận,
tổ chức Tân Việt đã thành lập các Chi bộ như: Chi bộ
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Tân Việt Đề Pô Tháp Chàm – do đồng chí Trần Đình
Giáp làm Bí thư, Chi bộ Tân Việt Cầu Bảo, Chi bộ
Tân Việt tại Sở muối Phương Cựu – đồng chí Hoạch
làm Bí thư, Chi bộ Tân Việt ở Đội Hải Đăng Mũi
Dinh – do đồng chí Nguyễn Diệm làm Bí thư.
Cùng với sự phát triển tổ chức Đảng Tân Việt ở
Ninh Thuận, các đồng chí Trần Hữu Duyệt, Lê Trọng
Mân, Trần Hữu Chương còn xây dựng các Chi bộ
Tân Việt ở Khánh Hòa, Lâm Viên và Bình Thuận.
Để lãnh đạo Tân Việt các tỉnh, tháng 4/1929 đồng
chí Trần Hữu Duyệt triệu tập một cuộc họp tại gò
đất dưới đường xe lửa vào ga Tháp Chàm (nay là Đài
tưởng niệm Tháp Chàm) để thành lập cơ quan liên
tỉnh. Đại diện tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn
Hữu Hương, Bình Thuận có đồng chí Hoàng Nhã,
đồng chí Lê Văn Dung đại diện cho Khánh Hòa,
đồng chí Trần Diệm đại diện cho Lâm Viên, Ban Mê
Thuột không có người dự. Hội nghị thống nhất lấy
bí danh cơ quan liên tỉnh là “Ngũ Trang” do đồng
chí Trần Hữu Duyệt làm Bí thư. Đồng thời, đồng
chí Nguyễn Hữu Hương được giao mở một tiệm tạp
hóa đặt tên là “Chấn Hưng” tại phố Cầu Bảo (nay là
nhà số 30, đường Nguyễn Du, Tháp Chàm) để làm
trụ sở của cơ quan liên tỉnh. Sau một thời gian, các
đồng chí Nguyễn Hữu Hương, Trần Kỷ, Nguyễn Hữu
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Tấn, Phan Văn Huyên đã đóng góp được 1.500đ và
thuê nhà lập tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa do đồng chí
Nguyễn Hữu Hương “đóng vai” chủ hiệu và đồng chí
Trần Hữu Duyệt “đóng vai” thư ký giúp việc. Từ ngày
tiệm tạp hóa Chấn Hưng ra đời đã tạo cho các đồng
chí trong cơ quan “Ngũ Trang” một cái vỏ hợp pháp
hoạt động.
Sau khi Đông Dương Cộng sản Liên đoàn hợp
nhất với các tổ chức Cộng sản khác thành Đảng Cộng
sản Việt Nam (Ngày 03/02/1930) và có chủ trương
lựa chọn những người đúng tiêu chuẩn chuyển
thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Để thực
hiện quyết định trên, ở Phan Rang-Tháp Chàm các
đồng chí lãnh đạo “Ngũ Trang” đã tổ chức cuộc họp
bí mật tại đồn kiểm lâm Tân Mỹ, do đồng chí Trần
Hữu Duyệt chủ trì để xem xét tiêu chuẩn, tư cách
đảng viên Đông dương Cộng sản Liên đoàn để giới
thiệu kết nạp Đảng, tháng 4/1930 các Chi bộ ở Ninh
Thuận và các tỉnh đã tiến hành xét chuyển Đảng cho
những đồng chí đạt tiêu chuẩn và phát triển thêm
Đảng viên mới.
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng
chủ trương phát động một cuộc đấu tranh trong cả
nước nhân ngày Quốc tế Lao động (01/5/1930), đây
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là dịp thể hiện sức mạnh của giai cấp công nhân và
Nhân dân lao động bị áp bức. Thực hiện chủ trương
trên, các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh gấp rút chuẩn
bị in truyền đơn, may cờ đỏ búa liềm… và bàn kế
hoạch hành động.
Sáng ngày 01/5/1930, cờ đỏ búa liềm đã được treo
lên tại đỉnh tháp nước Đề Pô, Cây me tại làng Bảo
An, Đắc Nhơn, Phú Quý… đồng thời truyền đơn
cũng được rải ở nhiều nơi, trong đó nhiều nhất là ở
phố Cầu Bảo – Tháp Chàm.
Sau ngày 01/5/1930, mặc dù thực dân Pháp và
phong kiến Nam Triều ở Ninh Thuận cấu kết chặt chẽ
với nhau truy lùng các Đảng viên Cộng sản và quần
chúng cách mạng của Đảng, nhưng không thể ngăn
nổi làn sóng đấu tranh cách mạng của quần chúng,
tiêu biểu là các cuộc mit tinh, rải truyền đơn, khẩu
hiệu,… đòi tăng lương giảm giờ làm, kỷ niệm quốc
tế đỏ 01/08, kỷ niệm lần thứ 14 cách mạng tháng 10
Nga,… vẫn liên tiếp diễn ra và ngày càng phát triển
mạnh mẽ. Trước tình hình đó, bọn thống trị càng
lồng lộn lên, tìm mọi thủ đoạn dập tắt phong trào
đấu tranh của quần chúng cách mạng. Chúng đặt
thêm nhiều điểm canh và ở thị trấn Tháp Chàm đặt
một đồn Bang tá để kiểm tra, kiểm soát Nhân dân.
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Ngày 20/10/1930, một liên lạc mật của tỉnh Ninh
Thuận mang tài liệu ra Khánh Hòa bị thực dân Pháp
bắt trên đường đi. Bị tra tấn dã man, người liên lạc
này đã không chịu đựng được những đòn tra tấn nên
đã cung khai và dẫn mật thám Pháp đến bắt đồng
chí Trần Hữu Duyệt, Trần Đình Giáp tại Nha Trang.
Tại phố Cầu Bảo bọn mật thám Pháp sục vào tiệm
“Chấn Hưng” là cơ quan của “Ngũ Trang” tìm thấy
một số tài liệu mật. Bọn mật thám đối chiếu tài liệu
bắt được trong người anh liên lạc và tài liệu ở tiệm
tạp hóa “Chấn Hưng” đã phát hiện được một số cơ
sở của ta, nên từ Nha Trang chúng vào thẳng Tháp
Chàm bắt các đồng chí Nguyễn Hữu Hương, Phạm
Duy Tạo, Trần Kỷ, Nguyễn Hữu Tấn và sang làng
Vạn Phước bắt đồng chí Trần Thi. Như vậy, chỉ trong
tháng 10/1930 do sự phản bội cung khai của một liên
lạc mật, bọn mật thám đã bắt gần hết Đảng viên của
hai Chi bộ Bảo An và Đề Pô xe lửa Tháp Chàm, gây
nhiều tổn thất cho phong trào cách mạng ở Phan
Rang-Tháp Chàm. Cũng từ đây, tiệm tạp hóa “Chấn
Hưng” cơ sở hoạt động bí mật của cơ quan liên tỉnh
không còn, các đồng chí lãnh đạo bị bắt và bị tù đày,
sau khi ra tù lại tiếp tục xây dựng cơ sở mới để hoạt
động chống lại ách áp bức thống trị của thực dân
Pháp và bọn tay sai bán nước.
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5. Khảo tả di tích:
Nhà số 30, đường Nguyễn Du tọa lạc trên một khu
đất rộng 101,3m2, phía Đông giáp đường Nguyễn
Du, phía Tây giáp mương Ông Cố, phía Bắc giáp
nhà số 28- Nguyễn Du, phía Nam giáp với nhà số
32- Nguyễn Du.
Nhà số 30, đường Nguyễn Du, xây theo kiểu lối
kiến trúc cũ gồm hai gian và một tầng lầu. Gian
ngoài gồm một tầng trệt có diện tích 8,40m x 4,26m
và một gác gỗ có diện tích 8,40m x 4,26m mái lợp
tôn, căn gác này đã bị mối mọt, mục nát không thể
sử dụng được. Gian trong gồm tầng trệt là công trình
phụ đã cũ, hư hỏng nhiều có diện tích 6,20m x 4,26m
và cầu thang lên căn gác phía trong, phía trên là một
gác gỗ có diện tích 4,26m x 3,80m, cũng hư hỏng
nặng không sử dụng được và một gác gỗ bên trong
có dạng hình bình hành hai cạnh bên có chiều dài
4,5m; cạnh đáy nhỏ 4,5m, cạnh đáy lớn 5,35m. Phía
trên của hai căn gác của gian trong là tầng lầu đúc bê
tông và trên cùng là sân thượng.
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DI TÍCH NHÀ NGUYỄN HỮU HƯƠNG
1. Tên gọi:
Tên cũ: Nhà Nguyễn Hữu Hương
Tên gọi hiện nay: Nhà Nguyễn Hữu Hương, số
55/5/6 Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan
Rang- Tháp Chàm.
2. Địa điểm phân bố và đường đi đến di tích:
Di tích Nhà Nguyễn Hữu Hương, số 55/5/6 đường
Nguyễn Du, thuộc phường Bảo An, thành phố Phan
Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Từ trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
đi theo đường 21 tháng 8 khoảng hơn 6 km, rẽ trái
vào chợ Tháp Chàm, đi khoảng 700m là đến di tích.
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Nhà Nguyễn Hữu Hương, số 55/5/6 Nguyễn Du,
phường Bảo An, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm

3. Loại hình Di tích: Di tích Nhà Nguyễn Hữu
Hương thuộc loại hình di tích Lịch sử cách mạng cấp
tỉnh được UBND tỉnh công nhận ra Quyết định số
363/QĐ-UB, ngày 30/01/2007.
4. Sự kiện và những giá trị lịch sử:
Ở Ninh Thuận có Đề pô xe lửa Tháp Chàm là một
đầu mối giao thông quan trọng nối liền với các tỉnh
ngoài Bắc, trong Nam và Tây Nguyên. Chính do vị
trí đó, phong trào cách mạng các nơi trong nước tác
động đến nên mảnh đất này đã hình thành tổ chức
Đảng Tân Việt theo xu hướng cộng sản sớm nhất ở
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các tỉnh Cực Nam Trung bộ. Năm 1928, Đoàn Quế
quê ở Quảng Bình làm đốc công xây dựng trong Đề
pô Tháp Chàm thường hay giao du với các ông Trần
Kỷ, Nguyễn Hữu Hương, Nguyễn Hữu Tấn, Phan
Văn Huyên, người ở làng Bảo An- là những người
ngưỡng mộ các phong trào yêu nước của các cụ Phan
Bội Châu, Phan Châu Trinh đã gây ấn tượng rất sâu
sắc đối với các ông.
Cũng trong năm 1928, Đoàn Quế vào Sài Gòn gặp
Trần Hữu Duyệt là một Đảng viên Tân Việt Cách
Mạng Đảng, lúc này Kỳ Bộ Tân Việt Nam Kỳ đặc trụ
sở bí mật ở Sài Gòn. Qua mối liên hệ đó, các đồng chí
Trần Hữu Duyệt, Lê Trọng Mân, Trần Hữu Chương
ra hoạt động ở Ninh Thuận.
Khi đến Tháp Chàm, đồng chí Trần Hữu Duyệt
nhanh chóng tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Hữu
Hương và đồng chí Trần Kỷ. Vào ngày 08 tháng 12
năm 1928 tại nhà Đoàn Quế ở Cầu Bảo (nay thuộc
phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm)
các anh được kết nạp vào Đảng Tân Việt. Trên cơ
sở đó, Chi bộ Tân Việt Cầu Bảo được thành lập có
3 người: Đoàn Quế, Nguyễn Hữu Hương, Trần Kỷ,
đồng chí Trần Kỷ được chỉ định làm Bí thư, đây là
Chi bộ Tân Việt đầu tiên ở Ninh Thuận, cũng như ở
các tỉnh Cực Nam Trung bộ.
Khi các tổ chức Tân Việt ở Ninh Thuận chuyển
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thành các chi bộ Cộng Sản vào tháng 4/1930, đồng
chí Nguyễn Hữu Hương cũng được chuyển thành
đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ đây đồng
chí tham gia đấu tranh dưới ngọn cờ của một chính
đảng duy nhất ở Việt Nam.
Vào những năm 1936 – 1939, các phong trào hoạt
động yêu nước ở thị xã Phan Rang – Tháp Chàm
đang dần được khôi phục lại. Các cuộc đình công
của công nhân Đề pô xe lửa Tháp Chàm, lúc đầu nổ
ra ở trong xí nghiệp đầu máy rồi lan sang ngành vận
thầu, ngành cầu đường và nhà cửa. Các cuộc đình
công ấy đã ảnh hưởng đến các tầng lớp trí thức, công
nhân Phan Rang và Tháp Chàm. Phong trào cách
mạng của quần chúng lên cao cần có sự chỉ đạo chặt
chẽ của Xứ ủy.
Tháng 5/1938, đồng chí Lê Duẩn lúc này là ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ vào Ninh
Thuận để khảo sát phong trào cách mạng các tỉnh
cực Nam và được bố trí ăn ở tại nhà đồng chí Nguyễn
Hữu Hương. Sau khi nghe báo cáo tình hình Ninh
Thuận, đồng chí Nguyễn Hữu Hương trực tiếp đưa
đồng chí Lê Duẩn đi nắm tình hình và gặp các đồng
chí cũ để củng cố lại phong trào.
Tháng 9/1938, Xứ ủy cử đồng chí Trần Công Xứng
vào phụ trách các tỉnh Cực Nam Trung Kỳ và Đà Lạt.
Vào đến Ninh Thuận, Trần Công Xứng liên lạc với
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Nguyễn Hữu Hương và dùng nhà đồng chí Hương tổ
chức cuộc họp bí mật bàn định kế hoạch hoạt động.
Trần Công Xứng quyết định chọn Tháp Chàm làm
nơi đặt cơ quan bí mật để chỉ đạo các tỉnh Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Viên.
Sau khi thế chiến thứ II bùng nổ (Tháng 9/1939),
tại Ninh Thuận thực dân Pháp đã tiến hành khủng bố
trắng lần hai, làm cho phong trào cách mạng ở đây
tổn thất lớn rơi vào tình trạng khủng hoảng về lãnh
đạo. Để khôi phục phong trào, Xứ ủy Trung Kỳ đã cử
đồng chí Xứ ủy viên Trần Hữu Dực vào phụ trách các
tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa,
Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên
Trung Kỳ. Cùng đi có Đào Duy Zếnh là người rất am
hiểu tình hình ở Ninh Thuận. Khoảng tháng 5/1940
hai đồng chí vào đến Tháp Chàm, thông qua đồng
chí Nguyễn Hữu Hương, các đồng chí nắm được
tình hình Ninh Thuận và dùng nhà đồng chí Nguyễn
Hữu Hương làm nơi trú ngụ đặt ra kế hoạch để phát
triển phong trào ở Ninh Thuận.
Thời cơ đến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã biến
cuộc mít tinh ngày 21/8/1945 của lực lượng “Thanh
niên tiền tuyến” thân Nhật tại Tháp Chàm thành
cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng
khởi nghĩa giành Chính quyền trong toàn tỉnh.
Sau khởi nghĩa thành công, Ủy ban nhân dân cách
SỔ TAY “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TUỔI TRẺ NINH THUẬN

61

mạng lâm thời tỉnh được thành lập ngày 22/8/1945,
đồng chí Nguyễn Hữu Hương được cử làm ủy viên
kinh tế rồi ủy viên Mặt Trận Việt Minh tỉnh. Ngày
06/01/1946 là ngày hội đối với toàn dân và cũng là ngày
hội đối với gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Hương.
Nhưng niềm vui hưởng độc lập quá ngắn ngủi,
cuối tháng 01/1946 thực dân Pháp đánh chiếm lại
Ninh Thuận, cơ quan của Tỉnh ủy chuyển ra ngoài
thị xã, lập chiến khu để tiếp tục kháng chiến. Kể từ
đây, đồng chí Nguyễn Hữu Hương và cả gia đình (vợ,
con) từ giã ngôi nhà thân yêu của mình đã một thời
làm cơ sở cách mạng, để đi theo kháng chiến.
Năm 1947 đồng chí Nguyễn Hữu Hương chuyển
ra Bình Định làm chủ nhiệm Việt Minh huyện Hoài
Ân, tỉnh Bình Định. Tại đây đồng chí gặp lại vợ của
mình đang làm công nhân ở xưởng dệt Xi – Ta.
Tháng 11/1954 Hội đồng tập kết liên khu 5 quyết
định cho vợ chồng đồng chí Nguyễn Hữu Hương tập
kết ra miền Bắc tiếp tục công tác. Đến tháng 8/1961
đồng chí bị bệnh nặng và mất vào ngày 27/8/1961
được đưa đến an nghỉ tại nghĩa trang Văn Điển, Hà
Nội. Đến năm 1978 ngôi mộ của ông được cải táng
đưa về chôn ở quê nhà.
Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng,
đất nước thống nhất, khoảng cuối năm 1975 vợ và
con của ông là Nguyễn Hữu Nho từ miền Bắc xin
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chuyển về quê hương tìm lại căn nhà của mình và
được chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ trao
trả lại căn nhà để kế thừa và tiếp tục thờ tự cho đến
ngày nay.
5. Khảo tả di tích:
Nhà Nguyễn Hữu Hương tọa lạc trên một khu đất
có diện tích 630m2, phía Bắc giáp đường hẻm 55/5/6
Nguyễn Du, phía Nam giáp sông Dinh, phía Tây giáp
nhà ông Nguyễn Khẩn và phía Đông giáp nhà ông
Võ Thanh Sơn.
Ngôi nhà xây dựng ảnh hưởng lối kiến trúc của
Pháp. Gồm hai căn liên kết lại tạo thành chữ “L”,
thường gọi là nhà trên (nhà khách) và nhà dưới (nhà
sinh hoạt) hiện nay nhà dưới bị sụp đổ và đã xây
nhà một mái trên nền cũ. Riêng nhà trên hay là nhà
khách vẫn còn giữ nguyên như xưa, chỉ có quét vôi
và sơn mới, có diện tích là 9,7m x 7,5m, chia ra làm
03 phòng, 01 phòng khách và 02 phòng ngủ, nhà xây
vách dày 20cm, mái lợp ngói móc (vảy cá). Trước đây
ngôi nhà có cửa chính quay về hướng Nam nhưng
hiện nay cửa và cổng chính quay về hướng Bắc (do
phát triển dân cư và giao thông). Bước vào cổng
nhà, trước sân có bài trí nhiều cây cảnh kết hợp hài
hòa với hòn “Non Bộ” tạo cho cảnh quang mặt bằng
thông thoáng, yên tĩnh, chếch về phía Đông là ngôi
mộ của ông Nguyễn Hữu Hương được cải táng chôn
trong sân nhà.
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Di Tích

Núi Hòn Dồ

1. Tên gọi: Căn cứ Núi Hòn Dồ
2. Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích:
Căn cứ Núi Hòn Dồ thuộc xã Nhơn Hải, huyện
Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; nằm về phía Đông Bắc,
cách Trung tâm thành phố Phan Rang- Tháp Chàm
khoảng 18km, đi theo đường 16/4 - Yên Ninh đến
Trung tâm Hành chính huyện Ninh Hải, qua cầu Ninh
Chử, theo tỉnh lộ 702, đường ven biển đến xã Nhơn
Hải theo con đường Kiền Kiền – Vĩnh Hy về hướng
Tây Bắc khoảng 6km là đến chân Núi Hòn Dồ.
3. Phân loại di tích: Núi Hòn Dồ thuộc loại di
tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh được UBND tỉnh
công nhận ra Quyết định số 363/QĐ-UB, ngày
30/01/2007.
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4. Sự kiện xảy ra ở di tích và giá trị lịch sử:
Năm 1945 Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện
Ninh Hải đã thành lập, ngay từ khi mới ra đời đã
lãnh đạo quần chúng Nhân dân đấu tranh giành
Chính quyền về tay Nhân dân trong ngày 22/8/1945.
Toàn tỉnh Ninh Thuận nói chung và huyện Ninh
Hải nói riêng hưởng độc lập tự do chưa được bao
lâu lại phải bước vào hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp (1946 – 1954) và đế quốc Mỹ (1954
– 1975), cuộc kháng chiến bắt đầu vùng lên. Cuối
tháng 6/1946, Việt Minh tỉnh mở hội nghị tại Vạn
Phước (nay thuộc huyện Ninh Phước), để bổ sung
thêm một số chủ trương, nhằm lãnh đạo kịp thời
Phong trào Cách mạng trong tình hình mới. Hội
nghị chủ trương: Bầu Tỉnh ủy Lâm thời, Ủy Ban Việt
Minh và UBND tỉnh, xây dựng Trung đoàn 81. Tại
Hội nghị này, đồng chí Trần Quỳnh được bầu làm
Ban Bí thư Tỉnh ủy Lâm thời, Hội nghị kêu gọi tất
cả cán bộ chiến sĩ trở lại chiến trường, xây dựng lực
lượng vũ trang lập chiến khu, căn cứ vùng, xây dựng
cơ sở cách mạng, phát động quần chúng đấu tranh để
tiếp tục kháng chiến, từ đó hàng loạt các chiến khu
được hình thành.
Quần thể Núi Chúa nằm về phía Đông Bắc, huyện
Ninh Hải, tại đây ngày 19/8/1946 đổi thành chiến
khu 19, gọi tắt là CK19 là nơi đóng quân và cơ quan
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lãnh đạo của huyện, ngoài ra ta còn xây dựng vùng
căn cứ như: Núi Hòn Dồ, Láng Sắn, Bồ Bồ, Hòn
Nhọn, Lồ Ồ, Cầu Gẫy... để bảo vệ CK19 và là vùng
bàn đạp, giáp ranh với thôn làng để các đội công tác
của ta thuận lợi tiến về làng.
Để đối phó với phong trào đấu tranh chính trị ở
đồng bằng và phong trào du kích chiến tranh ở miền
núi, trên địa bàn huyện Ninh Hải địch thường dùng
lực lượng bộ binh, biệt kích đánh phá lùng sục vào
các bàn đạp, hòng tiêu diệt các đội công tác của ta.
Chúng mở các trận càn với quy mô từ trung đội, đại
đội càn vào CK19, Hòn Dồ, Láng Sắn, Bồ Bồ, Cà
Đú cố tìm diệt cho được cơ quan chỉ đạo của ta.
Ngày 19/01/1969 với sự phối hợp của lực lượng
vũ trang từ CK19 và đội công tác từ Hòn Dồ, Láng
Sắn, Bồ Bồ…, ta dùng hình thức cải trang lính Ngụy
giữa ban ngày chặn xe đò, thay tài xế của ta và chở
thẳng vào đánh trụ sở xã Vĩnh Hải, bắt cả ban Hội
đồng xã và diệt 05 tên tại chỗ, tịch thu 02 tiểu liên
mác 38, 03 súng trường, 01 súng lục, 01 máy đánh
chữ và thiêu hủy cả sổ sách, giấy tờ. Tức tối trước
những hoạt động táo bạo của ta, tháng 3/1961 địch
huy động một lực lượng lớn càn vào vùng căn cứ
Hòn Dồ, Bồ Bồ, suối Lồ Ồ, ta chủ động phục kích tổ
chức phản công diệt một số tên.
Khoảng cuối năm 1964 đầu năm 1965, bộ đội địa
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phương tổ chức chống càn đánh tiêu hao địch trên
vùng Hòn Dồ, Láng Sắn, CK19…
Đầu năm 1966, trên chiến trường Thuận Bắc
(Ninh Hải) được sự chi viện của Mỹ, quân Ngụy kết
hợp phi pháo mở rộng đánh phá và càn quét vào các
vùng căn cứ ở Hòn Dồ, Bồ Bồ, Láng Sắn gây cho ta
gặp nhiều khó khăn, nhưng với ý chí kiên cường của
quân đội ta, nhanh chóng nghiên cứu phương thức
đánh Mỹ bằng phương châm 02 chân 03 mũi ra sức
phá ấp, phá kèm, diệt tề và giữ quyền làm chủ ở vùng
nông thôn.
Vào đầu năm 1968, chúng liên tục bung lực lượng
ra càn vào CK19, các vùng giáp ranh, bàn đạp Hòn
Dồ, Láng Sắn… bên trong, địch ra sức củng cố hệ
thống, tăng cường bọn tay sai ác ôn xuống các ấp bắt
quần chúng rào lại những làng trước đây bị phá bung
và dùng mìn gài xung quanh ấp chiến lược để ngăn
chặn mọi hoạt động của ta.
Khoảng giữa năm 1969, địch tổ chức càn rất quy
mô cả bộ binh lẫn không quân lên căn cứ Hòn Dồ,
lực lượng ta vừa đánh địch vừa chống trả máy bay
của địch cả ngày.
Đến tháng 6/1972, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo
thành lập Đài thị xã Phan Rang đóng ở Hòn Dồhuyện Thuận Bắc, do đồng chí Nguyễn Văn Lầu làm
đội trưởng, Trần Hồng Sơn và Lê Minh Chính làm
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Tảng đá có hai chữ “VC” bằng sơn trắng

báo vụ, chịu sự chỉ đạo của Thị ủy Phan Rang… Đài
đi vào hoạt động chưa bao lâu, tháng 11/1972 địch
đánh hơi mở cuộc càn quét vào bao vây bất ngờ. Thế
nhưng sau khi chiếm toàn khu vực, địch lùng sục
nhiều ngày và phát hiện nơi chôn dấu, địch thu lại 01
máy phát 694, 01 Ragonote.
Cuối năm 1974 và đầu năm 1975, địch tiếp tục bung
ra càn quét dùng phi pháo bắn vào căn cứ… lùng sục
vào căn cứ Hòn Dồ, Nha Thin, cũng trong thời gian ấy
lực lượng vũ trang huyện tập kích vào trung đội dân
vệ lùng sục núi Hòn Dồ gây sát thương 08 tên.
Thuận Bắc trước đây, Ninh Hải ngày nay là mảnh
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đất kiên cường hừng hực ngọn lửa đấu tranh cách
mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến, quân dân
Ninh Hải bám trụ CK19 và các vùng bàn đạp giáp
ranh Hòn Dồ, Láng Sắn… để đối phó với địch có sức
mạnh quân sự hơn ta rất nhiều lần. Bằng lòng yêu
nước nồng nàn và chí căm thù giặc sâu sắc, cán bộ và
Nhân dân, tất cả đều hướng về cách mạng, tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng vì sự nghiệp giải phóng
quê hương đến ngày thắng lợi.
5. Khảo tả di tích:
Vùng rừng núi Ninh Hải chiếm hơn 50% diện tích
tự nhiên, nối liền phần cuối của dãy Trường Sơn có
nhiều nhánh núi đâm ra tận biển, có nhiều ngọn núi
liên kết lại tạo thành một quần thể rất hùng vĩ, trong
đó có ngọn núi Hòn Dồ rất hiểm trở, rừng rậm phủ
kín có nhiều hang động, ngỏ ngách liên thông lại với
nhau được tạo bởi những tảng đá to lớn, rất thuận
lợi cho việc lập căn cứ che dấu lực lượng, vừa lợi
thế phòng thủ vừa lợi thế tiến công. Đứng trên núi
Hòn Dồ ta kiểm soát khá rộng cả một vùng hướng
về huyện Ninh hải, Thuận Bắc và thị xã Phan RangTháp Chàm.
Từ dưới chân núi Hòn Dồ nhìn lên ta thấy một tảng
đá khá to nằm giữa khe núi ghi hai chữ “VC” bằng
sơn trắng. Một số người dân cho biết, trước đây bọn
địch sơn lên để đánh dấu tọa độ “Việt Cộng” ở cho
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máy bay địch ném bom xuống căn cứ của ta. Cách
tảng đá “VC” khoảng 30m về hướng Đông có một
giếng nước rất ngọt và trong, thời kỳ kháng chiến lực
lượng của ta thường dùng sinh hoạt.
6. Những hiện vật phát hiện tại di tích:
Tháng 12/2005, một người dân tên Dương Đàng
(Ông Dân) ở thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện
Ninh Hải lên núi Hòn Dồ đốn củi tình cờ phát hiện một
thùng đạn AR15, nằm trong hốc đá, trong đó gồm:
- 01 lá cờ bằng vải, có kích thước 45cm x 60cm
- 01 lá cờ Đảng vẽ trên giấy vở học sinh, có kích
thước 21cm x 30cm
- 01 ảnh Bác Hồ in đen trắng, dưới đề “Chủ tịch
Hồ Chí Minh”
- 03 khẩu hiệu viết lên vở học sinh dán lại với
nhau, nét chữ rắn rỏi, rõ ràng với nội dung:
“Đảng Nhân Dân Cách-Mạng Việt-Nam muôn năm”
“Đoàn Nhân Dân Cách-Mạng Việt-Nam muôn năm”
“Hồ Chủ tịch muôn năm”
- 03 lọ mực
- 01 túi nilon đựng bột màu
- 01 quả mìn bộ binh (để lại nơi phát hiện).
Những hiện vật nêu trên đang lưu giữ tại Bảo tàng
Ninh Thuận.
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DI TÍCH
LĂNG NAM HẢI VĨNH HY
Lăng thờ Thần Nam Hải Vĩnh Hy hiện nay

1. Tên gọi di tích: Lăng Nam Hải Vĩnh Hy.
Tên gọi khác: Lăng thờ Thần Nam Hải Vĩnh Hy.
2. Địa điểm và đường đi đến di tích:
Lăng Nam Hải Vĩnh Hy, thờ Thần Nam Hải Vĩnh
Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh
Thuận. Cách trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm khoảng 40 km.
Đường đi đến Lăng Nam Hải Vĩnh Hy: Đi theo
đường 16/4 - Yên Ninh đến Trung tâm Hành chính
huyện Ninh Hải, qua cầu Ninh Chử, theo tỉnh lộ 702
(Dự kiến đặt tên đường Nguyễn Tất Thành) đi thẳng
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Chứng tích còn lại của Lăng thờ
Thần Nam Hải Vĩnh Hy

đến thôn Vĩnh Hy. Lăng được xây dựng tại khu vực
phía Bắc của thôn, nằm đối diện vịnh Vĩnh Hy, với
phong cảnh sơn thủy hữu tình và thuận lợi cho các
loại phương tiện đường bộ, đường thủy đi đến di
tích.
3. Phân loại di tích: Lăng thờ Thần Nam Hải Vĩnh
Hy thuộc loại hình di tích Lịch sử cách mạng cấp
tỉnh được UBND tỉnh công nhận ra Quyết định số
3155/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016.
4. Sự kiện, nhân vật lịch sử và thuộc tính di tích:
Theo các cụ bô lão trong làng Vĩnh Hy kể lại, có
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các dòng họ tham gia ngay từ ngày đầu thành lập
làng đó là các họ: Châu, Nguyễn, Võ (Vũ), Đặng,
Trần, Phạm, Phan, Lâm…
Qua nghiên cứu các gia phả và lời kể truyền lại của
các bậc cao tuổi tại thôn Vĩnh Hy nêu trên, tạm tính
năm thành lập làng như sau:
Năm thành lập làng Vĩnh Hy vào khoảng từ 1846
đến 1856. Do quá trình hình thành làng xóm kéo dài,
vì lý do đến mùa vào đây đậu thuyền đánh bắt, trồng
trọt, hết mùa lại về chốn cố hương nên thôn Vĩnh Hy
ra đời muộn. Đến năm 1924, vua Khải Định ban Sắc
phong tôn Uông Nhuận Trung Đẳng Thần (汪 潤
中 等 神) cho Thần Nam Hải thôn Vĩnh Hy.
Theo các ngư dân ở đây cho biết, các cư dân ở
làng Vĩnh Hy ngày nay là các lưu dân ở Quảng Nam
– Quảng Ngãi – Quảng Bình – Phú Yên theo bước
chân Chúa Nguyễn tiến về phía Nam vào thế kỷ 18.
Họ đi bằng những chiếc ghe bầu thô sơ men theo
đường biển để đánh bắt cá, mỗi khi gặp bão to gió
lớn họ thường ghé vào eo Vịnh này để trú ẩn, trong
những ngày trú ẩn, họ khám phá nơi đây đầy tiềm
năng kinh tế có thể làm ăn sinh sống được, lại có suối
nước ngọt phát nguồn trên Núi Chúa đổ xuống cửa
biển, thuận lợi trong việc trồng trọt. Từ đó các ngư
dân lưu lại ở đây khai phá rừng Găng làm nhà dựng
chòi hình thành làng và đặt tên làng đầu tiên là Vũng
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Găng, sau này cơ chế tổ chức hành chính làng được
đổi tên là làng Vĩnh Hy, với hàm ý đặt niềm hy vọng
lâu dài. Dần dần cư dân ở đây phát triển đông đúc,
cuộc sống sung túc, lại nhờ có suối nước ngọt, ghe
bầu từ ngoài vào hay trong ra phải ghé lại đây để lấy
nước, nên dân chúng làm thêm nghề buôn bán.
Làng mạc được hình thành, cuộc sống ổn định,
người dân Vĩnh Hy thiết yếu nghĩ đến việc xây dựng
Đình, Lăng,… nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của
mình. Trong ý hướng đó, nổi bật lên là công trình
Lăng thờ Thần Nam Hải được xây dựng bằng đá san
hô và vữa vôi. Tuy nhiên, trong chiến tranh, Đình và
Lăng thường xuyên bị bom đạn cày xới, đánh sập đổ
nhiều lần. Thôn xóm, làng mạc nhà cửa, tài sản bị
cháy, đồng bào Vĩnh Hy phải tản cư lên núi, bị dồn
về khu dân cư nơi khác.
5. Đặc điểm di tích:
Khởi đầu các công trình Đình và Lăng Vĩnh Hy
đều có kiến trúc theo lối truyền thống của ngư dân
vùng biển Nam Trung bộ.
Năm 1949 Lăng và Đình bị hỏng do bom thực dân
Pháp thả.
Năm 1955 Lăng Vĩnh Hy được xây dựng lại theo
kiểu truyền thống nhưng lợp ngói Tây. Riêng Đình
làng không khôi phục kịp.
Năm 1962, Do bị bom Mỹ thả nên Lăng bị hư
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hỏng hoàn toàn, chỉ còn dấu tích những vách tường
phía sau, người dân vẫn lưu giữ làm kỷ niệm và ghi
nhớ sự kiện.
Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, Lăng
được dựng tạm, lợp tôn để làm nơi thờ cúng cho
Nhân dân.
Đến năm 1989, sau nhiều lần vận động và xin
phép chính quyền, Lăng Vĩnh Hy làm như hiện nay.
Tuy nhiên vẫn còn lưu giữ những dấu tích của chiến
tranh.
Về Sắc phong của di tích lăng Vĩnh Hy: bị thất lạc
thời “Tiêu thổ kháng chiến”. Trước đây, có một người
ở Bình Hưng làm nghề biển, có vào đây, ông ta mang
theo tráp đựng Sắc đưa về Lăng Bình Hưng để thờ
cúng.
Ngày 10/8/2015, (26/6 Ất Mùi), Ban Vạn lạch Bình
Hưng khi cúng tế phát hiện ra Sắc phong của Lăng
Vĩnh Hy nên thông tin cho ban Vạn lạch thôn Vĩnh
Hy ra rước Sắc về. Theo đó, Lăng Nam Hải Vĩnh Hy
có 01 sắc Mệnh Chi Bảo do vua Khải Định năm thứ
9 ban (19240???)
6. Sinh hoạt tín ngưỡng liên quan đến di tích:
6.1. Phần Lễ, Hội:
- Lễ đón giao thừa: Diễn ra vào ngày mùng 01
tháng giêng âm lịch. Lễ vật gồm: hoa quả, bánh trái.
- Lễ khai sơn lễ lạch: Diễn ra vào ngày mùng 02
SỔ TAY “ĐỊA CHỈ ĐỎ” CỦA TUỔI TRẺ NINH THUẬN

75

tháng giêng âm lịch. Lễ vật gồm: hoa quả, bánh trái.
Phần hội: Tổ chức đua thuyền, lắc thúng và thể thao.
- Lễ Xuân Kỳ: Diễn ra vào trung tuần tháng 3 âm
lịch. Lễ vật gồm: gà, vịt.
- Lễ Thu Kỳ: diễn ra vào trung tuần tháng 8 âm
lịch. Lễ vật gồm: gà, vịt.
-. Lễ Ca Diên: diễn ra cứ 3 năm một lần vào trung
tuần tháng 7 âm lịch. Lễ vật gồm: heo; phần Hội: tổ
chức hát tuồng.
6.2. Các vị Thần được thờ:
- Chư thần thiên giới (Thiên phủ).
- Chư thần âm giới (Địa phủ).
- Chư thần thủy giới (Thủy phủ).
- Thiên Y Na Diễn Phi Chúa Ngọc.
- Thủy Long Thần.
7. Khảo tả di tích:
Lăng thờ thần Nam Hải Vĩnh Hy nằm ở phía Tây
sát bờ vịnh Vĩnh Hy; nằm ở khu vực phía Bắc của
thôn Vĩnh Hy, cách bờ vịnh khoảng 10m. Lăng được
bao bọc trong tường thành trụ xi măng giăng lưới
kẽm với tổng diện tích 1.016 m2. Số đo các chiều:
chiều dài của Lăng 36m, chiều rộng Lăng 28m.
7.1. Cổng Lăng:
Cổng Lăng được xây dựng mới với 3 cửa ra vào,
chất liệu xi măng và gạch, cổng quay về hướng chính
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Đông trông ra vịnh Vĩnh Hy. Cổng lăng có tổng
chiều dài là 7,09m, chiều cao của cổng tính từ đỉnh
nguyệt xuống 3,6m. Cửa giữa có chiều dài 2,83m và
cửa hai bên có chiều dài 0,90m, chiều cao 1,8m. Trên
nóc cửa chính giữa có 2 con giao, bên ngoài cổng có
4 dòng chữ Hán tự có nội dung như sau:
Câu 1 bên trái: 一 年 十 二 月 往 來 培 福 衷
Nhất niên thập nhị nguyệt vãng lai, bồi phước
trúng
(Tạm dịch: Một năm 12 tháng lại qua, lòng như
thêm phước).
Câu 1 bên phải: 一 日 廿 四 辰 出 入 保
平 安
Nhất nhật chấp (nhập) tứ thìn (thần) xuất nhập,
bảo bình an.
(Tạm dịch: Một ngày 24 giờ vào ra, được bảo trọng
bình an).
Câu 2 bên trái: 春 夏 求 財 財 無 量
Xuân hạ cầu tài, tài vô lượng
(Tạm dịch: Mùa Xuân, hè cầu tài, thì tài nhiều vô
kể).
Câu 2 bên phải: 秋 冬 享 祿 祿 盛 家
Thu đông hưởng lộc, lộc thịnh gia
(Tạm dịch: Mùa Thu Đông hưởng lộc, thì lộc để
đầy nhà).
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7.2. Án phong:
Bên trong cổng là Án phong được xây dựng mới
bằng gạch, cát, xi măng.
- Mặt ngoài: ở giữa hình tượng hổ phù; bên trái
hình trúc hóa long; bên phải hình mai hóa rồng.
- Mặt trong: ở giữa rồng cá, cá hóa rồng theo truyền
thuyết “vượt vũ môn”; hai bên có câu đối chữ Hán:
Bên trái: 誠 心 緊 拜 必 有 拯
Thành tâm khẩn bái tất hữu chửng. (Tạm dịch:
Quan trọng là thành tâm cúng bái sẽ được cứu trợ);
Bên phải: 風 濤 巳 大 洋 極 其 卮
Phong đào đại dương cực kỳ chi. (Tạm dịch: Sóng
gió đại dương cũng như chén nước đầy).
7.3. Sân Võ ca:
Sân Võ ca được xây dựng bằng vật liệu mới nối với
Án phong có chiều dài là 12,1m, chiều rộng 10,8m.
Trong sân gồm 16 cột. Sân đơn giản, thoáng mát phù
hợp với chức năng là sân khấu trình diễn hát tuồng
khi có mùa lễ nghi.
7.4. Nhà Chánh bái:
Về kiến trúc, nhà Chánh bái được xây dựng theo
lối kiến trúc giả cổ có 3 gian và có cửa thông với
nhau. Gian chính là bàn thờ thần. Bề mặt bàn thờ
được tráng xi măng, trên được đặt đồ tự khí. Phía
trước bàn thờ Thần là hai trụ làm bằng gỗ đỡ dàn
khung toàn bộ nhà Chánh bái. Hai trụ gỗ được dán
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giấy viết hai dòng chữ Hán.
Trong nhà Chánh bái có bàn thờ Tả ban và bàn
thờ Hữu ban.
Bên dưới bàn thờ Thần còn có giá đựng thể hát
chầu. Mặt trước nhà Chánh bái có hai trụ được xây
bằng gạch và xi măng trên thân trụ được viết hai
dòng chữ Hán.
Câu 1 ở giữa:
南 陵 顯 赫 護 國 庇 民 千 古 仰
Nam lăng hiển hách hộ quốc tý dân thiên cổ
ngưỡng (Tạm dịch: Nam lăng hiển hách giúp nước
trợ dân ngàn xưa ngưỡng mộ).
海 宇 英 靈 栽 培 魚 否 萬 年 欽
Hải vũ anh linh tài bồi ngư phủ vạn niên khâm.
(Tạm dịch: Biển cả anh linh vun trồng cho ngư dân
vạn năm khâm phục).
Câu 2 bên trái nhà Tiền hiền:
前 古 工 程 萬 代 鄉 人 好
Tiền cổ công trình vạn đại hương nhân hảo. (Tạm
dịch: Công trình thời trước làm cho dân làng vạn đời
tốt đẹp),
後 世 光 岳 千 年 正 氣 收
Hậu thế quang nhạc thiên niên chính khí thu.
(Tạm dịch: Núi sáng mà cao đời sau như khí tốt được
thu về).
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Câu 3 trước nhà Hội đồng (nay là kho để trang
phục, vật dụng tế lễ):
先 創 開 基 延 長 成 事 業
Tiên sáng khai cơ diên trường thành sự nghiệp
(Tạm dịch : Thời trước khai sáng, lập ra thành sự
nghiệp dài lâu)
祖 肇 尊 培 立 志 永 基 圖 (塗)
Tổ triệu tôn bồi lập chí vĩnh cơ đồ. (Tạm dịch
nghĩa: Ông bà mở đầu tôn kính bồi đắp thêm sự
nghiệp vững bền).
7.5. Nhà Tiền hiền:
Nhà Tiền hiền là nơi thờ tự các bậc Tiền bối đã
có công trong việc di dân lập ấp, nhà Tiền hiền nằm
phía bên trái nhà Chánh bái có cửa thông với nhau.
Kiến trúc được xây dựng mới năm 1989 theo phong
cách hiện đại. Mặt trước nhà Tiền hiền có hai trụ
được xây bằng gạch và xi măng, trên thân trụ có hai
dòng chữ Hán. Bên trong nhà gồm bàn thờ Tiền hậu
hiền, bàn thờ tả, hữu ban các bàn thờ đều liên hoàn
với nhau theo kiểu tam sơn được âm vào tường. Bàn
thờ chính có các đồ tự khí. Trước nhà Tiền hiền có
hai trụ xây bằng gạch, xi măng và được viết hai dòng
chữ Hán.
7.6. Nhà phẩm vật (nhà kho):
Nhà phẩm vật hay nhà Kho có diện tích 3,8m x
3m. Tường được xây dựng mới nằm phía bên phải
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của nhà Chánh bái có cửa liên thông. Nhà dùng để
chứa các dụng cụ ly, bát, chén, ấm, trà.....
7.7. Nhà khói (nhà Bếp):
Có diện tích: 5m x 3,55m, liền với nhà Tiền hiền,
được xây mới hoàn toàn, mái lợp tole được dựng theo
kiểu một mái. Nhà này dùng để nấu nướng trong các
ngày tế lễ ở Lăng.
7.9. Miếu Thủy long (nằm bên phải của Lăng):
Miếu có kích thước 5m x 4m, có một cửa chính
gồm hai cánh được xây dựng trên nền móng cũ nhưng
nhỏ hơn. Bên ngoài được sơn màu xanh, trong sơn
vàng, mặt trước miếu có hai ô thông gió trên nóc
có gắn ba búp sen bằng sứ màu xanh lam với hình
hoa văn đơn giản. Trong miếu các khung gỗ cũng
vừa mới làm lại cùng thời điểm với nhà Chánh bái
(năm 1989), các bàn thờ trong miếu tách biệt nhau
được xây bằng gạch và xi măng âm tường; bàn thờ
đối diện với cửa chính là Thủy long Thần (thờ Thần
Thủy long); hai bên bàn thờ Thần Thủy long là bàn
thờ Tả ban và Hữu ban đều được làm bằng gạch và
xi măng. Từ cửa Miếu vào hai bên tay trái và tay phải
có hai bệ thờ: Đông phối và Tây phối. Đông phối thờ
05 bài vị bằng gỗ được khắc chữ Hán. Ngoài ra trong
khuôn viên Lăng thờ Thần Nam Hải Vĩnh Hy vẫn
còn xót lại phế tích và nền móng được xây dựng bằng
đá vôi từ trước kia.
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8. Giá trị lịch sử, văn hóa của di tích:
Thôn Vĩnh Hy nói riêng và xã Vĩnh Hải nói chung
là mảnh đất kiên cường, bất khuất, đã sản sinh ra
nhiều thế hệ cách mạng trung kiên suốt trong quá
trình hai thời kỳ kháng chiến.
Với một địa hình núi non hiểm trở, ba bề là núi
rừng trùng điệp, một bên là biển cả, đường sá đi
lại khó khăn, đời sống nhân dân còn nhiều cơ cực.
Nhưng đây cũng là một địa bàn trọng yếu giữa địch
và ta trong cuộc đấu tranh một mất một còn. Với
địch đây là cửa phía Nam của quân cảng Cam Ranh,
mặc khác đây cũng là vành đai để bảo vệ cảng tiếp
đầu Ninh Chữ; với ta vùng Núi Chúa là căn cứ địa
cách mạng CK19 của hai cuộc kháng chiến. Đầm
Đăng Vĩnh Hy và trạm Chi Lăng là huyết mạch của
Khu ủy V trên đường thủy và là nơi cung cấp vật lực
cho kháng chiến.
Trong những năm đấu tranh, biết bao nhiêu người
con ưu tú của quê hương Vĩnh Hy đã ngã xuống,
trong đó có nhiều người là cán bộ, chiến sĩ cách
mạng, nhưng cũng có nhiều người chỉ một tấm lòng
tha thiết với quê hương. Tất cả là biểu hiện cao nhất
của truyền thống yêu quê hương, yêu đất nước căm
thù giặc, kiên cường đấu tranh vì độc lập tự do cho
Tổ quốc.
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DI TÍCH KHU
TẬP TRUNG
BÀ RÂU

Chứng tích còn lại của di tích Khu
tập trung Bà Râu là một hội trườngnay được sử dụng làm phòng học
của Trường tiểu học Lợi Hải

1. Tên gọi:
- Tên gọi trước đây: Khu tự trị É Lâm Hạ
- Tên thường gọi hiện nay: Khu tập trung Bà Râu
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2. Địa điểm phân bố và đường đi đến di tích:
Di tích Khu tập trung Bà Râu hiện nay nằm trong
khuôn viên Trường Tiểu học Lợi Hải, thuộc thôn Ấn
Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm theo Quốc
lộ 1A đi về hướng Bắc khoảng 20 km, đến ngã ba
Lợi Hải, rẽ trái theo huyện lộ Lợi Hải cách xã Phước
Kháng khoảng 1,2 km là đến di tích Khu tập trung Bà
Râu.
3. Loại hình Di tích: Di tích Khu tập trung Bà Râu
thuộc loại hình di tích Lịch sử cách mạng được UBND
tỉnh công nhận ra Quyết định số 83/QĐ-UBND, ngày
16/01/2018.
4. Sự kiện, nhân vật lịch sử thuộc di tích:
4.1. Sự kiện:
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hiệp định Giơne-vơ về Việt Nam được ký kết vào ngày 20/7/1954,
đế quốc Mỹ từng bước hất cẳng Pháp ra khỏi Đông
Dương, trực tiếp xâm lược Việt Nam, hòng chia cắt
lâu dài đất nước ta, xây dựng miền Nam thành thuộc
địa kiểu mới, căn cứ quân sự để làm bàn đạp xâm
chiếm miền Bắc. Ở miền Nam, chúng dựng lên chính
quyền tay sai độc tài phát xít Ngô Đình Diệm, thực
hành chính sách “tố cộng, diệt cộng” đàn áp, khủng
bố phong trào yêu nước, trả thù những người tham
gia kháng chiến, tiêu diệt cơ sở cách mạng miền Nam.
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Tại Ninh Thuận, Mỹ - Diệm cho xây dựng lính
Bảo an, cảnh sát, xây dựng nhiều đồn bốt dọc Quốc
lộ 1 và Quốc lộ 11, xây dựng và củng cố hệ thống
chính quyền các cấp. Chúng thừa hiểu, vùng Thuận
Bắc là nơi căn cứ địa cách mạng hết sức lợi hại. Về
mặt địa lý, Thuận Bắc nằm ở phía bắc Ninh Thuận,
xung quanh có núi non hiểm trở, là căn cứ cách mạng
trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thuận Bắc là
địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc Raglai,
một dân tộc giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ và đi
theo cách mạng. Trong chín năm kháng chiến, Nhân
dân Thuận Bắc đã cưu mang, giúp đỡ, che giấu cán
bộ cách mạng, chiến đấu kiên cường, một lòng chung
thủy sắc son. Chính vì thế, cuối năm 1956 đến đầu
năm 1957, Mỹ - Diệm không những thực hiện chính
sách “tố cộng, diệt cộng” ở vùng đồng bằng, mà còn
mở rộng đánh phá vùng miền núi như: xã Phước
Kháng, xã Phước Chiến... Tháng 7/1957, sau nhiều
lần càn quét, bắt bớ, dùng nhiều thủ đoạn thâm độc,
địch đã dồn dân các xã Phước Chiến, Phước Kháng
và thôn Ấn Đạt về khu tự trị É Lâm Hạ (khu tập trung
Bà Râu). Mục đích của chúng là gom cho được đồng
bào dân tộc Raglai về khu tập trung (khu trù mật),
nhằm để kiểm soát, cô lập đồng bào với cán bộ cách
mạng, để từ đó làm suy yếu và tiến tới tiêu diệt lực
lượng kháng chiến vùng căn cứ địa Bác Ái.
Khu tập trung Bà Râu là một vùng đất rộng lớn,
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phía bắc giáp suối Véo, ba mặt còn lại bao trùm cả
thôn Bà Râu và Ấn Đạt ngày nay. Xung quanh khu
tập trung, địch cho xây dựng ba lớp hàng rào thật kiên
cố; bên trong là một đường giao thông hào bao quanh
khu tập trung sâu gần 2m, rộng 1,8m; chính giữa là
lớp dây thép gai cao hơn 2m; ngoài cùng được bao
bọc bằng lớp gai tre, gai bàn chải có bề dày gần 2m,
toàn bộ khu tập trung chỉ có một cửa ra vào được
canh gác cẩn thận. Dọc theo ba lớp hàng rào, địch
cho xây dựng nhiều tháp canh kiên cố, lúc nào cũng
có 02 đại đội Dân vệ và 01 trung đội lính Bảo an được
điều từ quận Du Long vào để ngày, đêm canh gác.
Địch tuyên truyền, dụ dỗ nói với bà con: “... Chính
phủ Quốc gia rất thương đồng bào, muốn giúp đồng
bào có muối, có vải và có gạo để đồng bào được sống
sung sướng...” Nhưng thật ra, đây là một nhà tù kiểu
mới của Mỹ - Diệm ở miền Nam, nhằm để nhốt, cô
lập, chia tách đồng bào với cách mạng, với kháng
chiến.
Sau khi dồn được dân về khu tập trung, bọn địch
gom nhiều gia đình cho ở chung trong một nhà bạt,
để tiện cho việc theo dõi, giám sát. Hằng ngày chúng
bắt bà con đi chặt cây, cuốc đất, chăm sóc vườn dừa,
ai không làm theo hoặc chống lại, thì bị bọn chúng
cắt khẩu phần ăn, phơi nắng, tìm cách thủ tiêu. Do bị
kiểm soát gắt gao, cuộc sống tù túng, cộng với thời
tiết nắng nóng, nên dịch bệnh thường xuyên xảy ra,
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làm cho nhiều người chết.
Trước tình hình đó, tháng 02/1958, Liên khu ủy
chỉ đạo cho các tỉnh triển khai một số nhiệm vụ
quan trọng: Phải xây dựng căn cứ miền núi, xây
dựng lực lượng võ trang và có biện pháp trừng trị
những tên ác ôn ngoan cố. Để xây dựng được căn
cứ miền núi, nhiệm vụ cấp bách là phải giữ dân ở
trên núi và phá cho được các khu tập trung, đưa dân
về với rừng núi. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Ninh
Thuận, tháng 5/1958, Huyện ủy Bác Ái đã tổ chức
Hội nghị mở rộng tại xã Phước Thành. Hội nghị đã
đề ra nhiệm vụ trước mắt là phải ổn định tư tưởng
Nhân dân; hướng dẫn bà con còn lại trên núi phòng
tránh địch càn quét, quyết tâm bám rẫy, bám làng,
không được để mắc lừa kẻ địch. Tìm cách móc nối,
tiếp cận bà con trong khu tập trung để tuyên truyền,
vận động, ổn định tinh thần bà con, chờ thời cơ để
nổi lên phá khu tập trung trở về với rừng núi, về với
cách mạng. Thành lập các tổ, nhóm thanh niên thu
nhặt, bảo quản tài sản của Nhân dân, đồng thời tăng
gia sản xuất, tích lũy lương thực đảm bảo thức ăn
khi dân về núi. Tổ chức lực lượng thanh niên tự vệ,
thành lập các tổ vũ trang, để đảm nhiệm tuần tra,
canh gác, lãnh đạo Nhân dân bố phòng, đánh địch,
chống càn.
Hội nghị đã chọn Khu tập trung Bà Râu làm điểm,
để lãnh đạo đồng bào phá khu tập trung sớm đưa dân
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về núi. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đệ (Ba Công),
phụ trách chung; đồng chí Trần Hiếm (Mười Hiếm),
Tỉnh ủy viên đã phổ biến nội dung của bản Đề cương
cách mạng miền Nam do đồng chí Lê Duẩn soạn thảo
và hướng dẫn của Khu ủy Khu V về việc xây dựng
lực lượng võ trang làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ, tổ
chức đánh địch.
Tháng 8/1958, Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập
đội du kích mật do đồng chí Mai Xuân Thưởng và
Nguyễn Văn Trách (Biên) trực tiếp chỉ đạo. Nhờ sự
dũng cảm, mưu trí, kiên trì bám trụ, xây dựng cơ sở,
vận động đồng bào của đội du kích, nên hầu hết bà con
trong khu tập trung đã lấy lại được niềm tin, chống lại
không làm theo sự điều khiển của bọn chúng, đặc biệt
đội còn giác ngộ được một số anh em trong lực lượng
Dân Vệ, Bảo An là người dân tộc đứng về phía cách
mạng, sẵn sàng làm nội ứng khi ta tổ chức hành động.
Sau một thời gian vận động Nhân dân, móc nối
cơ sở, khi thời cơ đã đến, đêm 30 Tết Kỷ Hợi (ngày
07/02/1959) lợi dụng ngày giáp Tết, địch chủ quan sơ
hở, nhằm lúc ca gác, trực của anh em Dân vệ; Bảo An
mà ta giác ngộ. Đội đã lãnh đạo gần 3000 đồng bào ở
các xã Phước Chiến, Phước Kháng và thôn Ấn Đạt,
nổi lên phá khu tập trung, trở về với nương rẫy; với
núi rừng, với quê hương cách mạng, tiếp tục kháng
chiến cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn.
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4.2. Các nhân vật lịch sử thuộc di tích:
Trước những hành động ngang ngược của kẻ thù,
phải chứng kiến đồng bào bị dồn về khu tập trung
bị địch hà hiếp, sống trong cảnh khổ cực, mất tự
do. Đồng bào trên địa bàn Bác Ái Đông (nay là xã
Phước Chiến, xã Phước Kháng) đã nung nấu, biến
đau thương, lòng căm thù giặc thành tinh thần yêu
làng bản, yêu quê hương đất nước. Vì thế, đã xuất
hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho chủ nghĩa anh
hùng cách mạng, như: chị Pô Pôr Thị Dú là du kích
địa phương, có chồng theo cách mạng. Chị bị địch bắt
dẫn về núi để tìm chồng và những cán bộ cách mạng
khác; biết không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ thù nên
chị đã đồng ý dẫn chúng lên núi để có dịp ngắm nhìn
làng bản; quê hương lần cuối; khi đến một vách đá
cheo leo chị hô to “Chồng tao ở trên núi xanh kia, có
giỏi chúng mày lên núi xanh kia mà bắt, đừng hòng
tao chỉ cho...” rồi chị lao mình xuống vực sâu tự vẫn,
để bảo vệ chồng mình, bảo vệ đồng đội. Cũng như
chị Dú, anh Quý là một thanh niên ở xã Phước Kháng
cùng mẹ già bị địch thúc, ép vào khu tập trung, nhưng
anh nhất quyết không đi, một hôm bị địch bao vây,
chĩa súng buộc anh phải đi theo chúng; có sự chuẩn
bị từ trước, ở trong nhà thủ thế, chờ cho bọn địch tiến
lại gần, dùng cây nứa vót nhọn, anh đã đâm xuyên
vách nhà lao thẳng vào ngực tên đi đầu, hắn ngã ngục
chết tại chỗ, số còn lại hốt hoảng, bắn xối xả vào nhà,
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chúng đã giết chết anh và mẹ già. Noi gương những
người đã ngã xuống, anh Tài đã đứng lên tập hợp gần
30 thanh niên trong xã, trang bị vũ khí định kéo xuống
phá khu tập trung; nhưng đồng chí Mai Xuân Thưởng
đã kịp thời vận động anh em, chớ nóng vội, quay về
núi chuẩn bị các điều kiện, chờ thời cơ hành động.
5. Khảo tả di tích:
Chứng tích còn lại của di tích Khu tập trung Bà
Râu là một hội trường nằm trong khuôn viên của
Trường tiểu học Lợi Hải. Hội trường này đầu tiên là
trụ sở làm việc của Xã trưởng xã É Lâm Hạ, sau đó là
nhà chỉ huy của Khu tập trung Bà Râu.
- Hội trường có kích thước: 14,2m x 8,2m; mặt
trước có tiền sảnh nhô ra dài 4,2m, rộng 1,2m;
- Tường được xây bằng gạch và xi măng có độ dày
20cm;
- Phần vì kèo, xà gồ được làm bằng gỗ sao;
- Mái được lợp bằng ngói âm dương;
- Mặt trước có 3 cửa chính ra vào; mặt sau có 3
cửa sổ; hai bên hông có 2 cửa sổ, tất cả đều được làm
bằng gỗ; Nền láng xi măng.
6. Quá trình sửa chữa, tu bổ di tích:
Qua tìm hiểu, Hội trường được người Pháp xây
dựng từ năm 1945 - 1950. Do thời gian quá lâu, trải
qua hai cuộc kháng chiến, nên Hội trường đã xuống
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cấp và được sửa chữa nhiều lần.
- Lần 1: Sau giải phóng Hội trường là nơi làm việc
của Ban quản lý thôn Bà Râu, nên chính quyền cách
mạng cho thay lại toàn bộ ngói lợp, từ ngói âm dương
bằng ngói Tây hiện giờ.
- Lần 2: Khi được chuyển cho Trường tiểu học Lợi
Hải, làm phòng học cho học sinh, nhà trường đã cho thay
lại ba bộ cửa chính và 5 cửa sổ bằng cửa sắt, dặm vá lại
nền, lắp đặt thêm mái vòm bằng sắt trước tiền sảnh.
7. Giá trị lịch sử của di tích:
Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy
Ninh Thuận, sự triển khai kịp thời của Đảng bộ huyện
Bác Ái; cùng với sự dũng cảm, mưu trí của các đồng
chí cán bộ cách mạng nằm vùng; sự phối hợp đồng
bộ của các lực lượng và đồng bào ở vùng Bác Ái
Đông trên tinh thần cách mạng và quyết tâm cao độ;
quân ta đã giành thắng lợi mang tính chất quyết định,
phá khu tập trung Bà Râu, giải phóng được gần 3000
đồng bào ở các xã Phước Chiến, Phước Kháng và
thôn Ấn Đạt; thoát khỏi sự kìm kẹp của Mỹ - Diệm.
Đặc biệt là đập tan âm mưu thâm độc của kẻ thù biến
căn cứ thành “vùng trắng”, ngăn cách Nhân dân với
cách mạng; phá vỡ mô hình tập trung kiểu mới của
Mỹ - Diệm ở miền Nam.
Cuộc nổi dậy ở khu tập trung Bà Râu là cuộc nổi
dậy phá ách kìm kẹp đầu tiên ở miền Nam, đã thôi
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thúc Nhân dân toàn vùng Bác Ái và Nhân dân các
tỉnh Nam Trung Bộ đứng lên nổi dậy từng phần, phá
tan chính sách dồn dân, lập ấp của địch.
Chiến thắng phá khu tập trung Bà Râu được sử
sách ghi nhận là điểm khởi đầu của Phong trào Đồng
khởi ở khu vực Nam Trung bộ, là tiếng chuông thức
tỉnh Nhân dân tiếp tục nổi dậy phá các khu tập trung
như: Tầm Ngân, Đồng Giầy, Kà Rôm, Ruộng Dân,
Ma Trai, đấu tranh trực diện với kẻ thù, chuẩn bị lực
lượng tiến tới đấu tranh vũ trang.
Trong suốt quá trình kháng chiến chống Pháp và
chống Mỹ cứu nước, Khu tập trung Bà Râu gắn liền
với lịch sử đấu tranh truyền thống cách mạng kiên
cường bất khuất của quân và dân huyện Bác Ái là một
bài học lịch sử đấu tranh trong hoàn cảnh cuộc sống bị
kìm kẹp, thiếu thốn mọi mặt nhưng với tấm lòng yêu
nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, cuộc cách mạng
đi đến thành công, giải phóng và thống nhất đất nước.
Tóm lại: Chiến thắng phá khu tập trung Bà Râu là
sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh nhà trong kháng
chiến chống Mỹ, là sự mở đầu của phong trào đồng
khởi trong khu vực; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn
của Tỉnh ủy, Huyện ủy Bác Ái trong giai đoạn đấu
tranh chống kế hoạch bình định, lập ấp chiến lược của
địch; đồng thời, khẳng định niềm tin của nhân dân,
đặc biệt là đồng bào miền núi đối với Đảng.
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