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LỜI GIỚI THIỆU

Sau gần 2 tháng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), 
ngày 28-3-1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập. Trên 
cơ sở chủ trương, đường lối chống giặc ngoại xâm, giành lại độc 
lập cho dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự sáng tạo, linh 
hoạt, chỉ sau 15 năm ra đời, Đảng bộ Quảng Nam đã lãnh đạo nhân 
dân tỉnh khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 thắng lợi; trong 9 năm kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược nước ta (1946-1954), Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo 
quân và dân Quảng Nam lập được nhiều chiến công vang dội, góp 
phần cùng với cả nước đánh bại thực dân Pháp. Trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Nam là địa bàn trọng điểm đánh 
phá của địch; phong trào cách mạng trải qua nhiều thời kỳ ác liệt, 
đầy gian khổ, hy sinh nhưng với quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho ngụy nhào”, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã vận dụng 
linh hoạt, sáng tạo phương châm “hai chân, ba mũi giáp công”, liên 
tục tiến công địch, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Ghi nhận 
những thành tích đó, Quảng Nam đã được Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh 
hiệu “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Ngày 24-3-1975, tỉnh 
Quảng Nam được giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước. 

Trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Tỉnh ủy Quảng 
Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Liên 
Khu ủy 5, sau này là Khu ủy 5, luôn chú trọng việc xây dựng căn cứ, 
chọn địa điểm đứng chân của Tỉnh ủy để phục vụ cho công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Những căn cứ, địa điểm đứng 
chân đã trở thành một trong những nhân tố quan trọng, đảm bảo 
sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, xuyên suốt của Tỉnh ủy trong các giai 
đoạn cách mạng.
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Có được kinh nghiệm từ lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại 
xâm, các thế hệ người dân Quảng Nam đã khai thác, tận dụng, phát 
huy hiệu quả các điều kiện thuận lợi của tự nhiên, xã hội phục vụ 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương và trên cơ sở lý luận 
của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách mạng, 
Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã khai thác, phát huy lợi thế 
đắc địa về quân sự do điều kiện tự nhiên đem lại, đặc biệt là kế thừa 
truyền thống yêu nước, nhất là những kinh nghiệm quý báu về xây 
dựng căn cứ kháng chiến của các thế hệ cha ông để phục vụ có hiệu 
quả cho công tác xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của các căn 
cứ địa, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc (1930-1975). 

 Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn cứ địa phải có nhân hòa, địa 
lợi và thiên thời, có địa thế hiểm yếu và quần chúng cảm tình ủng 
hộ; có thể phát triển thành căn cứ địa vững vàng; phải tiến tới xây 
dựng được chính quyền cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo phong 
trào cách mạng, Tỉnh ủy Quảng Nam (có giai đoạn là Tỉnh ủy Quảng 
Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Đà, Đặc Khu ủy Quảng Đà) đã kế 
thừa và phát triển những kinh nghiệm về xây dựng căn cứ trong lịch 
sử chống ngoại xâm của cha ông, nhất là quán triệt tư tưởng Hồ Chí 
Minh và Đảng ta về xây dựng căn cứ địa cách mạng phải đảm bảo 
yếu tố “nhân hòa, địa lợi và thiên thời”, xây dựng hậu phương và xác 
định đây là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của chiến 
tranh cách mạng. “Nơi đứng chân” là nơi có thể đảm bảo bí mật, 
địch khó phát hiện; được nhân dân ủng hộ, che chở; an toàn cho 
hoạt động của lực lượng cách mạng trong một thời gian nhất định. 
Nơi đứng chân của cách mạng có thể là một khu rừng, một hang 
động hoặc nhà ở của người dân. Tại nơi đứng chân, lực lượng cách 
mạng có thể trú quân, bí mật tổ chức xây dựng lực lượng, tiến hành 
các hoạt động chỉ đạo, lãnh đạo phong trào cách mạng phù hợp với 
diễn biến từng thời kỳ. Tùy thuộc vào điều kiện bí mật, an toàn về 
cảnh giới, liên lạc, tiếp tế hậu cần thuận lợi cho hoạt động hoặc do 



7

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

yêu cầu thay đổi địa bàn hoạt động, mà lực lượng cách mạng chỉ trú 
quân một thời gian ngắn và thường xuyên thay đổi nơi đứng chân.

Nhằm làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của căn cứ địa cách 
mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó, góp phần 
bổ sung, làm phong phú thêm kho tàng lý luận về chiến tranh nhân 
dân của Đảng ta; đồng thời tự hào về truyền thống đấu tranh trung 
dũng, kiên cường của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam, Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, từ năm 2017 đến 2019 đã  nghiên cứu đề tài “Căn cứ 
và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1975)”. Đề tài đã 
được Hội đồng nghiệm thu Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam đánh giá 
xuất sắc và ngày 12/3/2020 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 
Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc công nhận và giao nhiệm vụ 
ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ nói trên.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, 
nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chủ 
trương xuất bản tập sách “Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy 
Quảng Nam (1930-1975)” và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển 
khai thực hiện.

 Ban Chủ nhiệm đề tài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều cố 
gắng nhằm đảm bảo tính chính xác của sự kiện lịch sử, tránh liệt kê, 
sa vào kể lể các sự kiện lịch sử Đảng bộ, lại vừa phải đảm bảo tái hiện 
lịch sử một cách chân thực, khách quan, sinh động quá trình lựa 
chọn xây dựng căn cứ, địa điểm đứng chân lãnh đạo nhân dân đấu 
tranh qua các thời kỳ, đồng thời làm rõ vai trò “lòng dân” với cách 
mạng. Tuy nhiên, chiến tranh đã lùi xa, nhiều nhân chứng lịch sử đã 
qua đời, một số địa điểm, nơi đứng chân của Tỉnh ủy đến nay không 
thể xác định được vị trí cụ thể, vì vậy tập sách chắc chắn không tránh 
khỏi những hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến 
góp ý của độc giả để lần tái bản tập sách được hoàn chỉnh hơn./.

      BAN BIÊN TẬP





CHƯƠNG I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  
VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CĂN CỨ,  

NƠI ĐỨNG CHÂN TRONG CÁC  
PHONG TRÀO ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC  

Ở QUẢNG NAM CUỐI THẾ KỶ XIX,  
ĐẦU THẾ KỶ XX
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 
VÙNG ĐẤT QUẢNG NAM

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, 
nằm ở trung độ đất nước, cách thủ đô Hà Nội khoảng 850km về phía 
Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 900km về phía Bắc. Địa 
hình Quảng Nam đa dạng, phong phú, có cả núi, sông, đồng bằng, 
biển, đảo tạo nên phong cảnh hữu tình. Và chính điều kiện tự nhiên 
này lại có ý nghĩa đắc địa trong dụng võ. Nói về vị trí chiến lược 
của vùng đất Quảng Nam, Chúa tiên Nguyễn Hoàng, trước lúc lâm 
chung (1613), đã từng căn dặn con cháu rằng: “Đây là đất yết hầu 
của miền Thuận, Quảng”, là “đất dụng võ của kẻ anh hùng”, bởi nó 
hội đủ những điều kiện cho thế công, cũng như thế thủ; nếu biết “dạy 
dân, luyện binh” thì có thể xây dựng sự nghiệp cho muôn đời”1. Trong 
lịch sử phát triển đất nước, đặc biệt là trong bảo vệ Tổ quốc, cho thấy 
Quảng Nam thật sự có vị trí, vai trò quan trọng, là “phên giậu” ở 
chốn đầu sóng ngọn gió, thể hiện rõ nhất ở những năm tháng kháng 
chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Vùng rừng núi Quảng Nam chiếm ¾ diện tích đất liền, địa hình 
phức tạp, độ chia cắt mạnh, với 4 dạng địa hình chính: địa hình núi 
cao, địa hình đồi cao núi thấp, địa hình đồi gò và đồng bằng. Địa 
hình núi cao phân bổ ở phía tây, tây bắc và tây nam của tỉnh, gồm 
nhiều dãy núi chạy nối tiếp theo hướng tây bắc - đông nam, độ cao 
trung bình từ 500 - 1.000m, nằm trong hệ thống dãy Trường Sơn, có 
nhiều núi cao, trong đó cao nhất là Ngọc Linh (2.567m). Địa hình 
núi cao có hướng dốc từ tây sang đông và từ bắc xuống nam, càng 
về phía đông nam địa hình càng thấp dần. Vùng núi nối với Tây 
Nguyên (Kon Tum), nước bạn Lào, và vùng núi Thừa Thiên-Huế, 
Quảng Ngãi, là sườn Đông của dãy Trường Sơn vào nơi cao nhất 
nên độ dốc rất lớn, vừa liên hoàn, vừa chia cắt; có nhiều nhánh, 

1. Dẫn lại: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (2004): Tìm hiểu con người 
Xứ Quảng, tr.14.
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nhiều “hạt” “trườn” xuống đồng bằng, tạo nên những thung lũng, 
những điểm cao khống chế và tạo thế nối liền rất lợi hại về địa hình 
từ ven biển đến vùng núi rừng; nhiều địa điểm ở bán sơn địa cũng 
đã mang những cái tên chỉ nghe thôi có thể hình dung ra thế hiểm 
trở như Đèo Le, Dốc Giằng Xay, Dương Ba Đầu… Vùng núi trùng 
điệp thì lại mang những cái tên như gắn liền với các huyền thoại: 
Núi Chúa, Hòn Tàu, Dùi Chiêng, Yên Ngựa… Địa hình núi thấp là 
khu vực chuyển tiếp giữa vùng núi cao và trung du, độ cao trung 
bình từ 100m - 500m, đồi núi chia cắt mạnh, độ dốc từ 20 - 250, 

thung lũng thường hẹp và sâu, các đồi núi thường có địa hình dốc.

Vùng núi cao Quảng Nam là vùng cư trú lâu đời của đồng bào 
các các dân tộc Cơtu, Giẻ - Triêng, Xêđăng, Cor, Ca Dong,… và 
vùng trung du số đông cư dân là dân tộc Kinh. Người dân nơi đây 
giàu lòng yêu nước và tinh thần thượng võ, đây thực sự là nơi căn cứ 
địa phục vụ kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Chính vì vậy, trong 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng núi Quảng Nam là vùng căn 
cứ cách mạng vững chắc, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, là 
vùng chiến lược đắc địa, không bị địch chia cắt; có điều kiện liên lạc 
với Trung ương nhờ dãy Trường Sơn hùng vĩ, đường Trường Sơn 
nối liền Nam - Bắc; đồng thời thuận lợi trong việc liên lạc, móc nối 
với nhân dân vùng đồng bằng, lương thực, thực phẩm từ đồng bằng 
tiếp tế lên vùng căn cứ cách mạng ở vùng núi nhờ có những dãy núi 
“trườn” gần tới biển và đồng bằng Quảng Nam nằm sát vùng trung 
du ở các huyện Quế Sơn, Tiên Phước và vùng tây các huyện Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh và huyện Núi Thành, độ 
cao trung bình từ 50 - 100 m, với dạng bát úp và dạng địa hình lượn 
sóng thấp, thoải, độ dốc từ 8 - 100. Trong chiến tranh, địa thế vùng 
này thuận lợi cho căn cứ cách mạng. Đây là vùng bàn đạp của ta, 
nối liền giữa đồng bằng và vùng núi. Quân ta từ miền núi cao muốn 
tiến công địch ở đồng bằng thì phải qua vùng  giáp ranh (trung du) 
bàn đạp. Vì vậy, nếu để mất vùng bàn đạp này thì ta gặp khó khăn 
trong chuyển lực lượng từ núi cao về đồng bằng và ngược lại; khó 
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khăn trong tiếp tế lương thực, thực phẩm lên căn cứ;  mặt khác, địch 
dễ tiếp cận với căn cứ cách mạng của ta hơn. Đối với địch cũng vậy, 
địch muốn tiến công căn cứ cách mạng ở vùng núi cao thì trước hết 
phải chiếm đóng vùng trung du, vùng giáp ranh - vùng bàn đạp này.

Vùng đồng bằng Quảng Nam không rộng lắm, kéo dài từ giáp 
thành phố Đà Nẵng đến giáp tỉnh Quảng Ngãi. Vùng đồng bằng 
Quảng Nam khá phì nhiêu, được bồi đắp phù sa từ sông Thu Bồn, 
sông Vu Gia và các con sông khác trong tỉnh; nhân dân sống bằng 
nghề nông nghiệp là chủ yếu. Đặc điểm của vùng đồng bằng Quảng 
Nam là phía tây giáp trung du; phía đông giáp biển Đông với bờ biển 
dài 125 km trải dài từ Điện Bàn (giáp Đà Nẵng) đến Núi Thành - nơi 
cung cấp mắm, muối cho nhân dân trong tỉnh nói chung và cho 
vùng căn cứ cách mạng ở Trung du, miền núi nói riêng. Vùng đồng 
bằng có tiềm lực để phục vụ kháng chiến, nhất là hỗ trợ cho vùng 
căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi.

Vùng nông thôn đồng bằng cũng là bàn đạp để tấn công vào 
vùng đô thị, tác động chính trị vào đô thị để động viên người dân đô 
thị đứng lên kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Bên cạnh đó, Quảng Nam có mật độ sông ngòi dày đặc, nhưng 
sông ngòi ở Quảng Nam có độ dốc lớn do bắt nguồn từ núi cao 
đổ ra biển và gần biển vừa tạo thế chia cắt phức tạp trong nội địa 
giữa vùng này với vùng khác bởi các con sông, lại vừa tạo thế liên 
hoàn giữa miền núi và đồng bằng. Đặc điểm này rất lợi hại trong 
kháng chiến. Con sông lớn nhất của Quảng Nam là sông Thu Bồn, 
bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, chảy qua các huyện Nam Trà My, Bắc 
Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên 
và đến Giao Thủy (Đại Lộc), từ Giao Thủy, sông Thu Bồn xuôi về 
Điện Bàn, Hội An nhận thêm nguồn nước của sông Ly Ly từ Quế 
Sơn chảy ra, sông Bà Rén từ Duy Xuyên đổ xuống và nước của sông 
Trường Giang rồi đổ ra cửa Đại (Hội An)... Sông Thu Bồn cùng với 
mạng lưới sông ngòi của tỉnh với tổng chiều dài hơn 940 km đã nối 
liền miền xuôi và miền ngược, thuận lợi cho sự giao lưu kinh tế giữa 
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các địa phương, giữa Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đà Nẵng, tạo 
nên lợi thế trong việc cung cấp lương thực, vật dụng phục vụ kháng 
chiến nói chung trong đó có cung cấp cho căn cứ cách mạng. Đồng 
bằng, đô thị Quảng Nam là chỗ dựa, nơi chuẩn bị lực lượng cho 
các căn cứ cách mạng ở trung du, miền núi kháng chiến chống giặc 
ngoại xâm.

Với địa hình tự nhiên lợi hại, sự đắc địa về quân sự của Quảng 
Nam là minh chứng hùng hồn trong dòng chảy lịch sử chống ngoại 
xâm của nhân dân ta. Nhiều địa danh hẳn còn lưu lại rất lâu dài 
mai sau cho thấy các cuộc vận động cách mạng và kháng chiến liên 
tục của quân dân xứ Quảng suốt mấy thế kỷ qua từng luôn gắn bó 
chặt chẽ với vùng núi hết sức đắc địa này, như núi Ông Hường - nơi 
chí sỹ Nguyễn Duy Hiệu từng đặt bản doanh tân tỉnh của Phong 
trào Nghĩa hội Quảng Nam (Trung Lộc, huyện Nông Sơn). Rừng 
Định Phước (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) - nơi lập lại Tỉnh ủy 
Quảng Nam lâm thời đầu năm 1933; vùng núi Cao Ngạn (xã Bình 
Lãnh, huyện Thăng Bình) - nơi đứng chân của Tỉnh ủy năm 1954, 
Tiên Sơn - căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam, Hòn Tàu - căn cứ Đặc khu 
ủy Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước… Chính điều 
kiện tự nhiên, và lịch sử đó đã tạo cho con người nơi đây những 
phẩm chất cần thiết để tồn tại, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù 
xâm lược. 

II. CĂN CỨ, NƠI ĐỨNG CHÂN TRONG  
CÁC PHONG TRÀO ĐẤU TRANH YÊU NƯỚC  

Ở QUẢNG NAM CUỐI THẾ KỶ XIX,  
ĐẦU THẾ KỶ XX

Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta (9-1858), các phong 
trào yêu nước ở Quảng Nam nổ ra sôi nổi và liên tục. Nhân dân 
Quảng Nam là những người tiên phong trong cuộc kháng chiến 
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chống Pháp bảo vệ quê hương, đất nước, hưởng ứng mạnh mẽ 
phong trào Cần Vương cứu nước (cuối thế kỷ XIX). Đất Quảng là 
vùng đất đặt đại bản doanh của phong trào Đông Du (1905-1909) và 
phong trào Duy Tân (1904 - 1908), là quê hương nơi khởi phát của 
phong trào chống thuế 1908, là địa bàn hoạt động sôi nổi của cuộc 
vận động khởi nghĩa Thái Phiên - Trần Cao Vân 1916… trong các 
phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Quảng Nam cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, dù ở mức độ khác nhau, các sĩ phu, chí sĩ yêu 
nước đã quan tâm đến việc xây dựng căn cứ, chọn địa điểm đứng 
chân để vận động, tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh đánh đuổi 
giặc pháp xâm lược.

- Phong trào Nghĩa Hội Quảng Nam (1885-1887)

Tháng 9-1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương, Tiến sĩ Trần Văn 
Dư cùng với Phó bảng Nguyễn Duy Hiệu, Cử nhân Phan Bá Phiến, 
Ấm sanh Tiểu La - Nguyễn Thành đã thành lập Nghĩa hội Quảng 
Nam, Tiến sĩ Trần Văn Dư được cử làm Hội chủ và chọn Sơn phòng 
Dương Yên (nay thuộc thôn 5, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) 
làm đại bản doanh, trung tâm chỉ huy phong trào Cần vương cứu 
nước ở Quảng Nam.

Sơn phòng là hệ thống đồn lũy mà các triều đình phong kiến đã 
nối tiếp nhau xây dựng dọc các tỉnh Nam Trung Bộ, những nơi tiếp 
giáp với các dân tộc thiểu số, nhằm ngăn chặn sự quấy nhiễu của 
họ lúc bấy giờ. Nhà Nguyễn lên ngôi đã tiếp tục củng cố hệ thống 
này. Sau Hòa ước Patenôtre năm 1884, phái chủ chiến của triều đình 
Huế mà đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tích cực chuẩn bị công cuộc 
kháng Pháp. Sơn phòng Dương Yên nằm ở một thung lũng rộng, có 
địa thế khá hiểm trở, phía Nam là núi Đoác, phía Tây là hố Khéo 
và cánh đồng rộng, phía Đông giáp với những dãy núi cao về phía 
huyện Tiên Phước, phía Đông Bắc là đèo Ron. Lúc đó, con đường 
giao thông duy nhất từ Trà My xuống Tiên Phước phải đi qua đèo 
Ron. Sơn phòng Dương Yên nằm án ngữ tại đây để dễ bề kiểm soát 
sự đi lại giữa miền ngược và miền xuôi.



16

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

Tháng 7-1884, sau khi được bổ làm Chánh Sơn phòng sứ Quảng 
Nam. Việc đầu tiên mà Tiến sĩ Trần Văn Dư làm là tâu xin triều đình 
cho tu sửa sơn phòng, tích trữ muối gạo để “củng cố thế lực phía tả 
kỳ được mạnh lên”1. Đồng thời ông “thống thiết kêu gọi các bậc lương 
đống, cựu thần, các giới sĩ, nông, công, thương tùy sức, tùy tài khởi 
binh kháng địch, tôn phò quốc tộ, giành lại giang sơn gấm vóc”2. Nhân 
dân Quảng Nam nói chung, nhân dân thuộc huyện Hà Đông nói 
riêng, trong đó có nhân dân xã Trà Dương đã hưởng ứng tích cực 
ủng hộ Nghĩa Hội. Từ đó, Trần Văn Dư đã chiêu mộ binh mã, ngày 
đêm tập luyện võ nghệ chuẩn bị cho cuộc chiến.

Ngày 04-9-1885, từ căn cứ Dương Yên, dưới sự chỉ huy của 
Trần Văn Dư, một mũi quân lớn của Nghĩa Hội tiến ra đánh chiếm 
tỉnh thành Quảng Nam đóng tại làng La Qua, Điện Bàn. Cuối tháng 
9-1885, thực dân Pháp chiếm lại La Qua. Sau đó, thực dân Pháp thấy 
phải gấp rút tấn công vào căn cứ đầu não của Nghĩa hội. Tháng 11 Ất 
Dậu (12-1885) quân Pháp vượt đèo Ron tấn công Sơn phòng Dương 
Yên. Sơn Phòng thất thủ, để bảo tồn lực lượng, Trần Văn Dư bàn với 
Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến về La Qua tính chuyện thương 
thuyết, nhưng khi đi ngang qua Điện Bàn, Trần Văn Dư bị Châu Đình 
Kế phát hiện báo cho giặc Pháp bắt và giết vào ngày 13-12-1885. 

Sau khi Trần Văn Dư hy sinh, Nghĩa Hội cử Nguyễn Duy Hiệu 
làm Hội chủ. Sau khi lên làm Hội chủ, Nguyễn Duy Hiệu chọn thung 
lũng Trung Lộc (nay thuộc xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) để xây 
dựng căn cứ đầu não của Nghĩa Hội và căn cứ này được gọi là Tân 
tỉnh hay Tân tỉnh Trung Lộc. Nguyễn Duy Hiệu chọn thung lũng 
Trung Lộc vì: “nơi đây đất đai màu mỡ, có nhiều vườn cây trái và 
cánh đồng lúa lớn, xung quanh có núi cao bao bọc, làm nơi đặt tổng 

1. Tỉnh ủy - UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (2010): Địa chí 
Quảng Nam – Đà Nẵng, Nxb KHXH, tr.1627.

2. BCH Đảng bộ huyện Tiên Phước (2014): Lịch sử đấu tranh cách mạng 
huyện Tiên Phước (1858 - 1975), Nxb CTQG, Hà Nội, tr.24.
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hành dinh của Nghĩa Hội với tên gọi Tân tỉnh Trung Lộc”1. Và điều 
quan trọng nhất để căn cứ Trung Lộc đóng quân và tồn tại là nhờ 
vào lòng dân và sự ủng hộ hết mình của các sĩ phu yêu nước ở vùng 
đất Trung Lộc nói riêng và các địa phương lân cận trên vùng đất 
Nông Sơn nói chung. 

Chính quyền Tân tỉnh được thành lập do Hội chủ Nguyễn Duy 
Hiệu là Tổng đốc, Phan Bá Phiến làm Án sát và Huỳnh Bá Chánh 
làm Bố chánh. Chính viên Khâm sứ Trung Kỳ đã sửng sốt nói rằng: 
“Ông ấy đã xây dựng căn cứ Tân Tỉnh gần như một quốc gia”2. Các 
phủ, huyện đều có chính quyền, quân đội đặt dưới quyền các tán 
lý quân vụ dựa vào những nơi hiểm yếu, nghĩa quân xây đồn đắp 
luỹ, dùng chiến thuật du kích chiến đấu với địch. Nghĩa quân đánh 
chiếm nhiều nơi trong tỉnh: Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Hà 
Đông (Tam Kỳ, Tiên Phước), Duy Xuyên... tổ chức cho nhân dân ở 
những vùng giặc chiếm dời nhà vào vùng giải phóng, thu thuế, sản 
xuất, khai thác mỏ để có tiền, lương thực nuôi quân, nghiêm cấm 
dân đi lính cho giặc, làm việc cho giặc.

Tháng 10-1886, quân Pháp mở cuộc tấn công vào trung tâm 
đầu não của nghĩa hội ở Tân Tỉnh Trung Lộc, nhưng nghĩa quân 
đã rút khỏi nơi đó. Tháng 2-1887, thế lực của Nghĩa Hội mạnh lên. 
Thực dân Pháp huy động thêm 400 lính Pháp, hơn 200 lính tập, 
phối hợp với quân của Phan Liêm và Nguyễn Thân tiến đánh nghĩa 
quân. Phan Liêm và Nguyễn Thân được Pháp cấp thêm 200 súng để 
lùng sâu lên vùng rừng núi. Nghĩa quân mở đợt tấn công giành lại 
thế chủ động ở khắp nơi: Cẩm Sa, Ngân Câu, Viêm Minh, Ngân Hà, 
Trân Câu, Mông Lĩnh, Phú Trạch, Tuý Loan, Dương Sơn, Tam Kỳ, 
Khương Mỹ...

Đến tháng 9-1887, lực lượng nghĩa quân bị tổn thất nặng, gia 
đình bị địch cầm tù, lương thực, khí giới không còn. Nguyễn Duy 

1. Địa chí Quảng Nam – Đà Nẵng, sách đã dẫn, tr.1346.
2. Phòng VHTT huyện Quế Sơn (1999): Quế Sơn: Văn hóa & Thắng cảnh, 

Nxb Đà Nẵng, tr.21.
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Hiệu bàn với Phan Bá Phiến tự thấy khó lòng trong một thời gian 
ngắn có thể khôi phục lực lượng của nghĩa quân. Để bảo toàn lực 
lượng còn lại của Nghĩa hội, tránh sự khủng bố đẫm máu của giặc, 
cầu mong mai sau có cơ hội vùng lên cứu nước, cứu nhà, Nguyễn 
Duy Hiệu khuyên Phan Bá Phiến uống thuốc độc tuẫn tiết còn ông 
thì tự mình chịu để cho giặc bắt rồi nhận lãnh hết trách nhiệm nhằm 
che giấu tổ chức Nghĩa Hội. 

- Phong trào Đông Du và phong trào Duy Tân

Tháng 5-1904, một cuộc hội nghị Toàn quốc thành lập Duy Tân 
Hội đã họp tại Nam Thạnh Sơn trang của Tiểu La - Nguyễn Thành 
ở phủ Thăng Bình (nay là thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, huyện 
Thăng Bình). Trong phong trào Nghĩa Hội, Tiểu La - Nguyễn Thành 
giữ chức Tán tương quân vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Sau khi 
lãnh tụ phong trào Nghĩa Hội bị giặc bắt và giết hại, ông cũng bị bắt 
giam một thời gian. Sau khi được thả, ông về quê ở làng Nam Thạnh 
(nay thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), lập nên Nam Thạnh sơn 
trang, cày ruộng, ẩn giấu tung tích, tụ tập nhân sĩ, chờ thời cơ mới.  
Mùa xuân 1903, Phan Bội Châu từ Huế vào Quảng Nam đến Nam 
Thạnh sơn trang gặp Tiểu La – Nguyễn Thành. 

Tháng 5-1904, hội nghị thành lập Duy Tân hội diễn ra tại Nam 
Thạnh sơn trang với sự tham gia của hơn 20 chí sĩ, trí thức yêu nước. 
Mục đích của Duy Tân Hội là tập hợp những người trung nghĩa để: 
“đánh giặc phục thù, mà thủ đoạn là bạo động”, nhằm “khôi phục nước 
Việt Nam, lập ra một chính  phủ độc lập”1; trước mắt là tập trung phát 
triển thế lực về người và tài chính, chuẩn bị cho cuộc bạo động và cử 
người xuất dương sang Nhật cầu viện. Duy Tân Hội chủ trương phối 
hợp với sĩ phu phong trào Duy Tân để phát triển phong trào; tổ chức 
các hội buôn, mở các cửa hiệu làm nơi tập hợp lực lượng, thu hút 
nhân tài, làm cơ quan liên lạc và cung cấp tài chính cho Hội. 

Cùng thời với phong trào Đông Du, một số sĩ phu yêu nước và 

1. Phan Bội Châu niên biểu (1957). Nxb. Văn Sử Địa, Hà Nội, tr.33.
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tiến bộ như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp 
đã khởi xướng phong trào Duy Tân với chủ trương: “Khai dân trí, 
chấn dân khí, hậu dân sinh”. Các sĩ phu yêu nước của phong trào 
Duy Tân kịch liệt lên án bọn vua quan phong kiến thối nát, bài xích 
lối học và thi kiểu từ chương khoa cử, công khai vận động cải cách 
văn hoá - xã hội, hô hào mở mang trường học dạy chữ quốc ngữ, 
phát triển công thương.

Phong trào Duy Tân phát triển rất sâu, mạnh mẽ, thu hút đông 
đảo các nhân sĩ tiến bộ trong toàn tỉnh Quảng Nam tham gia. Khác 
với các phong trào đấu tranh yêu nước khác là các chí sĩ yêu nước 
thường chọn địa điểm làm căn cứ, bản doanh để vận động, tập hợp 
lực lượng, và từ đó xuất phát tấn công kẻ thù khi thời cơ xuất hiện, 
nhưng phong trào Duy Tân lại chọn địa điểm “đứng chân” thực 
hành Duy Tân ở một làng (xã nhỏ) Phú Lâm (nay thuộc xã Tiên 
Sơn, huyện Tiên Phước).

Phú Lâm là ngôi làng thuộc trung du miền núi, đúng như tên gọi 
“Phú Lâm” là một xã giàu với nhiều loại cây trông như chè, cau, tiêu, 
quế, trong dân gian có câu “mắm Cửa Khe, chè Phú Lâm”.  Trong đó, 
hạt tiêu và nhất là quế đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho nhân 
dân trong xã. Sản vật này nhiều đến nỗi, những người Hoa kiều 
cũng đến tận nơi đây mua đem xuống Hội An bán lại cho thương lái 
lớn. Một số định cư luôn tại Phú Lâm”1.

Con người Phú Lâm nói riêng có những đặc tính tiêu biểu của 
người dân xứ Quảng “khai phá và trấn giữ, gánh vác trách nhiệm; 
cách tân đổi mới; cương cường khí khái, quyết đoán. Là những người 
đi khai hoang mở rộng vùng đất mới từ thế kỷ XIV, XV nên người 
Quảng không bị ràng buộc nhiều bởi những quy định khắt khe nơi 
bản quán trên đất Bắc và do vậy nên họ cũng dễ dàng phát huy sáng 
kiến”2. Vùng đất Hà Đông xưa đã sản sinh ra nhiều người con ưu 

1. PGS. TS Ngô Văn Minh (2017): Chí sĩ Lê Cơ trong phong trào yêu nước 
chống Pháp đầu thế kỷ XX, Nxb Đà Nẵng, tr.23.

2. Chí sĩ Lê Cơ trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX, sđd, tr.23.



20

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

tú, như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… đây là những nhà 
tư tưởng Duy Tân, trong khi đó, Lê Cơ lại là người cùng quê và 
có mối liên hệ họ tộc tương đối gần gũi với Phan Châu Trinh1. Cổ 
nhân thường dạy rằng: “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. 
Giữa Lê Cơ và Phan Châu Trinh, bên cạnh sự đồng thanh và đồng 
khí còn có sự thân ái tự nhiên của tình đồng hương và sự mật thiết 
thường có của nghĩa họ hàng. Trong khi đó, tuy không phải là bậc 
khoa bảng, nhưng Lê Cơ cũng là bậc trí thức Nho học, cho nên ông 
đến với Phong trào Duy Tân sau khi đã tự mình phân tích và thực sự 
nhận thức được tầm vóc cũng như ý nghĩa lớn lao của chính phong 
trào này. Chính những yêu tố, điều kiện trên đã góp phần lý giải vì 
sao Phú Lâm được coi là điển hình của phong trào Duy Tân ở Quảng 
Nam và Lê Cơ được coi là “nhà thực hành Duy Tân xuất sắc”.

- Phong trào Chống thuế năm 1908

Phong trào Chống thuế khởi phát từ Đại Lộc, nhân sự kiện đám 
giỗ tại làng Phiếm Ái (nay thuộc xã Đại Nghĩa), một số hào lý và học 
sinh như Trương Tổn, Trương Côn, Trương Đính, Trương Hoành 
(Phiếm Ái), Hứa Tạo (Ái Nghĩa), Lương Châu (Hà Tân)… đã “bàn 
nhau làm đơn lấy chữ ký các làng xã trong huyện, tới trình viên quan 
huyện chuyển đạt lên tỉnh cùng tòa sứ, xin giảm nhẹ sưu cùng các 
món thuế, kẻo nặng quá, dân không đóng nổi”2. Sau đó cuộc biểu tình 
nhanh chóng lan ra quy mô trên cả tỉnh, rồi cả miền Trung hưởng 
ứng khiến cho thực dân Pháp vô cùng hoảng sợ, chúng tiến hành 
khủng bố, thẳng tay đàn áp người biểu tình. Chúng bắt bớ, bỏ tù, 
giết hại hàng loạt sĩ phu yêu nước. 

Phong trào Chống Thuế 1908 chọn Đại Lộc làm “bản doanh”, là 
nơi khởi phát, bởi các yếu tố địa lợi, nhân hòa: Về vị trí, huyện Đại 
Lộc nằm về phía Bắc tỉnh Quảng Nam, là cửa ngõ nối các huyện 

1. Thân sinh Lê Cơ là cụ Lê Tuân và thân mẫu Phan Châu Trinh là cụ bà Lê 
Thị Trung là hai anh em ruột. Có nghĩa là, Phan Châu Trinh và Lê Cơ là anh em 
con cô con cậu.

2. Huỳnh Thúc Kháng, sđd, tr.369.
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phía Tây của tỉnh với thành phố Đà Nẵng, là địa bàn nối liền các 
huyện đồng bằng và miền núi của tỉnh; Đại Lộc cũng nằm không xa 
tỉnh thành La Qua. Địa bàn lại nằm ở lưu vực sông Vu Gia, có vị trí 
chiến lược hết sức quan trọng. Trong phong trào nghĩa hội Quảng 
Nam, Đỗ Đăng Tuyển đã chỉ huy một cánh quân ở đây tiến về vây 
thành La Qua. Qua bờ Bắc sông Vu Gia có thể liên lạc dễ dàng với 
vùng núi Quế Sơn, hoặc ngược dòng Vu Gia có thể thông đường 
thượng đạo nối liền các huyện miền núi, kể cả vùng núi Trị - Thiên. 
Ngược dòng Vu Gia không xa lên Ngọc Kinh về phía tả ngạn là một 
dãy núi thấp, qua Ba Khe là vùng sông Con chín xã… với vị trí như 
vậy, nơi đây có thể làm một căn cứ địa vững chắc1.

Về nhân hòa, trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch 
sử đã bồi đắp, hun đúc nên truyền thống đấu tranh kiên cường 
bất khuất, tinh thần hiếu học, cần cù lao động sáng tạo. Đại Lộc 
là nơi sản sinh ra nhiều người đỗ đạt, nhiều chí sĩ yêu nước như 
Đỗ Đăng Tuyển, Trần Huy, Huỳnh Quỳ, Hứa Tạo, Trương Hoành, 
Trường Tổn, Lương Châu, Trương Côn, Trương Đính… Đặc biệt, 
Đỗ Đăng Tuyển, cùng với Tiểu La - Nguyễn Thành là một trong yếu 
nhân của phong trào Nghĩa Hội. Sau khi Nghĩa Hội thất bại, theo 
lệnh của Hội chủ Nguyễn Duy Hiệu, để bảo toàn tiềm lực khi có cơ 
hội thì đứng lên đánh giặc, cứu nước. Đỗ Đăng Tuyển cùng Tiểu 
La - Nguyễn Thành giải tán nghĩa quân. Tiểu La - Nguyễn Thành về 
Nam Thạnh sơn trang, Đỗ Đăng Tuyển về Đại Lộc “âm thầm liên 
lạc với những đồng chí cũ, mưu tính một lần quật khởi mới”. Như 
vậy, cả Tiểu La - Nguyễn Thành và Đỗ Đăng Tuyển sau khi về lại 
quê đều âm thầm xây dựng cơ sở, lực lượng cho một cuộc nổi dậy 
và hai ông đã có sự liên hệ và hỗ trợ nhau. “Nguyễn Thành đã khẳng 
định: “Nam Thạnh có nhờ cậy gì thì (Đỗ Đăng Tuyển) vui vẻ giúp 
đỡ không từ chối bao giờ”2.

1. Dẫn lại: Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam (2008): Kỷ yếu hội 
thảo 100 năm phong trào chống thuế Quảng Nam, tr.132.

2. Kỷ yếu hội thảo 100 năm phong trào chống thuế Quảng Nam, sđd, tr.127.
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Những năm đầu thế kỷ XX, “phong trào cách mạng ở Quảng 
Nam đã phát triển ngấm ngầm trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất 
là việc chống lại bọn tham ô quan lại”1. Trong khi đó, chế độ cai trị 
hà khắc của chính quyền thực dân – phong kiến và sự bóc lột sách 
nhiễu của bọn tham quan ô lại đã làm cho cuộc sống của người dân 
cơ khổ đến cùng cực, kêu trời không thấu. Thấu hiểu sự thống khổ 
của người dân, nhân một đám giỗ tại làng Phiếm Ái, đã khơi nguồn 
cho phong trào đấu tranh chống thuế 1908. 

Có thể thấy rằng vùng đất Đại Lộc nói chung, mà cụ thể là làng 
Phiếm Ái, xã Đại Nghĩa đã hội đủ yếu tố địa lợi, nhân hòa để các nhà 
chí sĩ yêu nước chọn làm địa điểm đứng chân tập hợp lực lượng và là 
nơi khởi phát cho phong trào đấu tranh Chống thuế năm 1908, được 
lịch sử trân trọng gọi là “Trung Kỳ dân biến”.

- Cuộc vận động khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục Hội (1916)

Năm 1912, tại Quảng Đông (Trung Quốc), Phan Bội Châu đã 
thành lập Việt Nam Quang Phục Hội - thay cho Duy Tân Hội  - với 
đường lối hoàn toàn ngả theo tư tưởng dân chủ tư sản. Mục tiêu của 
Việt Nam Quang Phục Hội là đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục 
nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc.

Ngày 01-8-1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Tháng 
7-1915, thực dân Pháp ở Đông Dương ráo riết bắt lính thuộc địa để 
ném vào lò lửa chiến tranh ở Pháp. Việt Nam Quang Phục Hội đã 
tổ chức vận động binh lính người Việt ở khắp Trung Kỳ chuẩn bị 
xuống tàu sang Pháp chuẩn bị sẵn sàng làm nòng cốt cho cuộc khởi 
nghĩa. 

Tại Quảng Nam và Đà Nẵng, không khí chuẩn bị khởi nghĩa rất 
sôi nổi như: thành lập các đội nghĩa binh, lạc quyên tiền bạc, rèn vũ 
khí. Chị em dệt vải, dệt lụa ở Tư Phú, Giao Thủy được huy động đem 

1. Huỳnh Thúc Kháng (1968) - Vụ kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908. Dẫn 
theo: Thái Bạch - “Thi Văn quốc cấm - thời thuộc Pháp”. Nhà sách khai Trí, Sài 
Gòn, tr.369
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cả khung cửi xuống thuyền dệt vải rằn để may quân trang cho nghĩa 
quân. Thuyền đậu ở những nơi thanh vắng trên các sông: Thu Bồn, 
Vĩnh Điện, Tam Kỳ... bí mật dệt vải. Các thợ rèn Phú Xuân, Thanh 
Hà được gọi về các căn cứ Phước Sơn, Phú Vinh nổi lửa ngày đêm 
sản xuất vũ khí. Công nhân mỏ vàng Bồng Miêu, mỏ than Nông 
Sơn, các đồn điền Tùng Sơn, Đức Phú phần lớn bỏ việc về quê tham 
gia chuẩn bị khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa trong các địa phương ở Quảng Nam và các 
tỉnh Nam Trung Kỳ chỉ duy nhất ở phủ Tam Kỳ là diễn ra cuộc khởi 
nghĩa thực sự. Tại Tam Kỳ, các sĩ phu yêu nước tại các làng Tân An 
Tây, Tam Mỹ, Ngọc Mỹ, Khương Mỹ, Trường Xuân, Ngọc Thọ, Thọ 
Khương, Vân Trai, Quý Thượng, An Hòa, Kim Đái, Phú Lâm, Cây 
Cóc, Thạnh Bình… đã bí mật thành lập nghĩa binh. Nghĩa binh ở 
phủ Tam Kỳ được nhân dân bí mật ủng hộ về lương thực, tài chính. 
Bên cạnh đó các hào phú trong phủ Tam Kỳ cũng đóng góp nhiều về 
tiền bạc, lúa gạo cho nghĩa quân. Một nhóm phụ nữ là thợ dệt, thợ 
may các vùng trong phủ Tam Kỳ đã bí mật dùng thuyền rớ, thuyền 
đăng, ghe chở hàng đậu dọc sông Ba Kỳ, Trường Cửu; các nhóm thợ 
rèn ở nhiều nơi được huy động đến phối hợp với xóm lò rèn ở Xuân 
Trung để rèn giáo, gươm trang bị cho nghĩa quân1.

Công việc chuẩn bị khởi nghĩa tương đối công phu, nhưng khi 
cuộc khởi nghĩa chưa nổ ra thì kế hoạch khởi nghĩa đã bị bại lộ. Cuộc 
khởi nghĩa bị thất bại. Nhưng qua đó, có thể thấy rằng để chuẩn bị 
cho cuộc khởi nghĩa các sĩ phu yêu nước Quảng Nam đã quan tâm 
đến việc xây dựng căn cứ cho cuộc khởi nghĩa, mặc dù việc xây dựng 
căn cứ, địa điểm đứng chân lãnh đạo trong cuộc khởi nghĩa Việt 
Nam Quang Phục Hội ở Quảng Nam chưa thật sự quy mô, rõ ràng, 
nhưng các sĩ phu đã lựa chọn xây dựng ở những địa bàn được đa số 
nhân dân ủng hộ và sẵn sàng đóng góp lương thực, tài chính cho 
cuộc khởi nghĩa.

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (2016): 100 năm khởi 
nghĩa Việt Nam Quang phục hội (1916-2016), tr23-24.
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*

*       *

Do hoàn cảnh lịch sử, Quảng Nam là vùng đất thường đứng ở 
đầu sóng ngọn gió và chính điều kiện đó đã sản sinh những người 
“tận trung với nước”, “thông minh, hiếu học”, “chí kiên quyết” và 
“hành động sáng tỏ”; là vùng đất giàu tiềm năng văn học nghệ thuật, 
vùng đất có nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng như Đỗ Thúc Tịnh, 
Phạm Phú Thứ, Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Châu Trinh, 
Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng... Các nhà khoa bảng nêu trên 
đều là những sĩ phu yêu nước, những nhà hoạt động nổi tiếng trong 
các phong trào yêu nước ở nước ta vào cuối thế kỷ XIX -  đầu thế kỷ 
XX. Người dân Quảng Nam bản tính bộc trực, chất phác, yêu chính 
nghĩa, ghét gian tà, có tinh thần dũng cảm, mưu lược, chí khí lẫm 
liệt, có truyền thống yêu quê hương, đất nước. 

Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, các thế hệ người 
dân Quảng Nam đã khai thác, tận dụng, phát huy hiệu quả các điều 
kiện thuận lợi này phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê 
hương. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trên cơ sở lý luận 
của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa cách 
mạng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đã khai thác, phát huy lợi 
thế đắc địa về quân sự do điều kiện tự nhiên đem lại, đặc biệt là kế 
thừa truyền thống yêu nước, nhất là những kinh nghiệm quý báu 
về xây dựng căn cứ kháng chiến của các thế hệ cha ông để phục vụ 
có hiệu quả cho công tác xây dựng, bảo vệ và phát huy vai trò của 
các căn cứ địa, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam, Đặc khu 
ủy Quảng Đà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-
1975). 



CHƯƠNG II

ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM RA ĐỜI, 
CHỌN NƠI ĐỨNG CHÂN LÃNH ĐẠO 

PHONG TRÀO CÁCH MẠNG  
(1930-1945)
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I. ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM RA ĐỜI;  
CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐỨNG CHÂN TẠI HỘI AN, 

ĐIỆN BÀN, LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 
(1930 - 1931)

1. Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời (28-3-1930)

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX các phong trào yêu nước chống 
thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta liên tục nổ ra nhưng đều 
bị thất bại. Trước tình hình đó, năm 1911 Nguyễn Tất Thành (sau 
này có tên là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã ra đi tìm 
đường cứu nước. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được “Sơ thảo 
lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của 
Lênin. Bản luận cương đã giúp Người khẳng định: “chỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị 
áp bức và những người lao động trên thế giới thoát khỏi ách nô lệ”. Từ 
đó, Người tổ chức một nhóm cách mạng đầu tiên gồm 9 người và 
kết nạp 5 đảng viên Cộng sản dự bị làm đầu mối liên lạc cần thiết 
để chỉ đạo phong trào trong nước. Tháng 6-1925, từ nhóm thanh 
niên cách mạng đầu tiên ấy, Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, mở các lớp huấn luyện, in tác phẩm Đường Kách mệnh 
để truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong nước; chuẩn bị về 
chính trị, tư tưởng và tổ chức để tiến đến thành lập chính đảng vô 
sản ở Việt Nam.

Ở Quảng Nam những năm đầu thế kỷ XX, các phong trào Đông 
Du, Duy Tân diễn ra sôi nổi nhưng đều bị thất bại. Mặc dù vậy, tinh 
thần đấu tranh, ý chí cách mạng của nhân dân vẫn không hề giảm 
sút, chờ có dịp là bùng lên mạnh mẽ. Đó là cơ sở để nhân dân nhanh 
chóng tiếp thu con đường cứu nước theo ý thức hệ vô sản. Vào 
những năm 1925 - 1927, nhiều sách báo tiến bộ được truyền bá vào 
Quảng Nam - Đà Nẵng, đặc biệt là tác phẩm Đường Kách mệnh được 
nhiều thanh niên, học sinh yêu nước đón đọc. Tuổi trẻ Xứ Quảng tìm 
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thấy được một nguồn sức mạnh mới và nhanh chóng đi theo Đường 
Kách mệnh để đứng lên đấu tranh xóa bỏ xiềng xích, giải phóng quê 
hương. Từ đó, nhiều tổ chức yêu nước ở Quảng Nam, Đà Nẵng ra 
đời, như Hội trí thức thể thao ở Tam Kỳ (cuối năm 1925), Hội ái hữu 
lái xe miền Trung được thành lập tại Đà Nẵng (đầu năm 1926).

Tháng 9-1927, Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở 
Đà Nẵng được thành lập do Đỗ Quang làm Bí thư. Cũng thời điểm 
này, ở Đà Nẵng còn có một tổ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
do Nguyễn Tường làm Bí thư, phát triển trong số cốt cán của Hội ái 
hữu lái xe miền Trung. 

Tại Hội An, tháng 10-1927, tại nhà Đức An (nay là số nhà 129, 
đường Trần Phú, thành phố Hội An) Chi bộ Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên ở Hội An được thành lập do đồng chí Phan Thêm 
(Cao Hồng Lãnh) làm Bí thư. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
Hội An đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhiều thanh niên ở Hội 
An hiểu, biết về tôn chỉ, mục đích của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. Từ đó, Hội đã thu hút nhiều thanh niên tham gia. Chi 
bộ sinh hoạt đều đặn, mỗi tháng họp hai kỳ, một kỳ thảo luận về 
công tác, một kỳ báo cáo nghiên cứu các tài liệu như: Điều lệ thanh 
niên, Cách mạng tháng Mười Nga, đấu tranh giai cấp, Bản án chế 
độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, những vấn đề thời sự trong 
nước và trên thế giới. Nhờ các tài liệu cách mạng đó, trình độ hiểu 
biết của hội viên ngày càng được nâng cao. Để mở rộng quan hệ với 
quần chúng và phát triển phong trào cách mạng, Chi bộ đã chú ý đẩy 
mạnh phong trào thanh niên bằng việc thành lập đội bóng đá lấy tên 
là “Ô rô” (tiếng Pháp là Aurore có nghĩa là Rạng đông) thu hút nhiều 
thanh niên, học sinh, công nhân và những người lao động thủ công 
tham gia. Qua hoạt động, đội bóng “Ô rô” đã gây được phong trào 
sôi nổi, rộng rãi ở nội thành và các xã lân cận. 

Cùng với đó, chi hội cũng thành lập một gánh hát cải lương 
mang tên “Ô rô”, gồm một số thanh niên, học sinh tiến bộ, tự sáng 
tác những vở cải lương, hát tuồng nhằm tuyên truyền tư tưởng tinh 
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thần yêu nước. Tiền thu được trong các đêm biểu diễn được dùng 
chi tiêu cho đội bóng và làm quỹ từ thiện. Chi bộ cũng đã có kế 
hoạch phát triển tài chính, tạo điều kiện cho các hội viên hoạt động 
có hiệu quả như tổ chức hiệu sách Vạn Sanh, chủ yếu bán sách vở 
và đồ dùng học sinh để gây quỹ cho chi bộ và đó còn là nơi in ấn tài 
liệu, truyền đơn.

Những hoạt động của Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên Hội An đã gây ảnh hưởng tốt, thu hút nhiều thanh niên tham 
gia hoạt động. Địa bàn hoạt động không chỉ bó hẹp ở Hội An mà 
còn vươn tới các phủ Duy Xuyên, Điện Bàn. Có lẽ đây là một trong 
những điều kiện, nhân tố mà tháng 3-1930, Hội An được chọn làm 
nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ và nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng 
chân hoạt động trong những ngày đầu thành lập.

Đầu năm 1928, tại Giếng Bộng (Đà Nẵng), một cuộc hội nghị 
giữa 3 tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thống nhất 
bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh bộ  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên 
Quảng Nam do đồng chí Đỗ Quang làm Bí thư.

Giữa lúc đó, trong tổ chức Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên có sự phân hóa sâu sắc, dẫn đến sự ra đời lần lượt của 
3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng 
(6-1929), An Nam Cộng sản Đảng (11-1929) và Đông Dương Cộng 
sản Liên đoàn (cuối tháng 12-1929). Trong xu thế đó, ở Quảng Nam 
tháng 9-1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Quảng Nam 
được thành lập do đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư.

Sự ra đời của các tổ chức đảng phản ảnh xu thế tất yếu của cách 
mạng Việt Nam, tạo nên một bước phát triển nhảy vọt về chất, kết 
hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước thành một làn 
sóng dân tộc và dân chủ mạnh mẽ trong cả nước. Nhưng sự xuất 
hiện 3 đảng cộng sản trong một nước đã phát sinh mâu thuẫn với sự 
phát triển phong trào cách mạng ngày càng cao, đang đòi hỏi có sự 
lãnh đạo thống nhất. Điều kiện cần thiết lúc này là có một tổ chức 
cộng sản cấp cao hơn, đủ uy tín đứng ra giải quyết tình trạng phân 
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tán về lãnh đạo cách mạng. Tổ chức ấy là Quốc tế Cộng sản. Người 
lãnh tụ có uy tín và tài năng được Quốc tế Cộng sản giao phó hợp 
nhất ba đảng là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. 

Ngày 03-02-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 
Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại 
Cửu Long (Trung Quốc). Hội nghị đã thống nhất thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức đảng nói trên.

Ở Quảng Nam, sau khi nghe phái viên của Đảng Cộng sản Việt 
Nam báo tin thắng lợi của Hội nghị Cửu Long, phổ biến Chính 
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt, Tỉnh bộ lâm thời 
Đông Dương cộng sản Đảng Quảng Nam nhất trí thực hiện chủ 
trương hợp nhất của Trung ương Đảng. Ngày 28-3-1930, tại địa điểm 
Cây Thông Một, xã Cẩm Hà (nay là khối phố Tân Thanh, phường 
Tân An, thành phố Hội An), Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Đảng 
bộ Quảng Nam ra Thông cáo về việc thành lập Đảng bộ và công bố 
từ nay chỉ có một Đảng Cộng sản duy nhất là Đảng Cộng sản Việt 
Nam dẫn đường cho công, nông, binh, nhân dân lao động bị áp bức 
đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong Thông cáo thành lập Đảng 
bộ nêu rõ: “Phong trào cộng sản tỉnh Quảng Nam ta cùng xu hướng 
chung với cả nước, nó phát triển trên cơ sở tranh đấu của vô sản dân 
cày và những người bị áp bức trong tỉnh”1. 

Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời gồm có các đồng chí: Phan 
Văn Định, Phạm Thâm, Nguyễn Thái; do đồng chí Phan Văn Định 
làm Bí thư, Phạm Thâm làm Phó Bí thư. Đảng bộ Đảng Cộng sản 
Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan 
trọng trong phong trào cách mạng tỉnh nhà.

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hội An, Điện Bàn, lãnh đạo 
phong trào cách mạng (1930-1931)

Sau khi ra đời, cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hội An, Tỉnh ủy 

1. Tỉnh ủy Quảng Nam - Thành ủy Đà Nẵng (2006): Lịch sử Đảng bộ Quảng 
Nam - Đà Nẵng (1930-1975), Nxb CTQG, Hà Nội, tr.78.
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đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức huấn luyện và vận động 
quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh để lựa chọn những 
người ưu tú kết nạp vào Đảng, xây dựng, củng cố các tổ chức của 
Đảng. Tỉnh ủy phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách các 
địa phương để tuyên truyền, kết nạp đảng viên và thành lập các tổ 
chức Đảng ở các phủ, huyện trong tỉnh. 

Việc cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động tại Hội An đã tạo 
điều kiện cho phong trào cách mạng ở Hội An phát triển nhanh 
chóng. Để đẩy mạnh phát triển phong trào cách mạng, Tỉnh ủy mở 
các lớp huấn luyện ngắn ngày cho quần chúng cảm tình Đảng vào 
ban đêm tại các địa điểm như bãi cát Xóm Mới hay Trường Lệ. Mỗi 
lớp có từ 5-7 người, các đồng chí Tỉnh ủy viên là những người trực 
tiếp giảng dạy. Nội dung học tập gồm có: Lịch sử loài người, chủ 
nghĩa cộng sản, công tác Đảng… Sau lớp học đầu tiên, một số đồng 
chí đã được kết nạp vào Đảng. Trên cơ sở đó, tháng 4-1930, Tỉnh 
ủy đã thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Hội An, gồm 4 
đảng viên, do đồng chí Hà Mùi làm Bí thư. Chi bộ trực thuộc Tỉnh 
ủy và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại thị xã Hội An1.

Những ngày đầu mới thành lập, Tỉnh ủy luôn bị bọn mật thám 
theo dõi, truy lùng. Để có địa điểm đứng chân an toàn, chỉ đạo 
phong trào cách mạng, Tỉnh ủy giao cho Chi bộ Hội An tìm một nơi 
bí mật để Tỉnh ủy làm nơi liên lạc, nơi ở cho cán bộ và in các tài liệu, 
truyền đơn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Chi bộ Hội An đã tìm và 
mua ngôi nhà tranh của gia đình ông Nguyễn Tài (Cha ông Nguyễn 
Gừng) tại xóm Da, ấp Xuân Lâm, Cẩm Phô (nay là số nhà 120 Thái 
Phiên, khối Xuân Hòa (xóm Da), phường Cẩm Phô, thành phố Hội 
An. Ngôi nhà này nằm cách tòa Công sứ Pháp khoảng 400m về phía 
bắc. Đó là một căn nhà tranh hai gian, bên trong có một cái buồng 
để làm chỗ ấn loát - nằm lẫn trong khu lao động nghèo, ít người để 

1. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hội An (1996): Lịch sử Đảng bộ thị xã Hội 
An (1930-1975), Nxb tổng hợp Đà Nẵng, tr.37.
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ý. Trụ sở cơ quan chủ yếu dùng làm nơi ấn loát tài liệu, là địa chỉ liên 
lạc của Tỉnh ủy với Xứ ủy Trung Kỳ, với các phủ ủy, huyện ủy trong 
tỉnh. Để che mắt bọn mật thám, các đồng chí trong Tỉnh ủy và Chi 
bộ Hội An đã bàn bạc, cân nhắc và đi đến một quyết định hết sức táo 
bạo là tổ chức “đám cưới giả” giữa chị Trần Thị Dư - đảng viên của 
Chi bộ Hội An và anh Nguyễn Lộc (là đảng viên ở Duy Xuyên), lúc 
này làm thợ cắt tóc ở Hội An, để đưa cán bộ của ta vào ở hợp pháp 
trong đó. 

Trong thời gian này, ở Quảng Nam, ngoài tờ báo Bẻ xiềng của 
Xứ ủy Trung Kỳ đã được bí mật lưu hành, Tỉnh ủy ra báo Lưỡi cày, 
Thị ủy Đà Nẵng ra báo Còi nhà máy. Do yêu cầu in báo và truyền 
đơn ngày càng nhiều, Tỉnh ủy Quảng Nam đã xây dựng cơ sở in bí 
mật tại thị xã Hội An. Lúc đầu cơ sở in đặt tại nhà đồng chí Nguyễn 
Thái, sau đó chuyển qua khu mả vôi ở Trường Lệ. Có lúc, ta dùng 
nhà kho của tòa công sứ Pháp để cất dấu dụng cụ in, lúc lại chuyển 
ra chùa Quảng Triệu. Đồng chí Trần Thị Dư còn được Tỉnh ủy giao 
nhiệm vụ liên lạc với cơ quan phân Xứ ủy Trung Kỳ ở Đà Nẵng để 
nhận các mẫu in và phân phát tài liệu, truyền đơn cho các đầu mối 
cơ sở Đảng ở các phủ huyện trong tỉnh.

Cùng với việc tuyên truyền, Đảng bộ Quảng Nam đã tổ chức 
các hội quần chúng và mở rộng diện tập hợp lực lượng. Các tổ chức 
công hội, nông hội, cứu tế được chuyển thành công hội đỏ, nông hội 
đỏ, cứu tế đỏ. Các tổ chức biến tướng như hội đọc sách báo tiến bộ, 
nhóm tập võ nghệ, hội bóng đá... được duy trì. Những quần chúng 
tích cực trong các hội biến tướng được lựa chọn kết nạp vào công 
hội đỏ, nông hội đỏ, cứu tế đỏ. Những hội viên tích cực của công hội 
đỏ, nông hội đỏ, cứu tế đỏ là những đối tượng phát triển đảng. Trên 
cơ sở các hội quần chúng được xây dựng, phong trào đấu tranh đòi 
dân sinh, dân chủ ở các phủ huyện cũng phát triển.

Trong lúc phong trào cách mạng đang phát triển, do có sự phản 
bội của một cán bộ phục vụ trong cơ quan Tỉnh ủy nên hầu hết các 
cơ sở bị lộ, địch tổ chức vây bắt đồng chí Lê Tuất, Bí thư chi bộ Tân 
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Mỹ Đông (chi bộ đầu tiên của huyện Duy Xuyên). Chúng cho người 
đến soát nhà và phát hiện nhiều tài liệu mật, sách báo cấm. Tiếp đó, 
bọn mật thám phát hiện nơi đóng cơ quan Tỉnh ủy và tổ chức vây 
ráp, lùng bắt các đồng chí cán bộ Tỉnh ủy. Trước tình hình đó, qua 
giới thiệu của đồng chí Phạm Thâm, Tỉnh ủy quyết định chuyển cơ 
quan về làng Bất Nhị (nay thuộc xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn).

Làng Bất Nhị thuộc tổng Hạ Nông, phủ Điện Bàn, vùng đất đã 
được khai phá từ thời vua Lê Thánh Tông. Là vùng đất giàu truyền 
thống văn hóa - lịch sử, nhắc đến Bất Nhị, là người Quảng Nam có 
lẽ ai cũng nhớ đến câu hát ru: “Bồng em mà bỏ vô nôi/để mẹ đi chợ 
mua vôi ăn trầu/mua vôi chợ Quán, chợ Cầu/Mua cau Bất Nhị, mua 
trầu Hội An”. Nơi đây đã sản sinh ra những người con vang danh 
tên tuổi như chí sĩ Duy tân Trần Quý Cáp, hay cử nhân Mai Dị… 
tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, nên phong trào tranh 
đấu giành quyền tự do, độc lập của nhân dân làng Bất Nhị sớm hình 
thành. Năm 1929, với vai trò là Phó Bí thư Đông Dương Cộng sản 
Đảng tỉnh Quảng Nam, đồng chí Phạm Thâm được Đảng bộ phân 
công đến nhiều địa phương trong phủ Điện Bàn, huyện Quế Sơn 
để tuyên truyền, phát triển hội viên. Đáng lưu ý đồng chí cùng các 
đồng chí Nguyễn Thành, người làng Bất Nhị và đồng chí Nguyễn 
Tụy, tổ chức thành một nhóm Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên 
đầu tiên ở Điện Bàn. Trên cơ sở đó, Chi bộ Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên phủ Điện Bàn được thành lập, gồm 3 đồng chí do đồng 
chí Phạm Thâm làm Bí thư. Đầu năm 1930, Chi bộ Đảng Cộng sản 
Việt Nam đầu tiên của phủ Điện Bàn chọn làng Bất Nhị, Điện Phước 
để thành lập với 3 đồng chí Nguyễn Thành, Nguyễn Tụy, Đỗ Thành, 
do Nguyễn Thành làm Bí thư. 

Tại Bất Nhị, vào tháng 8-1930, Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp, tại hội 
nghị đồng chí Phan Văn Định, Bí thư Tỉnh ủy đề cử đồng chí Phạm 
Thâm làm Bí thư thay mình vì đồng chí Phạm Thâm có điều kiện đi 
lại hoạt động ở nông thôn, sâu sát phong trào hơn. Vì lúc này, đồng 
chí Phan Văn Định vẫn đang là lái xe cho Công sứ Pháp tại Hội An. 
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Hội nghị đã nhất trí cử đồng chí Phạm Thâm làm Bí thư, phụ trách 
các phủ, huyện từ Quế Sơn trở vào; đồng chí Phan Văn Định, Phó Bí 
thư, phụ trách tổ chức, ấn loát, tài chính.

Những ngày đầu thành lập, Tỉnh ủy đã đề ra nhiều chủ trương 
lãnh đạo, chỉ đạo phát triển phong trào cách mạng tỉnh nhà:

- Cùng với cả nước cao trào cách mạng 1930-1931 ở Quảng 
Nam cũng đã nổ ra, mở đầu là đợt đấu tranh nhân kỷ niệm ngày 
Quốc tế Lao động 01-5-1930. Trong đợt này Tỉnh ủy chỉ đạo tổ 
chức treo cờ đỏ búa liềm và rải truyền đơn cách mạng ở khắp nơi 
trong tỉnh. Ở Hội An, ta mắc cờ đỏ búa liềm vào đường dây tải điện 
giữa ngã tư đường chùa Cầu và đường Hội An. Tại Điện Bàn, ta treo 
cờ đỏ búa liềm ngay trước dinh Tổng đốc Quảng Nam, trước Phủ 
đường và trên Cầu Mống. Ở Duy Xuyên, cờ đỏ búa liềm hiên ngang 
tung bay trên một trụ thép cao tại Tiệm Rượu, nhằm để thuyền bè 
ngược xuôi trên sông Thu Bồn nhìn rõ. Tại nhiều khu phố ở Đà 
Nẵng, Hội An, trên đường quốc lộ một đoạn từ cầu Bà Rén đến 
Hương An, từ Nam Phước đến Cầu Chìm nơi đâu cũng thấy truyền 
đơn cách mạng. Nội dung truyền đơn kêu gọi công nhân đấu tranh 
đòi tăng lương, bớt giờ làm, chống đánh đập, đòi hoãn sưu thuế cho 
nông dân. 

Việc cờ Đảng và truyền đơn cách mạng xuất hiện nhiều nơi 
trong tỉnh vào dịp kỷ niệm Quốc tế lao động 01-5-1930 đã gây nên 
tiếng vang lớn, tạo được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh. Ở Hội An bà con nói với nhau về tài “xuất quỷ nhập thần của 
Cộng sản”. Thực dân Pháp và tay sai tỏ ra lo sợ và tìm cách để đánh 
phá phong trào cách mạng.

- Tháng 8-1930 để chia lửa với nhân dân Nghệ - Tĩnh, Tỉnh ủy 
Quảng Nam chủ trương tổ chức một cuộc diễn thuyết công khai tại 
ngã ba nhà thờ Tin lành (Hội An), nhưng không thực hiện được. 
Tỉnh ủy lại quyết định tổ chức một cuộc diễn thuyết tại một địa 
điểm gần chùa Quảng Triệu (Hội An), nơi gần phố xá, gần bến 
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sông, dễ tập hợp quần chúng. Đồng chí Trần Kim Bảng được chọn 
làm diễn giả và phân công 40 đảng viên và quần chúng bảo vệ cuộc 
diễn thuyết.

- Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bên cạnh báo Bẻ xiềng 
của Xứ ủy Trung Kỳ được bí mật lưu hành, Tỉnh ủy cho in và phát 
hành báo Lưỡi cày do đồng chí Trần Đại Quả chủ trì việc biên tập 
và ấn loát. Nội dung của báo có tác dụng giáo dục quần chúng ý 
thức chống thực dân Pháp, chống bọn phong kiến tay sai và nắm bắt 
những chủ trương của Đảng. 

Cuối tháng 10-1930, địch phát hiện ra cơ quan Tỉnh ủy Quảng 
Nam. Chúng tiến hành đợt khủng bố lớn. Đồng chí Trần Đại Quả, 
Tỉnh ủy viên, phụ trách tuyên truyền bị bắt. Cơ sở in báo Lưỡi cày lọt 
vào tay mật thám. Cả tỉnh có hơn ba trăm người bị bắt giam. Từ cuối 
năm 1930 đến cuối năm 1931, hầu hết các đồng chí Tỉnh ủy viên đều 
bị địch bắt, tù đày; cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam đã bị phá vỡ, tạm 
dừng hoạt động. 

Qua vụ bể vỡ này, tổ chức Đảng và phong trào cách mạng ở 
Quảng Nam đứng trước một thử thách rất lớn. Tuy vậy, do ảnh hưởng 
của Đảng đã khá sâu trong quần chúng nhân dân nên một số hội viên 
công hội đỏ, nông hội đỏ còn lại đã tạm thời phân tán vào Sài Gòn và 
các nơi khác chờ qua đợt khủng bố để về lại địa phương hoạt động.

II. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM  
ĐỨNG CHÂN TẠI TAM KỲ, HÒA VANG;  

LÃNH ĐẠO KHÔI PHỤC TỔ CHỨC ĐẢNG,  
ĐẤU TRANH ĐÒI CÁC QUYỀN DÂN SINH,  

TỰ DO, DÂN CHỦ (1932-1939)

1. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Tam Kỳ, lãnh đạo khôi phục 
tổ chức Đảng (1932-1935)

Trong lúc phong trào cách mạng trong tỉnh đang gặp khó khăn, 
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ở phía Nam phủ Tam Kỳ, đặc biệt là ở vùng cửa biển An Hòa phong 
trào cách mạng vẫn tiếp tục phát triển, nhóm thanh niên cách mạng 
ở Bàn Than được thành lập từ năm 1929 vẫn tiếp tục hoạt động đến 
đầu năm 1932 được chuyển thành tổ Cứu tế đỏ, hoạt động theo 
Điều lệ và Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Sau khi nối liên lạc được với tổ chức Đảng ở Quảng Ngãi và 
được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phong trào cách mạng ở 
vùng An Hoà tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trên cơ sở đó, ngày 02-
12-1932, tại khu vực rừng dừa Đồng Dân, thôn Thuận An, xã An 
Hòa (nay là thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành), Chi bộ 
An Hoà được thành lập lấy tên là Chi bộ “Quang Ánh Minh”. Chi bộ 
An Hòa tích cực hoạt động, nhanh chóng phát triển tổ chức và lực 
lượng ra các địa phương trong toàn phủ. Sự ra đời của Chi bộ An 
Hòa góp phần tạo sự phát triển liên tục của phong trào cách mạng ở 
phủ Tam Kỳ và trong toàn tỉnh. 

Trong khi đó, từ cuối năm 1931, ở Quảng Nam, một số tù chính 
trị bị bắt trong cao trào 1930-1931 đã lần lượt ra tù. Các đồng chí 
về lại địa phương, tìm mọi cách che mắt địch, móc nối với các cơ 
sở cách mạng còn lại ở địa phương để hoạt động. Phong trào cách 
mạng trong tỉnh đã dần dần khôi phục.

Trước tình hình đó, một yêu cầu đặt ra là cần có tổ chức Đảng 
để lãnh đạo thống nhất phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. Thực 
hiện sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng miền Nam Trung Kỳ, đầu năm 
1933, tại khu vực rừng Định Phước (nay thuộc xã Tam Nghĩa, huyện 
Núi Thành), Chi bộ An Hòa họp kiểm điểm và bàn phương hướng 
nhiệm vụ. 

Hội nghị đã quyết định thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng 
Nam trên cơ sở Chi bộ An Hòa, Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời 
gồm 3 đồng chí: Võ Minh, Trần Học Giới và Lương Hiệp Phố, do 
đồng chí Võ Minh làm Bí thư. Sau khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời 
chỉ định đồng chí Phan Truy làm Bí thư Chi bộ An Hòa, đồng thời 
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giao cho Chi bộ An Hòa tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng 
trong toàn phủ để tiến tới thành lập Phủ ủy Tam Kỳ1.

Sau khi thành lập, trong hai ngày 27 và 28-02-1933, Tỉnh ủy 
lâm thời tổ chức hội nghị, đề ra phương hướng hoạt động để đẩy 
nhanh công tác khôi phục cơ sở đảng và các tổ chức quần chúng 
cách mạng. Trên cơ sở phân tích tình hình, Hội nghị đã đề ra những 
nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Hội nghị chủ 
trương về công tác xây dựng Đảng: “Tiến hành tổ chức các chi bộ 
ở các huyện đương có đồng chí chờ chủ trương, ở đâu có 3 chi bộ 
thì lập Huyện ủy hay Phủ ủy lâm thời, tổ chức ở Tourane một ban 
cán sự đặc biệt, bổ sung hai đồng chí ở Tam Kỳ vào Tỉnh ủy lâm 
thời, phái đồng chí vào Nam ra Bắc để bắt liên lạc, mở một lớp huấn 
luyện, lấy tài liệu vừa xin được và tài liệu báo để giảng dạy, ra tờ báo 
lấy tên Giải phóng”2.

Hội nghị phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí cấp 
ủy, quyết định dời cơ quan Tỉnh ủy từ Tam Kỳ ra Điện Bàn để “hướng 
đạo phong trào đấu tranh cho dễ” đồng thời kêu gọi các chiến sĩ 
cộng sản trong tỉnh, “nỗ lực tiến hành cách mạng vận động trong cả 
tỉnh, nỗ lực công nhân vận động và tiến đến thành lập chính thức 
Tỉnh ủy”3. 

Các chủ trương của Hội nghị Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam ngày 
27 và 28-02-1933 đã được các cơ sở Đảng tiếp thu và thực hiện. Trong 
những năm 1933-1935, cùng với việc đẩy mạnh phục hồi tổ chức 
Đảng, các tổ chức công hội đỏ, nông hội làng, cứu tế đỏ, Đoàn thanh 
niên cộng sản dần dần mở rộng và phát triển. Nhiều nhóm đọc sách 
báo tiến bộ được hình thành ở Đà Nẵng, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, 

1. Ngày 15-8-1933, tại rừng Định Phước, Tỉnh ủy quyết định thành lập Phủ 
ủy Tam Kỳ do đồng chí Phan Truy làm Bí thư Phủ ủy. 

2. Báo cáo và Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam ngày 27,28-2-1933. 
Tài liệu của Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng ký hiệu 
1.III.c, tr.2.

3. Báo cáo và Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam ngày 27,28-2-1933. 
Tlđd, tr.03.
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Đại Lộc, Quế Sơn. Phong trào đấu tranh của quần chúng dưới các 
khẩu hiệu đòi dân sinh dân chủ lúc này tuy không có những qui mô 
lớn nhưng lại xuất hiện ở nhiều nơi, cả thành thị và nông thôn. Tại 
một số địa phương, nông dân đã đấu tranh chống nạn cường hào bao 
chiếm ruộng đất, quân cấp công điền bất minh, chống bọn quan lại 
tham nhũng. Công nhân làm đường xe lửa Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
đấu tranh chống bọn chủ thầu trả tiền công chậm trễ. Ở một số nơi 
các hội đồng dân đã vận động người tốt ra tranh cử lý trưởng, chánh 
tổng nhằm bênh vực quyền lợi cho quần chúng. 

Ngày 23-4-1935, đại biểu của Tỉnh ủy Quảng Nam đã cùng các 
đại biểu các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa họp 
ở Quảng Ngãi dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tống Văn Trân, người 
được Ban Thường vụ Trung ương Đảng cử vào giúp đỡ xây dựng 
các Đảng bộ ở các tỉnh miền Nam Việt Nam. Hội nghị bàn kế hoạch 
chuẩn bị kỷ niệm ngày 01-5-1935 bằng cách rải truyền đơn, mở 
nhiều cuộc mít tinh, gây khí thế cách mạng đưa phong trào ngày 
một cao hơn, giao trách nhiệm cho Tỉnh ủy Quảng Nam liên hệ với 
nhóm “Vừng Hồng” ở Bắc Trung kỳ.

Chỉ vài ngày sau hội nghị, địch phát hiện và đánh phá phong 
trào các tỉnh nói trên. Ở Quảng Nam, các đồng chí trong Tỉnh ủy 
bị bắt, phong trào cách mạng ở Quảng Nam đứng trước những khó 
khăn, thách thức. 

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hòa Vang, lãnh đạo phong 
trào đấu tranh đòi các quyền dân sinh, tự do, dân chủ (1936-1939)

Tháng 4-1936, Mặt trận bình dân Pháp mà Đảng Cộng sản là 
nòng cốt đã giành thắng lợi trong tổng tuyển cử. Tháng 6-1936, 
Chính phủ cánh tả ở Pháp được thành lập đã ban bố nhiều chính 
sách tiến bộ ở các thuộc địa như nới lỏng các quyền dân sinh, dân 
chủ, trong đó có việc trả tự do cho tù chính trị. Diễn biến chính trị 
ở Pháp đã tác động sâu sắc đến tình hình trong nước. Tháng 7-1936, 
sau khi từ Côn Đảo trở về, đồng chí Nguyễn Trác (Nguyễn Thiều) 
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đã tiếp thu tinh thần các cuộc vận động dân sinh, dân chủ, nhất là 
phong trào Đông Dương đại hội đang diễn ra sôi nổi ở Sài Gòn để 
về lại Quảng Nam móc nối với các đảng viên còn lại để tổ chức lại 
cơ sở đảng, tích cực lãnh đạo xây dựng phong trào. Đến cuối năm 
1936, đồng chí mời mỗi phủ, huyện một đồng chí về tại nhà đồng 
chí Nguyễn Ngọc Kinh (còn gọi là Hương Kỳ) ở làng Tân Hạnh (nay 
thuộc xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) để tổ 
chức hội nghị bàn nhiệm vụ lãnh đạo khôi phục phong trào cách 
mạng trong toàn tỉnh1. 

Tân Hạnh là một làng nhỏ bé nằm lọt giữa ranh giới hai huyện 
Hòa Vang và Điện Bàn song nổi tiếng là “cái nôi” của phong trào 
cách mạng Hòa Vang (Đà Nẵng). Ngay từ những năm đầu thập 
niên 30 của thế kỷ XX, người dân trong làng đã được đọc những bài 
báo của Nguyễn Ái Quốc đăng trên “Người cùng khổ” do đồng chí 
Nguyễn Thúy đưa về (đồng chí Nguyễn Thúy có mẹ là người ở làng 
Tân Hạnh, nên trong thời gian này đồng chí thường mang sách báo 
tiến bộ về tuyên truyền tại đây). Vì vậy, phong trào cách mạng sớm 
hình thành, tại ngôi làng nhỏ này đã có nhiều đồng chí sớm tham 
gia hoạt động và là những đảng viên Đảng cộng sản đầu tiên của quê 
hương, tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Ngọc Kinh và Nguyễn Ngọc 
Cầu - là những người “gieo hạt giống đỏ” trên quê hương Tân Hạnh. 
Đó là cơ sở để sau khi ra tù đồng chí Nguyễn Trác về đây tổ chức Hội 
nghị thành lập lại Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe phổ biến Nghị quyết của Trung ương, nghe 
các đại biểu báo cáo tình hình tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng ở 
địa phương mình. Hội nghị quyết định thành lập Tỉnh ủy lâm thời 
gồm có 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Trác làm Bí thư. Tỉnh ủy 
phân công các cấp ủy viên phụ trách các phủ, huyện để giúp các địa 
phương phát triển thêm cơ sở Đảng, mở rộng các hoạt động biến 
tướng, thành lập các phủ ủy, huyện ủy, chuyển phong trào đi lên.

1. Nguyễn Thúy (hồi ký), bản chép tay năm 1985. Tài liệu hiện lưu tại Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, tr.67-68.
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Sau khi được thành lập lại, Tỉnh ủy lâm thời đẩy mạnh công 
tác xây dựng cơ sở đảng, các tổ chức quần chúng ở các phủ huyện. 
Tuy nhiên, trong những năm 1936-1939, Tỉnh ủy không có cơ quan 
thường trực, không đứng chân tại một địa điểm cụ thể, mà phân 
công các đồng chí Tỉnh ủy viên tỏa đi về các địa phương để xây dựng 
và phát triển phong trào cách mạng. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở đảng 
và các tổ chức quần chúng mở rộng khắp Quảng Nam và Đà Nẵng 
tạo điều kiện thuận lợi để Đảng tổ chức các cuộc đấu tranh đòi dân 
sinh, dân chủ trong những năm 1936-1939.

Đầu tiên đó là, phát động phong trào đón tiếp phái bộ Gôđa. 
Mùa xuân năm 1937, phái bộ điều tra tình hình Đông Dương của 
Chính phủ Pháp do Gôđa cầm đầu đến Việt Nam. Trước tình hình 
đó, Đảng ta phát động quần chúng xuống đường đón phái bộ với 
khẩu hiệu “Bãi bỏ thuế thân”, “Tự do nghiệp đoàn”, “Tự do ngôn 
luận”, “Ân xá tù chính trị”… Thực hiện chủ trương của Đảng ở 
Quảng Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Ban vận động để 
lo chuẩn bị đón tiếp Gôđa. Đồng chí Phan Bôi được phân công dịch 
các tài liệu, đơn từ ra tiếng Pháp để gửi cho Gô đa. Đồng chí Lê Văn 
Hiến được Xứ ủy lâm thời giao nhiệm vụ viết tập sách Ngục Kon 
Tum để tố cáo chế độ lao tù của bọn thực dân phản động ở Đông 
Dương trước công luận trong và ngoài nước.

Tiếp đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương, các giới cử người tham 
gia viện Dân biểu Trung kỳ. Tháng 3-1937, Viện Dân biểu Trung Kỳ 
mở cuộc tuyển cử dân biểu khóa III. Đảng ta quyết định tham gia 
cuộc tổng tuyển cử nhằm mở rộng lực lượng của Mặt trận dân chủ, 
thông qua những người có tư tưởng tiến bộ nói lên tiếng nói của 
Mặt trận trên diễn đàn nghị trường. Đây cũng là dịp thuận lợi để mở 
rộng công tác tuyên truyền đường lối, chính sách và chủ trương đấu 
tranh của Đảng trong nhân dân. Kết quả cuộc bầu cử, với chương 
trình vận động bầu cử đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng bức thiết 
của các tầng lớp nhân dân, Phan Thanh đã đánh bại các đối thủ, 
giành thắng lợi với đa số phiếu áp đảo. Ở các hạt bầu cử khác, các 
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ứng cử viên tiến bộ cũng giành được thắng lợi. Phan Thanh trúng 
cử Viện dân biểu Trung Kỳ càng tạo điều kiện cho Đảng ta thực hiện 
chủ trương đấu tranh vào ngay nghị trường và Phan Thanh đã xứng 
đáng với niềm tin của Đảng.

Điểm nổi bật trong thời gian này là Tỉnh ủy đã lãnh đạo đẩy 
mạnh phong trào đấu tranh công khai hợp pháp, nửa hợp pháp và 
bí mật. Đó là phong trào đấu tranh của công nhân, phong trào đấu 
tranh của nông dân chống xâu thuế, chống cường hào hà hiếp, cưỡng 
đoạt ruộng đất công. Nổi lên là phong trào Nước Xu của đồng bào 
các dân tộc Trà My, Phước Sơn năm 1937-1938. Sau khi Phan Thanh 
qua đời (1-5-1939), thực hiện chủ trương của Đảng, Tỉnh ủy Quảng 
Nam cùng gia đình tổ chức Lễ truy điệu và bí mật thông báo cho các 
huyện, phủ cử đại biểu về dự Lễ tại Bảo An. Ngoài ra, các địa phương 
còn tổ chức Lễ truy điệu dưới nhiều hình thức, quy mô thích hợp. 
Sau khi Phan Thanh mất, ta đã vận động và giới thiệu Đặng Thai Mai 
bổ sung vào Viện Dân biểu Trung Kỳ. 

III. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM  
ĐỨNG CHÂN TẠI TAM KỲ, DUY XUYÊN,  

QUẾ SƠN, THĂNG BÌNH, HỘI AN; LÃNH ĐẠO 
CHUYỂN HƯỚNG CHIẾN LƯỢC THEO  
CHỦ TRƯƠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC  

CỦA ĐẢNG (1939 - 1943)

1. Thành lập lại Tỉnh ủy lâm thời, cơ quan Tỉnh ủy đứng chân 
tại Tam Kỳ, Duy Xuyên, lãnh đạo bắt nối xây dựng cơ sở cách mạng

Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ đã ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến tình hình cách mạng Việt Nam. Thực dân 
Pháp ở Đông Dương thực hiện chính sách cai trị thời chiến cực kỳ 
tàn bạo.

Ở Quảng Nam, Tỉnh ủy ra thông cáo cho các cấp bộ Đảng và tất 
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cả đảng viên, chỉ ra tính chất nghiêm trọng của tình hình thế giới, 
vạch ra phương hướng và biện pháp cần thiết trước mắt để chuyển 
hướng hoạt động. Tuy nhiên do chuyển hướng hoạt động bị chậm 
nên khi bị địch đánh phá, Tỉnh ủy và các phủ ủy, huyện ủy đều bị 
vỡ, nhiều cán bộ đảng viên bị bắt giam ở nhà lao Hội An và nhà lao 
tỉnh Quảng Nam. 

Trong khi đó ở bên ngoài, một số đảng viên và cơ sở chưa bị 
địch bắt đã tích cực bắt nối liên hệ hoạt động. Trên cơ sở đó, đồng 
chí Võ Toàn (Võ Chí Công), Bí thư Phủ uỷ Tam Kỳ đã liên lạc được 
với đồng chí Huỳnh Cự (Duy Xuyên), đồng chí Võ Huyến (Điện 
Bàn). Tháng 3-1940, tại Tam Kỳ, Hội nghị thành lập lại Tỉnh ủy lâm 
thời Quảng Nam được tổ chức1. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí 
Võ Toàn, Nguyễn Sắc Kim, Khưu Thúc Cự, Huỳnh Cự, Võ Huyến. 
Tại hội nghị đồng chí Võ Toàn đã giới thiệu đồng chí Khưu Thúc Cự 
làm Bí thư, nhưng đồng chí Khưu Thúc Cự chỉ nhận là Tỉnh ủy viên.

Sau khi thành lập, các đồng chí trong Tỉnh ủy phân công bắt 
nối xây dựng cơ sở cách mạng, đồng thời tìm cách liên lạc với Xứ ủy 
Trung Kỳ. Đồng chí Võ Toàn, Bí thư Tỉnh ủy được phân công ra Duy 
Xuyên bắt nối liên lạc xây dựng cơ sở cách mạng. Đồng chí đã liên 
hệ và bắt liên lạc được với đồng chí Nguyễn Phước Tuân, ở Trà Kiệu 
Tây, xã Duy Sơn. Trên cơ sở đó, đồng chí Võ Toàn đã kết nạp các đồng 
chí Nguyễn Phước Tuân, Phạm Nại, Nguyễn Chước, Nguyễn Quang 
Đương vào Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Chi bộ Trà Kiệu 
Tây với bí danh “Chi bộ Nông” do đồng chí Nguyễn Phước Tuân làm 
Bí thư. Sau đó, đồng chí Võ Toàn đã thống nhất chủ trương thành lập 
lại Chi bộ Phú Nham Đông, với bí danh “Chi bộ Phú”, gồm 6 đảng 
viên, do đồng chí Nguyễn Lương làm Bí thư. Đến tháng 10-1941, ở 
Phú Nham Tây cũng được thành lập với bí danh “Chi bộ Tây Nam”, 
gồm 8 đảng viên do đồng chí Ngô Hoành (Thử) làm Bí thư.

1. Đến nay vẫn chưa xác định được địa điểm cụ thể tổ chức Hội nghị thành 
lập Tỉnh ủy lâm thời. Một số ý kiến cho rằng địa điểm tổ chức hội nghị là khu vực 
An Hòa. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ.
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Làng Phú Nham thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên được 
thành lập từ giữa thế kỷ XVI, đến nửa thế kỷ XVIII được chia thành 
làng Phú Nham Đông và Phú Nham Tây. Làng Phú Nham, phía 
Đông và phía Bắc giáp làng Trà Kiệu, phía Tây và phía Nam được 
bao bọc bởi dãy núi Hòn Tàu, là khu vực giáp ranh với huyện Quế 
Sơn. Làng Phú Nham được hình thành khá sớm, qua bao đời hình 
thành và xây dựng, cư dân nơi đây ổn định về đời sống, văn hóa, 
nhất là tinh thần đoàn kết, gắn bó trong công cuộc đấu tranh chống 
bọn phong kiến áp bức, bóc lột, đồng thời bảo vệ và phát huy truyền 
thống quý báu của cha ông. Cùng với quá trình hình thành và phát 
triển, để tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, nhân dân các 
làng Phú Nham Đông, Phú Nham Tây cũng như các làng thuộc xã 
Duy Sơn đều tiến hành xây dựng đình làng để thờ phụng các bậc 
tiền hiền có công lập làng. Cách không xa đình làng Phú Nham Tây 
là khu vực hố Ông Còm. Đây là khu vực rừng cây có nhiều gộp đá, 
cây cối mọc um tùm, thành bụi rất rậm rạp. Từ đình làng Phú Nham 
có thể dễ dàng men theo khe núi lên trú ẩn tại hố Ông Còm.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhân dân giàu lòng yêu nước, 
lại có tổ chức Đảng sớm hình thành. Vì vậy, Phú Nham Tây nói 
riêng và các làng thuộc xã Duy Sơn đã được cơ quan Tỉnh ủy, có 
thời gian cả Xứ ủy đứng chân tại đây. Và trong những năm 1940-
1941, sau khi các Chi bộ ở Duy Sơn ra đời, trực tiếp dưới sự lãnh 
đạo của Tỉnh ủy, nên phong trào cách mạng ở đây khá phát triển 
và tạo thành vùng căn cứ cách mạng liên hoàn tiếp giáp giữa các 
vùng của huyện Quế Sơn. Thời gian này cơ quan Tỉnh ủy, gồm các 
đồng chí Võ Toàn, Nguyễn Sắc Kim, Ngô Huy Diễn, Trương Kiểm, 
Phạm Thị Đợi (Cơ)… thường trú tại cơ sở cách mạng nhà đồng 
chí Nguyễn Phước Tuân, Nguyễn Quang Chung, Nguyễn Đương, 
Nguyễn Chước, Nguyễn Quang Hạng… Lúc này, đình làng Phú 
Nham được chọn làm nơi hội họp và là nơi ấn loát tài liệu của Tỉnh 
ủy và Xứ ủy, sau đó dời về nhà ông Ngô Hồng (Phiên), rồi Hố Ông 
Còm thuộc địa phận làng Phú Nham Tây. Trong thời gian đứng 
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chân tại đây, cơ quan Tỉnh ủy và Xứ ủy được gia đình cơ sở cách 
mạng, nhân dân trong vùng chăm sóc, bảo vệ, nuôi giấu và bảo đảm 
bí mật.

Nhờ tích cực bắt nối xây dựng của Tỉnh ủy, tổ chức Đảng ở 
các phủ, huyện phục hồi nhanh chóng. Đến tháng 10-1940, Tam Kỳ, 
Điện Bàn, Duy Xuyên đã củng cố lại Phủ ủy và xây dựng được ở Tam 
Kỳ 9 chi bộ, Điện Bàn 1 chi bộ, Duy Xuyên 2 chi bộ, Quế Sơn 2 chi 
bộ, Hội An 2 chi bộ, tất cả có gần 70 đảng viên. Thăng Bình 2 chi bộ, 
8 đảng viên.

Đặc biệt, từ cơ sở nhà đồng chí Nguyễn Phước Tuân, đồng chí 
Võ Toàn đã bắt liên lạc được với đồng chí Hồ Tỵ - phái viên của Xứ 
ủy vào tăng cường và truyền đạt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939). Sau khi trao đổi, đồng chí 
Hồ Tỵ và đồng chí Võ Toàn thống nhất cho rằng cần có một cuộc hội 
nghị Tỉnh ủy mở rộng và bàn về nội dung, phương pháp, địa điểm 
hội nghị1.

Để chuẩn bị địa điểm tổ chức hội nghị đồng chí Nguyễn Sắc 
Kim giao cho đồng Nguyễn Tiến Chế (Nguyễn Giám) cùng một số 
đồng chí địa phương tìm địa điểm bảo đảm vật chất và bảo vệ hội 
nghị. “Khoảng tháng 6-1940, đồng chí Kim (Nguyễn Sắc Kim) đến 
gặp tôi trao đổi tình hình, bàn và báo cho tôi biết Tỉnh ủy Quảng 
Nam đã bắt được liên lạc với Xứ ủy Trung Kỳ và tiếp nhận được chủ 
trương mới của Đảng. Vì vậy điều cấp bách của chúng ta lúc này là 
gấp rút chuẩn bị cho hội nghị quan trọng của Đảng có đại biểu cấp 
trên đến dự. Tôi nhận nhiệm vụ của đồng chí Kim giao đi tìm địa 
điểm, đi liên lạc tiếp tế và bảo vệ hội nghị. Lần gặp lại đồng chí Kim 
tôi báo cáo Chùa Hang sẽ được chọn làm địa điểm đề nghị anh có 
ý kiến quyết định”2. Sở dĩ chọn Chùa Hang là vì đây là một hang 

1. Trên những chặng đường cách mạng, sđd, tr.50.
2. Dẫn theo Hồi ký của đồng chí Nguyễn Tiến Chế, nguyên Tỉnh ủy viên lâm 

thời tháng 4-1944: Bổ sung chi tiết về Hội nghị Chùa Hang, bản viết tay ngày 23-
4-1985, tr. 04, tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.
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đá sâu, ẩn mình dưới ngọn núi đá có tên là Hòn Bà, tục gọi là núi 
con Heo, diện tích không rộng lắm, xung quanh được bao phủ bởi 
nhiều lớp cây rừng, là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và 
tỉnh Quảng Ngãi. Theo truyền thuyết dân gian, từ xa xưa, khi còn 
ít người biết đến hang động này, có một nhà sư không rõ danh tính 
và quê quán đã đến lập chùa để tu hành, từ đó nhân dân gọi đây là 
Chùa Hang. Khu vực này nằm xa khu dân cư, quanh năm ít người 
lui tới. Vì thế nơi đây rất thuận lợi cho việc hoạt động cách mạng, 
tránh được tai mắt và sự đánh phá của kẻ thù1. “Buổi tối hôm đó tất 
cả đại biểu cơm nước xong, anh Kim thầm thì hỏi chuyện các anh 
em rồi sắp xếp vị trí nghỉ ngơi cho từng đồng chí. Còn tôi chạng 
vạng vừa lo tuần tra vừa lo cảnh giới bảo vệ, vừa chuẩn bị cơm nước 
đủ dùng cả ngày cho hội nghị...”2. 

Hội nghị nghe đồng chí Hồ Tỵ - phái viên của Xứ uỷ phổ biến 
nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (tháng 11-1939).

Hội nghị liên hệ kiểm điểm tổ chức của Đảng trong tỉnh sau vụ 
bể vỡ cuối năm 1939; phấn khởi tiếp thu đường lối chủ trương giải 
phóng dân tộc của Trung ương và nhất trí đề ra một số nhiệm vụ 
trước mắt cho Đảng bộ. Đối với công tác tuyên truyền, Hội nghị chủ 
trương: đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho đảng viên và quần 
chúng quán triệt đường lối và nhiệm vụ đánh đổ đế quốc và tay sai, 
giải phóng dân tộc; đồng thời quyết định ra báo “Khởi Nghĩa” để làm 
cơ quan tuyên truyền, cổ động của Đảng bộ tỉnh. Địa điểm đặt tại 
nhà ông Mẫn – Bà Đi (thân sinh và thân mẫu đồng chí Ngô Thành) 
ở làng Vĩnh Đại (nay thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành). Hội 
nghị cũng bàn các biện pháp chuẩn bị điều kiện hưởng ứng cuộc 
khởi nghĩa Nam Kỳ khi nổ ra, như rải truyền đơn… 

Hội nghị bầu Ban chấp hành Đảng bộ chính thức gồm có các 

1. Phòng Văn hóa và thông tin huyện Núi Thành (2010): Núi Thành di tích và 
danh thắng, tr.88.

2. Dẫn theo Hồi ký của đồng chí Nguyễn Tiến Chế, tlđd, tr.06.
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đồng chí  Hồ Tỵ, Võ Toàn, Huỳnh Cự, Trương An, Nguyễn Sắc Kim 
do đồng chí Hồ Tỵ làm Bí thư.

Hội nghị Chùa Hang có ý nghĩa như một lần Đại hội của Đảng 
bộ tỉnh, đồng thời đánh dấu bước chuyển hướng nhận thức quan 
trọng về đường lối giải phóng dân tộc của Đảng bộ, chuẩn bị những 
điều kiện hướng tới khởi nghĩa giành chính quyền.

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Thăng Bình, Quế Sơn tiếp 
tục khôi phục và phát triển phong trào cách mạng

Sau Hội nghị Chùa Hang, địch phát hiện ra cơ quan Tỉnh ủy, 
chúng bủa vây khắp vùng An Tân, Nam Tam Kỳ truy lùng các đồng 
chí Tỉnh ủy và bắt các cơ sở liên quan đến tổ chức hội nghị Tỉnh ủy 
ở Chùa Hang. 

Mặc dù bị địch truy lùng bắt bớ căng thẳng, nhưng theo phương 
hướng của Trung ương và Nghị quyết Hội nghị Chùa Hang, các đồng 
chí Tỉnh ủy viên đều thoát ly gia đình hoạt động và rút thêm một 
số cán bộ thoát ly phân công phụ trách các phủ huyện. Lúc bấy giờ 
một số cán bộ thoát ly của Tỉnh ủy về Tam Hiệp (nay thuộc huyện 
Núi Thành) hoạt động, nhờ đó phong trào cách mạng ở địa phương 
được giữ vững. Cơ quan chỉ đạo của Tỉnh ủy chuyển từ Tam Kỳ ra 
An Thạch (nay thuộc thôn Bình Trúc 2, xã Bình Sa, Thăng Bình)1. 

Trước đó, theo tinh thần hội nghị thành lập Tỉnh ủy từ tháng 
3-1940, sau hội nghị, Tỉnh ủy phân công đồng chí Khưu Thúc Cự, 
phụ trách địa bàn phủ Thăng Bình. Đồng chí Khưu Thúc Cự ra Ngọc 
Phô (nay thuộc xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) liên hệ bắt nối với 
đồng chí Võ Dần, tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng cơ sở 
Đảng. Sau đó thành lập Chi bộ Ngọc Phô, có 5 đồng chí, do đồng 
chí Võ Dần làm Bí thư. Sau khi thành lập, Chi bộ phân công nhiệm 
vụ cho đảng viên phụ trách xây dựng lực lượng trong phủ. Trong 
đó, An Thạch là nơi các tổ chức quần chúng trong thời kỳ Mặt trận 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (2010): Lịch sử ngành Tuyên giáo của 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930-2010), Tam Kỳ, tr.39.
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dân chủ không bị bể vỡ vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi phát triển 
lực lượng cách mạng, tháng 6-1940, đồng chí Võ Toàn, Bí thư Tỉnh 
ủy trực tiếp kiểm tra cơ sở Đảng và quyết định thành lập Chi bộ An 
Thạch với mật danh là Chi bộ Quảng Đông, do đồng chí Nguyễn 
Thế Tạo làm Bí thư. Sau khi thành lập Chi bộ đã tuyên truyền đường 
lối cách mạng và thành lập các tổ chức quần chúng như: Hội Nông 
dân cứu quốc, hội thanh niên cứu quốc, thu hút được nhiều người 
tham gia. Sau đó phong trào phát triển mạnh với 30 hội viên. Có ấp 
như An Tráng hầu hết nhân dân có cảm tình với cách mạng. Ngoài 
ra Chi bộ Quảng Đông đã phát triển ảnh hưởng phong trào cách 
mạng đến một số địa phương khác trong phủ Thăng Bình như: Trà 
Đóa, Kỳ Trân, Tiên Đỏa, Hiệp Hưng.

Vì vậy, sau Hội nghị Chùa Hang, phong trào cách mạng bị địch 
đánh phá, nên Tỉnh ủy chuyển cơ quan từ Tam Kỳ ra An Thạch. Tại 
An Thạch, đồng chí Võ Toàn và đồng chí Nguyễn Sắc Kim ở tại nhà 
đồng chí Nguyễn Thế Tạo, vì “ở đây có điều kiện bảo vệ an toàn. 
Vùng này điều kiện thuận lợi, chi bộ vững vàng lại nắm gần hết quần 
chúng, tuy là xã đồng bằng dưới đường quốc lộ nhưng địa thế rất cơ 
động, kín đáo, ở trong một vùng đất cát rộng, ở sau lưng có một rừng 
thông rộng và dài, phía trước một số thôn quần chúng rất tốt nên an 
toàn. Tại đây có thể liên lạc được với nhiều nơi. Cơ quan Tỉnh ủy ở 
đây một thời gian để lãnh đạo các địa phương, đồng thời bàn việc 
xây dựng mấy xã vùng này, cả về củng cố một số chi bộ”1. 

Sau khi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động tại An Thạch 
được một thời gian, phong trào cách mạng ở Thăng Bình phát triển 
rất nhanh. Vì vậy, các đồng chí trong Tỉnh ủy bàn tính kế lâu dài và 
phát triển phong trào cách mạng rộng khắp, từ đó, cơ quan Tỉnh ủy 
chuyển về đóng ở huyện Quế Sơn, và theo như đồng chí Võ Toàn 
thì “lúc này chúng tôi đi đến nơi nào coi như Tỉnh ủy chuyển đến 
đó. Đến Quế Sơn, chúng tôi họp Tỉnh ủy gồm các đồng chí Kim, 
Tôi (Võ Toàn), Huỳnh Cự, Trương An, tại nhà anh Đoàn Sơ ở Nghi 

1. Võ Chí Công - Trên những chặng đường cách mạng (Hồi ký), sđd, tr.53.
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Sơn. Cuộc họp Tỉnh ủy nhằm kiểm điểm tình hình địch, ta và đề ra 
nhiệm vụ công tác sắp đến, trong đó có bàn nơi đóng cơ quan lâu 
dài, ra tờ báo Cứu quốc và đi tìm Xứ ủy”1.

Ban đầu cơ quan Tỉnh ủy đứng tại nhà mẹ Lê Thị Sưu (gọi là bà 
Cửu Viện, mẹ của đồng chí Trần Viện, nguyên Đại biểu Quốc hội 
khóa I, II, III) ở Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn. “Trong thời 
gian đóng tại nhà bà Lê Thị Sưu, các đồng chí Xứ ủy và Tỉnh ủy làm 
việc tại 3 phòng phía sau của căn nhà chính, các phòng này có cửa 
hậu để thoát lên núi khi bị động, 3 phòng trước thì gian giữa đặt bàn 
thờ, hai bên là hai phòng ngủ, tiếp khách, 3 phòng này có tường gạch 
và cửa gỗ khóa chắn chắn, cách ly với 3 phòng phía sau. Riêng xưởng 
in thì đặt bí mật phía sau lãm lúa ở nhà dưới. Nhà này ngoài kho lúa 
còn có bếp, bàn ăn, chỗ ngủ và nơi để công cụ và chất đốt (than, củi). 
Khi bị bố ráp, các cán bộ thường cải trang thành người lấy gỗ, chặt 
củi… rút lên Suối Tiên, Hóc Xôi và bà Lê Thị Sưu tổ chức cho việc 
tiếp tế lương thực, cung cấp thông tin2. 

Sau khi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Lộc Đại, phong trào cách 
mạng ở các khu vực lân cận có điều kiện phát triển mạnh, trong đó 
có làng Nghi Sơn. Vì vậy, sau đó, cơ quan Tỉnh ủy đã quyết định 
chuyển về đứng chân tại Nghi Sơn. 

Trước đó, năm 1941, đồng chí Nguyễn Sắc Kim đến làng Nghi 
Sơn xây dựng phong trào cách mạng, đồng chí đã thành lập lại chi 
bộ đảng với tên gọi là Chi bộ Lạng Sơn, gồm 6 đảng viên, do đồng 
chí Đinh Đương làm Bí thư. Đến cuối năm 1941, chi bộ đã phát 
triển được 10 tổ nông dân cứu quốc, 3 tổ phụ nữ cứu quốc có được 
tất cả 51 hội viên, thành lập tại làng Nghi Sơn một đội tự vệ gồm 20 
người, chi bộ cử đồng chí Trần Tánh làm trung đội trưởng, chi bộ 
cũng đã phát triển được nhiều cơ sở đơn tuyến làm nhiệm vụ thông 

1. Võ Chí Công - Trên những chặng đường cách mạng (Hồi ký), sđd, tr.54.
2. Dẫn theo: Lý lịch di tích: Địa điểm cơ sở cách mạng nhà bà Lê Thị Sưu, tài liệu 

do Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Quế Sơn cung cấp.
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tin liên lạc1. Mặt khác, để đảm bảo bí mật, lúc bấy giờ, cơ quan Tỉnh 
ủy và Xứ ủy đã dựa vào vùng núi Nghi Sơn, Nghi Trung qua Núi 
Hòn Tàu, có lúc chuyển lên Phú Nham Đông ở nhà các đồng chí 
Nguyễn Đống, Nguyễn Viên, Nguyễn Hòe, Phạm Nại, Phạm Phát, 
Lưu Vọng, rồi lên vùng Phú Nham Tây ở gia đình đồng chí Ngô Huy 
Diễn, Ngô Lũy, Ngô Phiên. Có thể thấy rằng, để bảo đảm bí mật và 
lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng phát triển đều khắp, trong 
năm 1941, cơ quan Tỉnh ủy, Xứ ủy đã dựa vào dãy Núi Hòn Tàu, liên 
tục di chuyển cơ quan từ Lộc Đại, Nghi Sơn qua Phú Nham Đông, 
Phú Nham Tây. Tại những nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân, các đồng 
chí cán bộ được nhân dân ra sức bảo vệ, nuôi dấu, tạo điều kiện để 
phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ.

Tại Nghi Sơn, tháng 7-1941, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đề ra 
chủ trương đẩy mạnh hơn nữa mọi mặt hoạt động công tác để kịp 
với phong trào chung cả nước, đồng thời cử đồng chí Trương An 
đi tìm mối bắt liên lạc với cấp trên. “Lúc này Tỉnh ủy đã về đóng tại 
nhà của đồng chí Đoàn Sơ (Sửu) suốt trong một thời gian dài; cả gia 
đình đồng chí Đoàn Sơ (Sửu) đều tham gia hoạt động cách mạng, 
bảo vệ giúp đỡ cho các đồng chí Tỉnh ủy và Xứ ủy ăn ở để hoạt động 
như đồng chí Võ Chí Công (Võ Toàn) - Xứ ủy viên, Bí thư Tỉnh ủy 
Quảng Nam; Nguyễn Sắc Kim - Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí 
Trương An, Lê Chưởng, Trương Hoàn là cán bộ Xứ ủy nhiều lúc về 
đây. Nhà đồng chí Sơ là nơi tổ chức họp Tỉnh ủy, có lúc họp Xứ ủy 
cũng họp tại đây. Đây cũng là nơi dùng để huấn luyện cán bộ phủ, 
huyện. Nhiều gia đình, nhiều người tại Nghi Sơn đã tham gia hoạt 
động như bà Nguyễn Thị Châu (Xầm), Đinh Thị Kỉnh (Trợ), Phạm 
Thị Xờm (Dương), Đinh Thị Lãm (Hanh)… và một số gia đình khác 
đã nuôi giấu cán bộ Xứ ủy, Tỉnh ủy trong nhà suốt một thời gian dài, 
trong điều kiện bí mật, khó khăn nhất. Chi bộ Lạng Sơn đã làm tròn 
sứ mệnh lúc này là bảo vệ cơ quan Xứ ủy, Tỉnh ủy, nuôi giấu, bảo vệ 

1. Đảng bộ xã Quế Hiệp (2007): Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Quế Hiệp 
(1930-1975), tr.42-43. 
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cán bộ thoát ly, gìn giữ bí mật nơi ăn ở, sinh hoạt, đi lại của Xứ ủy, 
Tỉnh ủy”1. 

Tháng 10-1941, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị tại Nghi Sơn, 
Hội nghị nghe Xứ ủy truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban 
Chấp hành Trung ương, Hội nghị Tỉnh ủy quyết định nhiều chủ 
trương quan trọng. Hội nghị Tỉnh ủy lần này đánh dấu một bước 
quan trọng về chuyển hướng toàn bộ nhận thức, tổ chức và hoạt 
động của Đảng bộ Quảng Nam sang chuẩn bị võ trang khởi nghĩa. 

Việc Tỉnh ủy chọn vùng Ba Nghi - Lộc Đại (Ba Nghi gồm: Nghi 
Sơn, Nghi Trung, Nghi Hạ nay thuộc xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn), 
có lúc có cả cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ đứng chân, địa điểm đứng 
chân chủ yếu là nhà đồng chí Đoàn Sơ (Đoàn Viết Sửu) là do “Vùng 
này địa hình trung du, trên thì đồi gò, dưới từng vùng nhỏ xen lẫn 
nhau, trừ Lộc Đại có đồng ruộng tươi tốt và phì nhiêu. Xã Nghi 
Sơn là trọng điểm của cơ quan Tỉnh ủy ở, từ đó đi về phía đông có 
nhiều đồi tranh nhấp nhô, thoai thoải đến đường xe lửa khoảng 
8-9km, dưới đường xe lửa có một vùng đồng bằng dân cư đông 
đúc, là vùng có truyền thống cách mạng, nhìn từ phía Nam cách xã 
9-10km giáp đường ô tô tỉnh lộ từ Quốc lộ 1 đến huyện Quế Sơn, 
về phía tây các xã nối tiếp nhau đến địa phận huyện, hình thành 
nhiều làng xa dân cư trên gò, ruộng ở dưới xen kẽ lẫn nhau, đúng là 
thượng gia hạ điền, phía Bắc cách khoảng 2-3km có vùng núi thấp, 
cây cối rậm rạp nằm chen ngang giữa các xã này với những xã như 
Phú Nham, Trà Kiệu thuộc huyện Duy Xuyên. Ở đây đi lại thuận lợi 
cho cán bộ thoát ly, đường đi bộ có nhiều hướng, không xa đường 
xe lửa và ô tô nên đi lại thuận lợi”.  “Nhân dân hầu hết là nông dân 
chất phát, thuần khiết, phần lớn giác ngộ cách mạng, ngay lý hương 
cũng phần nhiều tham gia hoặc có cảm tình với cách mạng... Đây 
là nơi có địa lợi, nhân hòa, thuận lợi cho cơ quan Tỉnh ủy, Xứ ủy 
đóng. Gia đình đồng chí Sơ, một gia đình có ruộng vườn cỡ trung 
nông. Trong gia đình có người cha già chất phác, hiền lành, đôn 

1. Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Quế Hiệp (1930-1975), sđd, tr.43-44.
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hậu, giác ngộ cách mạng, tuy không hiểu biết nhiều về cách mạng 
nhưng biểu lộ lòng trung thành với cách mạng rất nhiệt tình, chị 
vợ đồng chí Sơ là người phụ nữ đôn hậu, đảm đang việc gia đình, 
có giác ngộ và làm công tác phụ nữ trong thôn xóm. Đối với cách 
mạng rất nhiệt tình, tận tụy hết lòng nuôi nấng bảo vệ cán bộ thoát 
ly, con còn nhỏ. Đồng chí Sơ là đảng viên làm Bí thư chi bộ xã, có 
lúc làm Tỉnh ủy viên, sau là cán bộ thoát ly của Tỉnh ủy, phẩm chất 
chính trị vững vàng, đạo đức nhân cách khá tốt, tinh thần chiến 
đấu cao, hoạt động tích cực tận tụy với cách mạng; học mới hết tiểu 
học nhưng lại thông minh, tiếp thu nhanh, ý kiến sắc sảo, lăn lộn 
trong quần chúng, được chúng tôi huấn luyện giáo dục nên có hiểu 
biết đại cương về trình độ chính trị khá. Ngoài những yếu tố trên, 
lại có một chi bộ vững vàng, tích cực nên chúng tôi chọn gia đình 
này làm địa điểm cho cơ quan Tỉnh ủy đóng, ít lâu sau Xứ ủy cũng 
đóng ở đây”1.

3. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hội An

Sau Hội nghị Tỉnh ủy tại Nghi Sơn, phong trào cách mạng của 
tỉnh Quảng Nam phát triển lên một bước mới. Tuy nhiên, phong 
trào cách mạng Quảng Nam cũng bộc lộ những nhược điểm. Tình 
hình Quảng Nam năm 1942 chưa có thời cơ khởi nghĩa, nhưng ta lại 
hoạt động quá công khai, lộ liễu, mất cảnh giác. Vì vậy, phong trào 
cách mạng trong tỉnh một lần nữa bị địch phát hiện, đánh phá và bị 
bể vỡ. Đảng viên, cán bộ, cơ sở trong tỉnh bị bắt hơn bốn ngàn người 
và làm án tù 819 người2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 5 đồng chí 
thì bị bắt 3. Đồng chí Lê Chưởng, Bí thư Xứ uỷ bị bắt. Một lần nữa 
Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bị đứt liên lạc với trên.

Mặc dù bị địch đánh phá, nhưng nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn 
tổ chức cơ sở Đảng, tại Hội An, trước tình hình địch truy lùng gắt 
gao nhưng Đảng bộ Hội An nhanh chóng có những biện pháp linh 
hoạt để tránh bị khủng bố. Nhờ vậy, tổ chức Đảng từ Thành ủy đến 

1. Võ Chí Công - Trên những chặng đường cách mạng (Hồi ký), sđd, tr.56.
2. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.168-169.
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cơ sở còn nguyên vẹn. Qua một thời gian củng cố và xây dựng, Đảng 
bộ Hội An có 3 chi bộ là Ngọc Thành, Kim Bồng và chi bộ ghép 
Thanh Hà - Cẩm Phô. Với tổng số đảng viên là 12 đảng viên.

Trong lúc tình hình phong trào cách mạng tương đối khó khăn, 
kẻ thù ngày đêm tìm cách đánh phá phong trào cách mạng trên địa 
bàn toàn tỉnh, nhưng ở Hội An, Đảng bộ vẫn được duy trì lãnh đạo 
phong trào cách mạng. Các chi bộ cơ sở luôn nêu cao cảnh giác, có 
kế hoạch chủ động phòng ngừa và tuân thủ phương châm hoạt động 
bí mật, nhanh nhẹn và sáng tạo đề ra những biện pháp thích hợp để 
đối phó với bọn mật thám.

Vì vậy, sau một thời gian ngắn tạm lánh vào các tỉnh phía Nam, 
đồng chí Võ Toàn và Nguyễn Sắc Kim về lại Quảng Nam bắt liên lạc 
với Thành ủy Hội An. Tháng 6-1942, đồng chí Võ Toàn và Nguyễn 
Sắc Kim tổ chức một cuộc hội nghị. Hội nghị diễn ra trên một chiếc 
thuyền trên sông Chợ Đồn, làng Kim Bồng (nay thuộc thôn Trung 
Châu, xã Cẩm Kim), đồng chí Nguyễn Hàng là người được phân 
công nhiệm vụ vừa chèo thuyền lưu động trên sông và cảnh giới. 
Hội nghị quyết định thành lập Ban Chấp hành Liên Thành, Tỉnh 
ủy Quảng Nam - Hội An - Đà Nẵng (trước đó Thành ủy Hội An 
và Thành ủy Đà Nẵng do Xứ ủy tổ chức và chỉ đạo). Vào cuối năm 
1942, Liên Thành, Tỉnh ủy họp mở rộng trên một chiếc thuyền tại 
sông Câu Lâu, thuộc làng Tân Tây (nay thuộc thị trấn Nam Phước, 
huyện Duy Xuyên). Anh Trần Thành và vợ là chị Đoàn Thị Hoa ở 
làng Tân Tân được cử làm người chèo đò, bố trí việc ăn uống, nghỉ 
ngơi và bảo vệ cho hội nghị. Hội Nghị chủ trương khôi phục tổ chức, 
quyết định cử ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam thay cho 
Ban Chấp hành Liên Thành, Tỉnh uỷ, do đồng chí Võ Toàn làm Bí 
thư. Hội nghị cũng bàn biện pháp làm tài chính Đảng bộ bằng cách 
phát hành vé số cứu quốc. 

Thời gian này cơ quan Tỉnh ủy lần lượt di chuyển từ Duy Xuyên 
xuống Hội An. Cơ quan chính và bộ phận in ấn tài liệu đóng tại nhà 
đồng chí Nguyễn Hàng ở ấp Vĩnh Hưng, làng Kim Bồng, còn một bộ 
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phận phục vụ đóng tại nhà bà Thủ Khóa (mẹ của đồng chí Trương 
Tòng) cũng ở ấp Trung Châu. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại làng 
Kim Bồng đã được nhân dân nuôi giấu, bảo vệ, đồng thời đóng góp 
của cải nhằm phục vụ hoạt động của cơ quan Tỉnh ủy. Các chị em 
trong Hội Phụ nữ Cứu quốc làng Kim Bồng đã đảm nhận tốt việc 
in truyền đơn, vé số Cứu quốc. Trong đó có chị Trương Thị Nuôi 
đã tích cực in, phát hành những bài báo do các đồng chí Võ Toàn, 
Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn Ưng), Võ Văn Đặng đăng trên báo 
Cờ độc lập để tuyên truyền. Công tác xây dựng - bảo vệ cho cơ quan 
lãnh đạo bí mật của Tỉnh ủy được giao cho đồng chí Nguyễn Văn 
Tấn (Nguyễn Tấn Ưng), Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Kim Bồng, 
“Về căn cứ của Tỉnh ủy và Thành ủy Hội An, ngoài việc củng cố xóm 
nhà chị Bốn (vợ anh Hàng), tôi - Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn 
Ưng) xây dựng mở rộng thêm ở xóm nhà anh Trương Tòng, nhà 
anh Trần Tân; xóm nhà ông bà già tôi do anh Nguyễn Ty phụ trách; 
khu vực chùa phật ở làng và nhà thờ tộc Nguyễn do ông già tôi phụ 
trách, lúc cần thiết đó là những nơi sinh hoạt, hội họp kín đáo. Và 
đây đã trở thành nơi tiến hành cuộc họp thành lập lại Tỉnh ủy lâm 
thời Quảng Nam đầu năm 1944…”1.

Từ khi thành lập Liên Thành - Tỉnh ủy đến tháng 3-1943, tổ 
chức và phong trào cách mạng trong tỉnh phục hồi tương đối nhanh. 
Tỉnh ủy đã xây dựng được các chi bộ ở các huyện, thành phố: Hội 
An, Duy Xuyên, Quế Sơn, Đại Lộc... 

Phong trào trong tỉnh có bước phục hồi, mùa xuân năm 1943, 
Tỉnh ủy cho phát hành vé số cứu quốc và coi đây là cuộc vận động 
yêu nước chuẩn bị điều kiện vật chất để võ trang khởi nghĩa. Phong 
trào vận động mua vé số cứu quốc được phát động rộng rãi ở khắp 
huyện, thị. Địch phát hiện vé số cứu quốc ở Duy Xuyên, chúng mở 
hàng loạt cuộc vây ráp, khám xét nhà của cơ sở và nhân dân, chúng 
bắt hàng trăm người, nhiều đồng chí trong Tỉnh ủy bị bắt. 

1. Nguyễn Văn Tấn - Nguyễn Văn Ưng (2009), Những năm tháng không quên 
(hồi ký), Nxb Đà Nẵng, tr.23-24.
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Tỉnh ủy chỉ còn lại đồng chí Võ Toàn và đồng chí Nguyễn Sắc 
Kim cùng một số cán bộ thoát ly lên Tiên Phước họp bàn kế hoạch 
đối phó. Cuộc họp diễn ra tại nhà đồng chí Trợ. Khi cuộc họp chuẩn 
bị diễn ra thì bị địch tập kích, đồng chí Phan Thị Nễ và đồng chí 
Nguyễn Hàng bị bắt, đồng chí Võ Toàn và Nguyễn Sắc Kim thoát 
được xuống Tam Kỳ tìm chỗ đứng chân hoạt động tiếp tục lãnh đạo 
phong trào. Lúc này ở Tam Kỳ, phong trào cách mạng không bị vỡ 
mà phát triển mạnh, nhất là xã Nguyễn Chỉ (Tam Giang) - “cả xã 
đều tham gia cách mạng, cả lý hương đều giác ngộ, bảo vệ cán bộ 
thoát ly. Những khi khó khăn nhất, chúng tôi hay đến đây để ẩn náu 
và hoạt động, nơi đây người đông, đất hẹp và nghèo, nhưng lòng 
yêu nước của nhân dân rất cao, cảm động nhất là họ ăn toàn khoai, 
dành gạo nuôi cán bộ, có khi chúng tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt”. 
Tỉnh ủy đứng chân tại xã Tam Giang, cơ quan Tỉnh ủy và cả Phủ ủy 
thường đứng chân tại nhà ông Nguyễn Câu (Nguyễn Hậu), Lương 
Hiệp (Lương Kình), ông Thuộc… đây cũng là nơi Tỉnh ủy in ấn và 
phát hành tờ báo “Cờ Độc lập”. Ngoài việc, nuôi giấu che chở cán bộ 
Tỉnh ủy hoạt động, nơi đây còn là nơi liên lạc, đón tiếp các đồng chí 
vượt ngục về bắt liên lạc. Đồng chí Trần Ngọc Anh và các ông Trần 
Tồn, Lương Tạc, ông Sỏi… được giao nhiệm vụ liên lạc, đưa đón cán 
bộ Tỉnh ủy, Phủ ủy đi lại an toàn"1. Trong thời gian cơ quan Tỉnh ủy, 
rồi Phủ ủy đứng chân tại đây đã tạo điều kiện cho phong trào cách 
mạng tại Diêm Trường ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi 
để cơ quan Tỉnh ủy lựa chon làm nơi đứng chân trong những năm 
sau đó.

Trong lúc phong trào cách mạng trong tỉnh đang đà phát triển, 
thì cuối năm 1943, do sự phản bội của Cao Tiến Khai, địch tập trung 
khủng bố, nhất là ở Diêm Trường, Tịch Tây, An Tân… đồng chí Võ 
Toàn, Nguyễn Sắc Kim bị bắt, Tỉnh ủy bị bể vỡ, các cơ sở cách mạng 
ở phủ Tam Kỳ cũng bị bể vỡ, 34 đồng chí bị bắt. 

1. Đảng bộ xã Tam Giang (2007): Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tam Giang 
(1930-1975), Nxb Đà Nẵng, tr.50.
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Phong trào cách mạng trong tỉnh một lần nữa tạm lắng. Mặc 
dù không còn cơ quan lãnh đạo, tuy nhiên các đảng viên và cơ sở 
còn lại đều giữ vững tinh thần, trông mong Đảng, chờ Đảng bắt nối 
hoạt động.

IV. THÀNH LẬP LẠI TỈNH ỦY QUẢNG NAM 
LÂM THỜI, CƠ QUAN TỈNH ỦY ĐỨNG CHÂN 
TẠI TAM KỲ, HỘI AN, QUẾ SƠN; LÃNH ĐẠO 
XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, CHUẨN BỊ KHỞI 

NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1944 -1945)

1. Thành lập lại Tỉnh ủy lâm thời, cơ quan Tỉnh ủy đứng 
chân tại Tam Kỳ, Hội An; đẩy mạnh xây dựng, khôi phục các tổ 
chức Đảng

Sau lần bể vỡ từ giữa năm 1943, nhiều cơ sở đảng trong tỉnh 
bị bể vỡ, nhiều đảng viên bị bắt. Tại Hội An, hầu hết các đồng chí 
Thành ủy bị bắt, chỉ còn đồng chí Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn 
Ưng) - Thành ủy viên không bị bắt. Trước tình hình đó, đồng chí 
Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn Ưng) tiến hành tiềm cách liên lạc 
khôi phục lại các tổ chức Đảng. Đến cuối năm 1943, Thành ủy Hội 
An được thành lập lại do đồng chí Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn 
Ưng) làm Bí thư. Thành uỷ và các chi bộ ở Hội An tiếp tục lãnh đạo 
và phát triển phong trào.

Còn tại khu vực phía Nam Tam Kỳ, vụ bể vỡ cuối năm 1943, 
tuy không còn liên lạc được với tổ chức Đảng của trên, nhưng ở 
khu vực Diêm Trường (nay là xã Tam Giang, huyện Núi Thành), 
đồng chí Nguyễn Hữu Hồ và Đinh Thương tiếp tục hoạt động, các 
đồng chí vừa động viên ổn định tư tưởng cho quần chúng, vừa ra 
sức củng cố số cơ sở kiên trung hình thành các tổ chức nòng cốt để 
nắm quần chúng, vừa tìm cách bắt liên lạc với số đảng viên, cơ sở 
cách mạng còn vững vàng ở các xã lân cận và liên lạc với các đồng 
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chí bị tù ở Hội An, Buôn Ma Thuột… Nhờ đó, phong trào cách 
mạng ở Diêm Trường nhanh chóng được khôi phục lại. Vì vậy, 
tháng 02-1944, đồng chí Trần Văn Quế và Nguyễn Tiến Chế nhảy 
tàu trở về hoạt động ở Tam Kỳ đã được đồng chí Nguyễn Minh 
(Hợi), người làng Tịch Tây, xã Tam Nghĩa và đồng chí Nguyễn 
Hữu Hồ đón về Diêm Trường ở tại nhà thân sinh - ông Nguyễn 
Câu (Nguyễn Hậu).

Tại Diêm Trường, các đồng chí Trần Văn Quế, Nguyễn Tiến 
Chế được gia đình ông Nguyễn Câu (Nguyễn Hậu) nuôi giấu, bảo 
vệ an toàn. Diêm Trường trở thành nơi trụ bám vững chắc và là tiền 
đề để các đồng chí Trần Văn Quế và Nguyễn Tiến Chế đẩy mạnh 
hoạt động, xây dựng lại phong trào cách mạng tỉnh nhà. Trên cơ 
sở phong trào cách mạng ở Diêm Trường được đồng chí Nguyễn 
Hữu Hồ và Đinh Thương xây dựng từ trước đó, tháng 3-1944, đồng 
chí Trần Văn Quế và Nguyễn Tiến Chế đã thành lập Chi bộ Diêm 
Trường, lấy bí danh là Chi bộ Hà Thanh, gồm 3 đồng chí: Nguyễn 
Hữu Hồ, Huỳnh Sự, Đinh Thương, do đồng chí Huỳnh Sự làm Bí 
thư. Đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của phủ Tam Kỳ được thành lập 
sau cuộc khủng bố cuối năm 1943.

Sau khi xây dựng được chi bộ Diêm Trường, các đồng chí Trần 
Văn Quế, Nguyễn Tiến Chế, tiếp tục liên hệ và dựa vào các cơ sở 
cách mạng nhà ông Võ Nghiệm (thân sinh đồng chí Võ Toàn - Võ 
Chí Công), Võ Thơ (thân sinh đồng chí Vũ Ngọc Hải - Vũ Để) ở 
thôn Khương Mỹ (nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) để 
xây dựng, bắt nối liên lạc để xây dựng cơ sở cách mạng trong toàn 
phủ Tam Kỳ. 

Sau khi móc nối xây dựng được một số chi bộ ở Tam Kỳ, các 
đồng chí Trần Văn Quế, Nguyễn Tiến Chế ra Hội An bắt liên lạc 
với đồng chí Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn Ưng), Bí thư Thành ủy 
Hội An. Lúc còn ở nhà đày Buôn Ma Thuột, các đồng chí Trần Văn 
Quế và Nguyễn Tiến Chế được đồng chí Võ Toàn giới thiệu đồng 
chí Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn Ưng) và một số cơ sở ở các phủ, 
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huyện để về móc nối hoạt động. Nhờ sự giúp đỡ của Phủ ủy Tam 
Kỳ, đồng chí Trần Văn Quế và Nguyễn Tiến Chế đóng giả hai bố con 
đi rước thợ Kim Bồng. “Trên chiếc thuyền buôn chúng tôi đi dọc 
Trường Giang ra phố Hội An lần lượt đến trại mộc của anh Bảy Phe 
(Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Tấn Ưng). Sau một hồi lâu trao đổi với 
nhau. Anh Ưng tiếp chúng tôi. Anh Ưng là một đồng chí kín đáo, 
tỉnh táo, anh ít nói song có vẻ chắc chắn, vững vàng. Chúng tôi có 
sự tin tưởng”1. 

Sau khi bắt liên lạc được với đồng chí Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn 
Tấn Ưng), tháng 4-1944, tại Chùa Kim Bửu, làng Kim Bồng (nay 
thuộc thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An), một cuộc 
hội nghị được diễn ra. Chùa Kim Bửu được xây dựng từ cuối thế kỷ 
XV. Chùa tọa lạc tại làng Kim Bồng, nằm ở bờ Nam sông Hội, cách 
bến đò Cẩm Kim khoảng 350m, cách xa cơ quan đầu não của địch. 
Bên cạnh đó, địa bàn xã Cẩm Kim là một trong những cái nôi của 
cách mạng, nơi có phong trào cách mạng quần chúng phát triển 
sôi nổi. Từ khi xây dựng, Chùa Kim Bửu gắn bó mật thiết với đời 
sống của người dân Kim Bồng, trở thành nơi sinh hoạt tôn giáo tín 
ngưỡng của người dân. Đặc biệt, lúc bấy giờ tại chùa Kim Bửu có 
sư thầy Nguyễn Đạo cũng là người tích cực tham gia giúp đỡ cách 
mạng. Trong những năm trước cách mạng tháng Tám năm 1945, 
nơi đây trở thành địa điểm hoạt động cách mạng, là địa điểm liên 
lạc, nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí cán bộ của Thị ủy Hội An. Với vị 
trí thuận lợi, cùng với “nhân hòa” và những thuận lợi về mặt khách 
quan khác nên chùa Kim Bửu trở thành địa điểm hoạt động cách 
mạng của Thị ủy Hội An, Tỉnh ủy Quảng Nam trong những năm 
1930-1975.

Hội nghị quyết định thành lập lại Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam 
(mật danh là Tỉnh ủy Cam Túc) gồm 3 đồng chí Trần Văn Quế, 
Nguyễn Tiến Chế, Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn Ưng) và phân công 
đồng chí Trần Văn Quế làm Bí thư. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức 

1. Trần Văn Quế - Trang đời (2001), Hà Nội, tr.50-51.
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quan trọng đối với phong trào cách mạng tỉnh nhà. Tỉnh ủy đặt cơ 
quan tại Diêm Trường, huyện Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Giang, 
huyện Núi Thành) và làng Kim Bồng, Hội An. Hội nghị thống nhất, 
một tháng sau sẽ tổ chức một cuộc hội nghị tại nhà ông Nguyễn 
Câu, tại Diêm Trường. 

Diêm Trường là làng (xã nhỏ), trước Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, Diêm Trường thuộc tổng An Hòa, phủ Tam Kỳ. Sau cách 
mạng tháng Tám thành công ta sáp nhập xã Diêm Trường với xã 
Nghi Xuân lấy tên là xã Nguyễn Chỉ (Nguyễn Chỉ - nhà yêu nước, 
người đảng viên cộng sản đồng thời là Bí thư Chi bộ đầu tiên của 
đất Tam Giang). Vùng đất Diêm Trường xưa, nay là thôn Thuận 
An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành. Vùng đất Diêm Trường nói 
riêng và xã Tam Giang nói chung, là một xã được bao bọc bởi vùng 
cát ven biển và các con sông Trường Giang, Bến Ván và sông Trạm. 
Cách cửa biển An Hòa (Hiệp Hòa) 3km về hướng Tây, cách sân 
bay Chu Lai 1km về hướng Bắc. Khu vực này có nhiều gò đồi, rừng 
còi đầm đìa xen lẫn với dân cư và đồng ruộng. Có nhiều rừng cây 
ngập mặn, là nơi sinh sống của nhiều loài thủy sản, cũng như các 
loại chim muông. Cư dân vùng đất Diêm Trường hầu hết hầu hết 
có nguồn gốc từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vào khai phá lập 
làng từ thời vua Lê Thánh Tông. Qua các giai đoạn lịch sử khai phá, 
người dân nơi đây đã hình thành nên tinh thần đoàn kết, nhất là 
tinh thần đấu tranh yêu nước. Nhân dân Diêm Trường đã tích cực 
tham gia phong trào Nghĩa Hội tiêu biểu như cụ Nguyễn Chỉ, Trần 
Phương (thầy Xướng), rồi các phong trào chống Thuế 1908, khởi 
nghĩa Việt Nam Quang Phục Hội… đó là có sở tiền đề để sau khi 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng ở Diêm 
Trường tiếp tục phát triển mạnh, trên cơ sở đó tháng 7-1933, chi bộ 
Đảng ở Diêm Trường được thành lập, bí danh là chi bộ D, gồm 3 
đảng viên: Nguyễn Chỉ, Trần Phương, Nguyễn Kế (người làng Vân 
Trai), do Nguyễn Chỉ làm Bí thư. Đây là chi bộ đầu tiên của vùng 
đất Tam Giang. Chi bộ đã trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào 
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cách mạng, có ảnh hưởng sâu rộng ở địa phương, tạo nên niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng. mặc dù trong giai đoạn này phong trào 
cách mạng trong tỉnh nói chung và vùng Diêm Trường nói riêng 
liên tục bị địch đánh phá, bể vỡ, nhưng nhân dân vẫn một lòng kiên 
trung, bảo vệ, nuôi giấu cách mạng, trong đó có những cơ sở như 
nhà ông Nguyễn Câu, Lương Hiệp (Lương Kình)1…  vẫn tiếp tục 
hoạt động, chờ thời cơ mới.

Đúng hẹn, khoảng một tháng sau Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp tại 
nhà ông Nguyễn Câu, ở Diêm Trường. Hội nghị xác định nhiệm vụ 
cấp bách của Tỉnh ủy lúc này là nhanh chóng móc nối liên hệ với 
các phủ, huyện xây dựng lại hệ thống tổ chức Đảng và các đoàn thể, 
tiếp tục ra tờ báo “Cờ Độc Lập” và in một số tài liệu mật để tuyên 
truyền. Tỉnh ủy cũng chủ trương liên lạc với các nhà lao, trại an trí, 
tổ chức đón anh chị em tù chính trị vượt ngục. Sau thành công của 
hội nghị, đồng chí Trần Văn Quế, Bí thư Tỉnh ủy đã viết một bức 
thư gửi theo đường bí mật vào Nhà đày Buôn Ma Thuột, báo cáo 
cho các đồng chí trong Chi bộ Nhà đày biết tình hình cách mạng ở 
quê nhà, đồng thời đề nghị các đồng chí nếu vượt ngục thì bắt mối 
hoạt động, bổ sung cán bộ cho địa phương. Trên cơ sở đó, sau khi 
đồng chí Nguyễn Thúy thoát khỏi Nhà đày Buôn Ma Thuột đã được 
bổ sung vào Tỉnh ủy.

Tại Diêm Trường, Tỉnh ủy đóng tại nhà ông Nguyễn Câu, Lương 
Hiệp đồng thời đây cũng là nơi in ấn tài liệu và báo “Cờ Độc Lập”. 
Báo tiếp tục ấn hành đã góp phần củng cố lòng tin của đảng viên và 
quần chúng đối với Đảng.

Sau một thời gian hoạt động, Tỉnh ủy đã thành lập Phủ uỷ Tam 
Kỳ, liên lạc được với cơ sở các phủ, huyện Tam Kỳ, Hội An, Duy 
Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình. Trên cơ sở đó, tháng 02-
1945, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tại nhà cụ Nguyễn Kế, làng Vân Trai 

1. Lược ghi theo: Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tam Giang (1930-1975), sđd, 
Nxb Đà Nẵng.
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(nay thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành)1. Cụ Kế làm nghề thuốc 
bắc, còn vợ làm nông trên mấy sào ruộng gần nhà nên gia cảnh khá 
khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, khi cơ quan Tỉnh ủy về đứng chân, 
gia đình cụ đã hết lòng nuôi giấu, che chở, lo nơi ăn chốn ở cho cán 
bộ yên tâm hoạt động. Đặc biệt, khi đến mùa gặt, gia đình cho đắp 
một đống rơm rất to rồi làm một căn hầm bí mật trong đó để khi 
có động thì cán bộ chui vào để trú ẩn, khi an toàn mới gọi cán bộ 
vào nhà ăn cơm và vào giường ngủ2. Tại Hội nghị này, Tỉnh ủy nhận 
định tổ chức Đảng ở nhiều phủ, huyện chưa được phục hồi, khâu 
cán bộ hoạt động đang thiếu nghiêm trọng. Nhiệm vụ cấp bách của 
Tỉnh ủy trong lúc này là phải lập lại tổ chức Đảng và Mặt trận Việt 
Minh các huyện. Trong một thời gian ngắn phải đẩy phong trào toàn 
tỉnh lên theo kịp với phong trào chung của cả nước. 

Sau Hội nghị, đồng chí Trần Văn Quế và Nguyễn Tiến Chế ra Duy 
Xuyên, lên vùng Trà Kiệu dựa vào nhà cụ Ẩn (mẹ đồng chí Nguyễn 
Quang Chung - lúc này đồng chí Nguyễn Quang Chung đang ở nhà 
tù Buôn Ma Thuột) để vận động, xây dựng cơ sở cách mạng. Sau đó, 
hai đồng chí men theo đường sắt vào Quế Sơn, đến khu vực Tân An 
(thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức ngày nay), để tránh bị sự theo dõi, 
lùng sục của bọn mã tà, lý hương, trên đường đi các đồng chí đóng 
vai hai anh lái buôn trâu bò, lân la vào sâu trong xóm làng để tìm 
hiểu, nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, việc liên lạc với cơ sở gặp nhiều 
khó khăn, đồng chí Trần Văn Quế bàn với đồng chí Nguyễn Tiến Chế 
rằng: “Lâu ngày làm hai anh lái buôn trâu bò ở trong vùng sợ lộ, nên 

1. Cụ Nguyễn Kế (Nguyễn Kỵ), tham gia phong trào Duy Tân (1904-1908) và 
cuộc khởi nghĩa Việt Nam quang phục hội (1916) nên bị thực dân Pháp bắt ở tù. 
Cụ được kết nạp vào Đảng năm 1933 - là đảng viên đầu tiên của xã Tam Hiệp. 
Đến năm 1935, đồng chí bị bắt và kết án 05 năm tù, giam tại nhà lao tỉnh Quảng 
Nam. Sau khi ra tù, nhà đồng chí Nguyễn Kế là nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân, 
đón tiếp nhiều đồng chí tù chính trị, cán bộ lãnh đạo của Phủ ủy, Tỉnh ủy, Xứ ủy 
về hoạt động.

2. Đại tướng Chu Huy Mân (2004), “Thời sôi động”, Nxb. QĐND, Hà Nội, 
tr.55.
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đóng vai hai cha con đi ăn giỗ, anh Chế bệ vệ trong bộ quần áo dài 
đen, tôi thì mặc bộ đồ bà ba cộc xách tráp quả và chai rượu đi xuống 
Dưỡng Mông vào nhà bác Cửu Sang… Sau một thời gian tìm hiểu 
chúng tôi bắt mối với ông Cửu Sang, bàn bạc và giao nhiệm vụ cho 
ông và chú em của ông (chú Phong) xây dựng cơ sở vùng Bà Rén. Ở 
đó được hai hôm vợ chồng ông Cửu Sang xem chúng tôi như hai ông 
khách ở Huế vào chơi. Sắp đặt công việc ở Dưỡng Mông xong, tôi bàn 
với anh Chế ở lại, còn tôi ra cầu Chợ Củi (sông Thu Bồn) theo đò về 
lại Hội An và đi tiếp vào An Tân (Tam Kỳ)”1.

2. Cơ quan Tỉnh ủy chuyển ra đứng chân tại Quế Sơn, phát 
triển lực lượng cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 
trong Cánh mạng Tháng Tám năm 1945

Ngày 09-3-1945, quân Nhật làm một cuộc đảo chính Pháp, độc 
chiếm toàn cõi Đông Dương. Tại Quảng Nam, toàn bộ quân Pháp 
bị Nhật tước vũ khí bắt giam trong đêm 09-3-1945, Nhật sử dụng lại 
toàn bộ bộ máy cai trị cũ của Pháp, chỉ thay tên tỉnh trưởng Quảng 
Nam bằng những tên tay sai thân Nhật. Tỉnh đường Quảng Nam 
đóng ở La Qua (Điện Bàn) dời đến Hội An. 

Nhân lúc Nhật đảo chính Pháp, ta phát động phong trào quần 
chúng đấu tranh phối hợp với phong trào đấu tranh của tù chính trị 
đòi trả tự do, một số anh em vượt ngục, có nơi nổi dậy phá nhà giam 
thoát tù về địa phương; lực lượng này được bổ sung ngay vào đội 
ngũ kiện toàn hệ thống lãnh đạo các cấp.

Trước tình hình phong trào phát triển nhanh, để tiện việc lãnh 
đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn tỉnh, tháng 4-1945, 
cơ quan Tỉnh ủy từ Tam Kỳ chuyển ra Bà Rén, đứng chân tại nhà 
ông Nguyễn Sang (Cửu Sang), làng Dưỡng Mông (nay thuộc xã Quế 
Xuân 1, huyện Quế Sơn). 

Làng Dưỡng Mông xưa, nay gồm các thôn Thạnh Hòa, Thạnh 
Mỹ, Bà Rén, Dưỡng Mông Đông, Dưỡng Mông Tây, thuộc xã Quế 

1. Trần Văn Quế - Trang đời (Hồi ký), sđd, tr.52-53.
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Xuân 1. Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử và đấu tranh 
cách mạng, sau khi Đảng bộ huyện Quế Sơn ra đời ngày 16-9-1930, 
phong trào cách mạng ở đây phát triển nhanh chóng. Tại đây Tỉnh 
ủy, Huyện ủy Quế Sơn đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng kiên 
trung, trong đó có cơ sở ông Nguyễn Sang. Ông Nguyễn Sang (còn 
gọi là Cửu Sang) sinh năm 1902 ở làng Dưỡng Mông. Trước Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, ông đi lính tuần sát, lái xe cho viên 
khâm sứ Trung kỳ. Tuy làm việc cho Pháp nhưng ông đã sớm giác 
ngộ cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương 
tại Huế. Năm 1937, cơ sở bị bại lộ, ông bị địch bắt tra tấn dã man và 
giam cầm ở nhà lao Thừa Phủ (Thừa Thiên Huế). Năm 1940, ông ra 
tù, trở về quê nhà và tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ đây, nhà ông 
trở thành cơ sở nuôi giấu, bảo vệ nhiều cán bộ lãnh đạo của Tỉnh 
ủy, Huyện ủy Quế Sơn. Cuối năm 1944, Nguyễn Sang liên lạc với 
các đồng chí ở Huế và biết được Xứ ủy Trung Kỳ chuẩn bị mở lớp 
huấn luyện chính trị ở làng Truồi (Thừa Thiên Huế). Tháng 4-1945, 
Nguyễn Sang cử một thanh niên tiêu biểu trong tổ cảm tình Đảng 
ra dự lớp để tiếp thu chủ trương do Xứ ủy phổ biến. Dựa vào đó, 
Nguyễn Sang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của mình, đồng thời tích 
cực chắp nối liên lạc với các tổ chức đảng cấp trên. Lúc này, ở Quảng 
Nam đêm 9-3-1945, quân Pháp đã bị Nhật tước vũ khí. 

Trước tình hình đó, để tiện việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào 
cách mạng trong tỉnh, đặc biệt là chỉ đạo phong trào cách mạng ở 
Hội An - nơi thực dân Pháp đóng cơ quan đầu não, Tỉnh ủy quyết 
định chuyển cơ quan từ Tam Kỳ ra Dưỡng Mông, đứng chân tại nhà 
ông Nguyễn Sang. Tại đây, đồng chí Lưu Xử được Tỉnh ủy phân công 
làm nhiệm vụ liên lạc. Để bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy an toàn, tại Dưỡng 
Mông đã thành lập đội tự vệ có 10 đồng chí, đồng thời thành lập tổ 
cứu quốc ở các làng, xóm lân cận với nhà đồng chí Nguyễn Sang để 
bảo vệ vòng ngoài cơ quan Tỉnh ủy.

Đến cuối tháng 5-1945, tại đình Dưỡng Mông, Tỉnh ủy liên lạc 
được với Trung ương Đảng và nhận được một số tài liệu của Trung 
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ương đưa vào. Quan trọng nhất là bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau 
và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
ra ngày 12-3-1945. Nhờ những tài liệu đó, Tỉnh ủy Quảng Nam kịp 
thời nắm bắt diễn biến tình hình thế giới, trong nước và những chỉ 
đạo của Trung ương để đề ra chủ trương đấu tranh thích hợp.  

Tình hình chuyển biến ngày một nhanh chóng, cũng trong 
tháng 5-1945, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng 
trên chiếc thuyền tại bến đò Ông Đốc, (nay thuộc thôn Vân Ly, xã 
Điện Hồng, thị xã Điện Bàn). Các đại biểu về dự Hội nghị được bố 
trí ăn nghỉ tại nhà đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ. Hội nghị Tỉnh ủy 
quyết định kiện toàn Uỷ ban Mặt trận Việt Minh tỉnh lấy mật danh 
là Việt Minh Vụ Quang để công khai tuyên truyền hiệu triệu quần 
chúng và củng cố hệ thống Việt Minh từ xã tổng lên phủ, huyện. Hội 
nghị chủ trương đẩy mạnh xây dựng khu căn cứ cách mạng từ Duy 
Xuyên - Quế Sơn - Giằng. Chú trọng đẩy nhanh việc móc nối xây 
dựng cơ sở trong thành phố Đà Nẵng, vùng xung yếu, vùng núi. Tổ 
chức đón tiếp tù chính trị trở về bố trí tham gia công tác và liên lạc 
với các nhà tù để tìm cách đưa cán bộ ra hoạt động.

Để nhanh chóng phát triển lực lượng và các hoạt động chuẩn bị 
khởi nghĩa, tháng 6-1945, Tỉnh ủy họp mở rộng tại nhà ông Cả Đáng 
(Lê Đạt), làng Thọ Khương, Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Hiệp, huyện 
Núi Thành). Cụ Cả Đáng từng tham gia các phong trào kháng Pháp, 
bị bọn thực dân bắt giam nhiều lần, bị theo dõi gắt gao nhưng gia 
đình cụ vẫn rất kiên trung, luôn một lòng ủng hộ cách mạng. Trong 
thời gian cơ quan đứng chân ở đây, cả gia đình cụ lo việc cơm nước, 
phục vụ cơ quan, phục vụ hội nghị. Riêng cụ Cả Đáng, mặc dù tuổi 
đã cao nhưng mấy đêm liền thức trắng để canh gác, cảnh giới cho cơ 
quan Tỉnh ủy làm việc, hội họp. Khi đồng chí Chu Huy Mân đề nghị 
canh thay, cụ liền bảo: “Chú cứ ngủ để ngày mai làm việc, cứ để bác 
canh gác có sao đâu!”1. Hội nghị chủ trương đẩy mạnh sử dụng hình 
thức mittinh tuyên truyền xung phong các lễ hội hợp pháp của quần 

1. Đại tướng Chu Huy Mân, “Thời sôi động”, sđd, tr.60.
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chúng để phát động quần chúng, nhanh chóng phát triển đội tự vệ vũ 
trang cơ sở, xây dựng đội du kích Vũ Hùng thành lực lượng vũ trang 
nòng cốt của tỉnh. Trên cơ sở đó, đến đầu tháng 8-1945, Đội du kích 
Vũ Hùng phát triển lên 200 đội viên, hai tổng Đức Hoà và An Hoà 
của phủ Tam Kỳ làm căn cứ của đội du kích Vũ Hùng, đêm đêm anh 
em tập trung luyện tập quân sự, học tập võ nghệ... Lực lượng tự vệ 
phát triển nhanh, ở hầu hết các tổng và phần lớn các xã có đội tự vệ. 
Quế Sơn, Duy Xuyên thành lập đội tự vệ vũ trang của huyện, mỗi 
nơi có 50 đội viên. Nhiều huyện có đội vũ trang tuyên truyền xung 
phong. Tự vệ cứu quốc ở Hội An có trên 1000 đội viên. Đà Nẵng có 
đội tự vệ trong một số nhà máy, công sở. Một phong trào luyện tập 
quân sự của tự vệ đang sôi nổi. Đội du kích Vũ Hùng cử một số đội 
viên nòng cốt về các huyện để hướng dẫn tự vệ luyện tập quân sự.

V. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM ĐỨNG CHÂN  
TẠI TAM KỲ, QUẾ SƠN, ĐIỆN BÀN; LÃNH ĐẠO 
KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

1. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Tam Kỳ, Quế Sơn, quyết 
định khởi nghĩa giành chính quyền trong Cánh mạng Tháng Tám 
năm 1945

Ở Quảng Nam, những ngày đầu tháng 8-1945 bộ máy thống trị 
tay sai của Nhật từ phủ, huyện, đến cơ sở đã bị tê liệt, quần chúng 
được tập hợp dưới ngọn cờ hiệu triệu của Mặt trận Việt Minh, sẵn 
sàng hưởng ứng khởi nghĩa.

Trước tình thế đó, Tỉnh ủy triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại nhà ông 
Ung Tòng (Ung Bá Tòng), tại Khương Mỹ, Tam Kỳ (nay là thôn Bích 
Sơn, xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành) vào ngày 12 và 13-8-1945 bàn 
kế hoạch chớp thời cơ khởi nghĩa (lúc này bộ phận thường trực cơ 
quan Tỉnh ủy vẫn đóng tại nhà ông Nguyễn Sang ở Bà Rén, Quế Sơn). 
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Cuộc họp đang tiến hành thì chiều ngày 13-8-1945, từ Đà Nẵng 
đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ vào cấp báo “Nhật Hoàng đã đầu hàng 
Đồng Minh”. Nhờ quán triệt Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành 
động của chúng ta” của Trung ương về các khả năng cuộc khởi nghĩa 
của ta có thể nổ ra giành thắng lợi, cuộc họp chuyển xuống nhà ông 
Nguyễn Chiến (Nguyễn Đình Chiến), thôn Khương Mỹ (nay thuộc 
xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành) đêm 13 và ngày 14-8-1945. Hội 
nghị Tỉnh ủy liền chuyển trọng tâm sang bàn chủ trương khởi nghĩa 
và quyết định:

- Phát động toàn dân trong tỉnh nổi dậy giành chính quyền.

- Chuyển tất cả các cấp ủy Đảng và Uỷ ban Việt Minh các cấp 
thành Ủy ban bạo động khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương.

- Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban bạo động giành chính 
quyền tỉnh Quảng Nam gồm 17 đồng chí, trong đó có 15 Tỉnh ủy 
viên: Trần Văn Quế, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thuý, Nguyễn Văn Ưng, 
Huỳnh Đắc Hương, Huỳnh Ngọc Huệ, Phan Bá, Chu Huy Mân, 
Nguyễn Tiến Chế, Nguyễn Quang Chung, Phan Tốn, Hồ Tên, Phan 
Quang Trọng, Phan Thị Nể, Phan Thêm và 2 ủy viên cứu quốc: Võ 
Toàn và Nguyễn Xuân Nhĩ. Bộ phận Thường trực Ủy ban Bạo động 
giành chính quyền gồm 5 đồng chí: Trần Văn Quế, Trưởng ban và 
đồng chí Nguyễn Thúy, phụ trách tại cơ quan Thường trực; Lê Thanh 
Hải, phụ trách Tam Kỳ; Võ Toàn, phụ trách Hội An; Nguyễn Xuân 
Nhĩ, phụ trách Hòa Vang.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc vào chiều ngày 14-8-1945, các 
đồng chí dự hội nghị tỏa về địa phương triển khai cấp tốc kế hoạch. 
Vào tối ngày 14-8-1945, cơ quan Thường trực của Tỉnh ủy và Thường 
trực Ban bạo động tỉnh ở Bà Rén (Quế Sơn) chuyển ra Bích Trâm 
(Điện Bàn) để chỉ đạo khởi nghĩa.

Trong khi đó, từ đêm 13-8-1945, Uỷ ban khởi nghĩa Trung ương 
đã ra mệnh lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (Quảng Nam 
chưa nhận được) làm cho chủ trương khởi nghĩa của Tỉnh ủy Quảng 
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Nam kịp thời và phù hợp với mệnh lệnh khởi nghĩa của Trung ương. 
Một cao trào quần chúng toàn tỉnh sửa soạn khởi nghĩa sôi nổi chưa 
từng có. Tất cả các cấp ủy Đảng và Uỷ ban Việt Minh các cấp trong 
toàn tỉnh đã họp cấp tốc và chuyển thành Uỷ ban bạo động. Hầu hết 
các lò rèn trong tỉnh được trưng dụng ngày đêm rèn sắm vũ khí, tự 
vệ được tập trung túc trực ngày đêm canh gác cùng với Ủy ban bạo 
động. Nhân dân được lệnh may sắm băng cờ, chuẩn bị giáo mác sẵn 
sàng chờ lệnh.

2. Cơ quan Thường tực Tỉnh ủy chuyển về đứng chân tại Điện 
Bàn, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi

Tối ngày 14-8-1945 cơ quan Thường trực Tỉnh ủy chuyển từ Bà 
Rén (Quế Sơn) ra làng Bích Trâm (nay thuộc xã Điện Hòa, thị xã 
Điện Bàn) để kịp thời chỉ đạo phong trào cách mạng. Tại Bích Trâm, 
cơ quan Tỉnh ủy đóng tại nhà ông Tú Vân (Nguyễn Xuân Vân), bởi 
“Làng Bích Trâm cận kề với làng Hà Thanh và La Thọ, nằm giữa 
đường tàu hỏa và quốc lộ 1A, cách đường xe lửa chừng 0,5km và 
quốc lộ 1A khoảng 2km; cách Vĩnh Điện 6km. Hà Thanh - Bích 
Trâm tiếp giáp với huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Nơi đây quần chúng 
tốt, có tổ chức đảng từ  năm 1930. La Thọ từng là nơi đặt trụ sở của 
Xứ ủy Trung Kỳ thời kỳ đồng chí Lê Chưởng làm Bí thư Xứ ủy. Đặt 
trụ sở ở Bích Trâm, cơ quan lãnh đạo khởi nghĩa của tỉnh vừa thuận 
tiện trong việc chỉ đạo, nắm tình hình, vừa tương đối an toàn. 

Gia đình ông Nguyễn Xuân Vân là một gia đình cách mạng. 
Cha ông, cụ Tú Nguyễn Nhự (1865-1922) là một trong những nhân 
sĩ tham gia trong cuộc khởi nghĩa Duy Tân năm 1916, sau cuộc khởi 
nghĩa, cụ Tú Nhự bị thực dân Pháp bắt và định đày đi Côn Đảo 
nhưng do bị bạo bệnh, nên chúng lưu lại nhà tại tù Hội An. Ông 
Nguyễn Xuân Vân có 2 người anh và 1 người chị đều tham gia cách 
mạng: Người anh đầu là Nguyễn Đóa, là cơ sở cách mạng bí mật 
trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sau 
giải phóng ông giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao; anh thứ hai là Nguyễn Xuân Nhĩ, sinh năm 1902, đồng chí 
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tham gia cách mang năm 1930, bị địch bắt giam ở các nhà lao Quảng 
Nam, Hội An, Lao Bảo, Buôn Ma Thuột. Tháng 4-1945, ra tù, tham 
gia Ủy ban Bạo động khởi nghĩa tỉnh. Từ tháng 9-1945, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Nam, Đại biểu Quốc 
hội khóa I, Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Chủ tịch Mặt trận Việt 
Minh tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời Quảng 
Nam năm 1945. Chị gái là Nguyễn Thị Niếu, cơ sở cách mạng trong 
những năm kháng chiến chống Pháp.

“Trong những ngày chuẩn bị khởi nghĩa, nhà ông Tú Vân 
(Nguyễn Xuân Vân) rất sôi nổi, nhộn nhịp. Tại đây, liên lạc viên các 
phủ - huyện dồn dập đến đưa tin và nhận chỉ thị. Ở các gia đình 
chung quanh, có người lo đánh máy chữ, in truyền đơn, may cờ, in 
biểu ngữ để kịp phân phát cho nhân dân. Và cũng tại nhà ông Tú 
Vân, Thường trực Ủy ban lãnh đạo khởi nghĩa của tỉnh đã có một 
quyết định cũng rất quan trọng, có quan hệ mật thiết với thắng lợi 
nhanh chóng của cuộc khởi nghĩa. Đó là quyết định để Hội An khởi 
nghĩa giành chính quyền đầu tiên trong tỉnh”1.

Tại Hội An, trong đêm 17 rạng ngày 18-8-1945, cuộc khởi nghĩa 
đã giành thắng lợi. Tin Tỉnh lỵ Hội An giành chính quyền thắng lợi 
khích lệ mạnh mẽ lực lượng khởi nghĩa các phủ, huyện tiến lên. 

Tại phủ Tam Kỳ, cũng trong ngày 18-8-1945, theo kế hoạch của 
Ủy ban bạo động phủ, lực lượng tự vệ vũ trang chiếm đồn Thương 
Chánh Hiệp Hoà (nay thuộc thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, 
huyện Núi Thành), tịch thu 4 khẩu súng. Lực lượng quần chúng và 
tự vệ các xã tập trung vào các địa điểm quy định chuẩn bị cướp đồn 
Đại Lý và giành chính quyền phủ lỵ. Chiều ngày 18-8, đoàn xe lực 
lượng vũ trang tỉnh vào đến Tam Kỳ, phối hợp với lực lượng tự vệ vũ 
trang của phủ chiếm đồn Đại  Lý (nay là Trung tâm Văn hóa thành 
phố Tam Kỳ, số 56 Trần Cao Vân), bắt tên đồn trưởng gian ác, thu 

1. Dẫn theo: http://baoquangnam.vn/dat-va-nguoi-xu-quang/viet-ve-de-tai-
chien-tranh-cach-mang/200609/hai-dia-danh-lich-su-va-hai-quyet-dinh-lich-
su-86691/index.htm.
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toàn bộ súng đạn, sau đó chuyển lên chiếm phủ lỵ. Quần chúng các 
mũi kéo vào tràn ngập phủ đường. Đồng chí Khưu Thúc Cự thay 
mặt Ủy ban bạo động thu nhận giấy tờ, con dấu do Phủ Trưởng Trần 
Kim Lý giao nộp. Tối 18-8-1945, chính quyền ở phủ Tam Kỳ đã về 
tay nhân dân. 

Chỉ trong ngày 18-8-1945, các phủ, huyện Duy Xuyên, Điện 
Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước, Đại lộc giành được 
chính quyền ở phủ, huyện lỵ. Sau đó, tỏa về các xã tổ chức mít tinh, 
kéo cờ đỏ sao vàng tuyên bố chính quyền thuộc về nhân dân và ra 
mắt Ủy ban Bạo động Việt Minh xã, đọc 10 chính sách của Việt 
Minh.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Quảng Nam đã thành công 
rực rỡ. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh đã thắng 
lợi nhanh chóng, trọn vẹn. Thắng lợi khởi nghĩa ngày 18-8-1945 của 
Quảng Nam là một trong những tỉnh khởi nghĩa sớm nhất thắng 
lợi trọn vẹn góp phần hỗ trợ, thúc đẩy Tổng khởi nghĩa Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 trên toàn quốc. 

*

*      *

Ngày 28-3-1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập. 
Đây là sự kiện lịch sử quan trọng của nhân dân tỉnh nhà. Sau khi 
thành lập, Tỉnh ủy chủ trương tìm chỗ đứng chân và đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và vận động quần chúng tham 
gia các phong trào đấu tranh, đẩy mạnh phát triển đảng viên và tổ 
chức Đảng.

Trong giai đoạn 1930-1945, bộ máy Tỉnh ủy được tổ chức gọn 
nhẹ, gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, một số đồng chí trong Ban 
Chấp hành Đảng bộ và một số cán bộ văn phòng, phục vụ. Mặc dù, 
luôn bị bọn mật thám và tay sai theo dõi sát sao, nên cơ quan Tỉnh ủy 
không đứng chân ở một địa điểm cố định, mà phải di chuyển đứng 
chân ở nhiều địa điểm khác nhau, chủ yếu là khu vực đồng, bằng, đô 
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thị, thậm chí là sát với cơ quan đầu não của địch như ở Hội An; Bí 
thư Tỉnh ủy đi đến đâu coi như cơ quan Tỉnh ủy ở đó. Có giai đoạn, 
Tỉnh ủy không có cơ quan thường trực, không đứng chân tại một địa 
điểm cụ thể, mà phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên về phụ trách 
các địa phương.

Mặc dù, nhiều lần cơ quan, nơi đứng chân của Tỉnh ủy bị địch 
phát hiện, bị khủng bố và đánh phá ác liệt, nhiều cán bộ, đảng viên 
bị địch bắt tra tấn tù đày, nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị bể vỡ, nhưng 
cơ sở cách mạng vẫn tồn tại và hoạt động mạnh mẽ được là vì “Tỉnh 
ủy ở trong dân”. Cơ sở cách mạng được xây dựng vững chắc trong 
dân, vì vậy, sau khi ra tù các đồng chí cán bộ Tỉnh ủy đã nhanh 
chóng bắt nối liên lạc và nhờ sự che chở, đùm bọc của nhân dân mà 
phong trào cách mạng nhanh chóng được xây dựng và phát triển. 

Vì thế, sau mỗi lần bể vỡ, các Phủ ủy, Huyện ủy và Tỉnh ủy lâm 
thời nhanh chóng được thành lập lại, kịp thời lãnh đạo nhân dân 
tỉnh nhà hưởng ứng các phong trào đấu tranh 1930-1931, 1936-1939, 
1939-1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong cuộc Tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhờ 
sự chủ động, linh hoạt trên cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối 
cách mạng giải phóng dân tộc do Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã vạch ra được thể hiện trong Chương trình Điều lệ của 
mặt trận Việt Minh và Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động 
của chúng ta”. Mặc dù chưa nhận được tin “Nhật hoàng đã đầu hàng 
đồng minh”, nhưng trước thời cơ ngàn năm có một, tại địa điểm đứng 
chân nhà ông Ung Tòng và nhà ông Nguyễn Chiến ở thôn Khương 
Mỹ, xã Tam Xuân 1, từ ngày 12 đến 14-8-1945, Tỉnh ủy đã họp và 
quyết định phát động nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền, đồng 
thời chuyển cơ quan Thường trực cuả Tỉnh ủy và Thường trực Ban 
bạo động tỉnh ở Bà Rén (Quế Sơn) ra Bích Trâm (xã Điện Hòa, huyện 
Điện Bàn) để kịp thời lãnh đạo khởi nghĩa ở Hội An.

Chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 18-8 đến ngày 26-8-1945, 
với sự nhạy bén và linh hoạt, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo công cuộc 



70

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Nam đến thắng lợi hoàn 
toàn. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Trong cuốn 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập I (1920-1954) ghi: “Ngày 18-
8-1945, nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam giành được chính quyền ở tỉnh lỵ” và hoàn thành Cách mạng 
Tháng Tám trong toàn tỉnh nhanh, gọn, góp phần vào thắng lợi của 
dân tộc.



CHƯƠNG III

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN  
CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 

TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN  
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 

(1946 - 1954)
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I. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 
ĐỨNG CHÂN TẠI HỘI AN, QUẾ SƠN, THĂNG 
BÌNH, TIÊN PHƯỚC; LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG  
CHẾ ĐỘ MỚI VÀ CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
(1946-1948)

1. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hội An, lãnh đạo xây dựng 
chế độ mới

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, cách mạng Việt 
Nam bước vào thời kỳ mới, có nhiều thời cơ và cũng đối mặt với 
muôn vàn khó khăn, thách thức. Ở Quảng Nam - Đà Nẵng, quân 
và dân ta đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Từ cuối 
tháng 8-1945, hơn 3.000 quân Nhật từ các nơi đổ dồn về Đà Nẵng 
để xuống tàu hồi hương đòi hỏi ta phải đáp ứng các nhu cầu thiết 
yếu về ăn ở, đi lại. Từ ngày 15-9-1945, hơn 3.000 quân thuộc Quân 
đoàn 60 của Tưởng Giới Thạch kéo vào Đà Nẵng, rồi chiếm Vĩnh 
Điện, Hội An với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật và giữ gìn an 
ninh trật tự nhưng chúng luôn tỏ ra ngang ngược, không tôn trọng 
chủ quyền của ta. Chúng tung đồng Quan kim mất giá ra tiêu thụ 
gây rối loạn thị trường. Chúng còn ra tay sát hại một số cán bộ cách 
mạng, tự vệ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, gây ra nhiều căm phẫn 
cho nhân dân.

Dựa vào quân Tưởng, bọn phản động tay sai ngóc đầu dậy phá 
hoại cách mạng. Bọn Quốc dân đảng công khai thành lập Đảng bộ 
Quảng Nam do Hoàng Tăng làm Bí thư. Chúng in ấn, tấn phát tài 
liệu kích động đồng bào ta nổi dậy chống chính quyền cách mạng ở 
một số địa phương như Duy Xuyên, Tam Kỳ..., gây chia rẽ, phá hoại, 
làm mất ổn định chính trị, xã hội. 

Về phía ta, sau khi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền 
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thành công, Tỉnh ủy, Mặt trận Việt Minh tỉnh đứng trước nhiệm 
vụ vô cùng khó khăn: Từng bước ổn định đời sống nhân dân; lãnh 
đạo xây dựng và củng cố chính quyền; thực hiện thắng lợi các chủ 
trương, chính sách của Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh, 
trọng tâm là thực hiện chủ trương chống giặc dốt, giặc đói và giặc 
ngoại xâm. 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, 
nhất là trong điều kiện thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng 
của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, từ đầu tháng 9-1945, 
cơ quan thường trực của Tỉnh ủy chuyển từ làng Bích Trâm (xã 
Điện Hòa, huyện Điện Bàn) về thị xã Hội An, đóng trong trụ sở Tòa 
Công sứ Hội An (nay là Khách sạn Hội An, số 10 Trần Hưng Đạo)1 
và Kho bạc Hội An. Sau một tháng thì tiếp tục dời về trường Viên 
Minh, công khai là cơ quan của Mặt trận Việt Minh Trần Cao Vân 
(mật danh của Mặt trận Việt Minh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng)2. 

Ban ngày, cơ quan Thường trực Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Lê 
Thanh Hải, Nguyễn Văn Tẩn (Nguyễn Tấn Ưng), Phan Tốn, Nguyễn 

1. Nguyễn Tấn Ưng (2009): Những năm tháng không quên. Sđd, tr. 85.
Tòa Công sứ Hội An - địa điểm được chính quyền thực dân Pháp và chính 

quyền miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đặt cơ quan đầu não của tỉnh Quảng 
Nam: Tòa Công sứ, Tỉnh đường, Tòa Hành chính Quảng Nam. Tại đây ghi dấu 
nhiều sự kiện cách mạng quan trọng:

- Tháng 3-1908: Quần chúng nhân dân Hội An, Điện Bàn và các địa phương 
khác trong tỉnh đấu tranh gần một tháng để chống chế độ sưu cao thuế nặng của 
chính quyền thực dân-phong kiến.

- Ngày 18-8-1945:  Đoàn quân khởi nghĩa Hội An bao vây, buộc Tỉnh trưởng 
phải giao ấn tín, tài liệu và tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của chính quyền thực 
dân-phong kiến ở Quảng Nam.

- Ngày 20-7-1955: Quần chúng Hội An tiến về Tỉnh đường đòi ngụy quyền 
nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ và gửi hàng trăm bản kiến nghị đòi 
hiệp thương Tổng tuyển cử

- Ngày 28-3-1975: Quân và dân Hội An chiếm lĩnh Tòa hành chính Quảng 
Nam, giải phóng hoàn toàn thị xã Hội An.

2. Nay là số 108 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố Hội An. 



75

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

Quang Chung, Chu Huy Mân được bố trí làm việc tại cơ quan. 
Ban đêm, cán bộ cơ quan Thường trực Tỉnh ủy được bố trí ăn ở tại 
nhà bà Hà Thị Truyền ở làng Thanh Hà, ngoại ô Hội An. Đồng chí 
Võ Thị Siêng (vợ đồng chí Nguyễn Tấn Ưng) được phân công phụ 
trách công tác quản trị, lo ăn uống, nghỉ ngơi của cơ quan. Bà Hà 
Thị Truyền là mẹ của đồng chí Võ Văn Đặng, mẹ vợ của đồng chí 
Nguyễn Tấn Ưng1. Bà có chồng làm chức hương kiểm ở làng nhưng 
gia đình rất nghèo, chủ yếu sống bằng nghề làm vàng mã nhưng có 
cảm tình sâu sắc với cách mạng. Từ năm 1940 đến năm 1945, gia 
đình bà là cơ sở cách mạng tin cậy của tổ chức Đảng ở Hội An. Bản 
thân bà thường xuyên chăm lo nuôi nấng, bảo vệ, che giấu các đồng 
chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thị ủy đứng chân ở nhà mình. 

Sau khi cơ quan Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam chuyển về 
đóng tại thị xã Hội An, nơi đây trở thành trung tâm chính trị của 
tỉnh nên một trong nhiệm vụ hàng đầu là kịp thời trấn áp bọn phản 
cách mạng để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục 
vụ cho nhiệm vụ bảo vệ cơ quan đầu não của tỉnh. Thực hiện nhiệm 
vụ trên, Thị ủy Hội An giao cho lực lượng tự vệ thực hiện các biện 
pháp kiên quyết trấn áp, đồng thời giáo dục nhân dân cảnh giác 
trước những âm mưu của kẻ thù. Nhiều tên mật thám, tay sai của 
thực dân Pháp, có nhiều nợ máu với cách mạng bị bắt và xét xử công 
khai như: Trần Ngọc Banh, Lý Xuân Sanh, Phạm Nho... Đồng thời 
lập hồ sơ bắt hơn 300 tên Việt gian trong toàn tỉnh về giam tại nhà 
lao Hội An. Trong thời gian này, lực lượng trinh sát của tỉnh phối 
hợp với chính quyền Hội An phát hiện kịp thời và theo dõi chặt chẽ, 
có biện pháp trấn áp, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân 
của bọn Quốc dân đảng và bọn Việt Quốc.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị tại Tỉnh lỵ, chính 
quyền thị xã phát động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm 
vụ lớn của cách mạng, nhất là các cuộc vận động “diệt giặc đói”, 

1. Theo: Hồi ký của đồng chí Võ Văn Đặng giai đoạn 1936-1945. Tài liệu lưu tại 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An. 
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“diệt giặc dốt”. Bên cạnh đó, thị xã còn ra sức vận động nhân dân 
tăng gia sản xuất, tích cực đóng góp các “quỹ tiết kiệm”, “ngày đồng 
tâm”, “quỹ độc lập”; hưởng ứng “tuần lễ vàng”, “tuần lễ đồng”. 

Công tác xây dựng các chi bộ Đảng cũng được Thị ủy đặc biệt 
quan tâm. Các chi bộ nội thành ghép thành chi bộ Lê Hồng Phong, 
do đồng chí Trương Quang Chỉnh làm Bí thư chi bộ đã đề ra nhiều 
chủ trương, biện pháp để lãnh đạo Nhân dân tham gia bảo vệ cơ 
quan Tỉnh ủy, quyên góp lương thực, thực phẩm phục vụ cho các cơ 
quan tỉnh trong thời gian đứng chân trên địa bàn1. Những phong 
trào trên đã góp phần đẩy lùi những khó khăn trong buổi đầu xây 
dựng chính quyền cách mạng; tạo cơ sở chính trị vững chắc để Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân cách mạng, Mặt trận Việt Minh tỉnh đứng 
chân hoạt động trên địa bàn thị xã.

Việc lựa chọn Hội An - trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh 
trong suốt thời kỳ thực dân - phong kiến; lại là vùng đất giàu truyền 
thống yêu nước và cách mạng; hệ thống cơ sở cách mạng tương đối 
đều khắp để làm nơi đứng chân, xây dựng cơ sở Tỉnh ủy để lãnh đạo 
phong trào cách mạng là một quyết định đúng đắn, phù hợp với bối 
cảnh tình hình lúc này.

Trong thời gian cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hội An, Tỉnh ủy 
và Mặt trận Việt Minh tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng, 
lãnh đạo củng cố chính quyền cách mạng, đẩy mạnh thực hiện các 
chủ trương của Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh. 

Tháng 11-1945, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị mở rộng 
tại Kho bạc Hội An; đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Xứ ủy dự 
và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị đã đánh giá kết quả cuộc khởi nghĩa 
giành chính quyền trên địa bàn toàn tỉnh; đề ra chủ trương củng cố 
hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng  và những 
công việc cấp bách, nổi bật là phát huy tinh thần yêu nước của quần 
chúng, thực hành vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ mới.

1. Lịch sử Đảng bộ thị xã Hội An (1930-1975), tr.125.



77

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

Tháng 11-1946, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh tổ chức đón 
tiếp cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện Chính 
phủ đi kinh lý các tỉnh Trung Bộ. Tại đây, Cụ đã làm việc với các 
đồng chí đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính và Mặt trận Việt 
Minh tỉnh và được bố trí ăn nghỉ tại Nhà khách của Tỉnh ủy trong 
khuôn viên của Tòa Công sứ Hội An1.

Cuối tháng 11-1946, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt 
tại trường Viên Minh, thị xã Hội An. Đồng chí Phạm Văn Đồng 
đại diện Chính phủ ở miền Trung Trung Bộ truyền đạt Nghị quyết 
kháng chiến của Trung ương. Tham dự cuộc họp quan trọng này 
còn có đồng chí Nguyễn Duy Trinh và đồng chí Nguyễn Xuân Nhĩ, 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam2.

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại các xã phía Tây huyện Quế 
Sơn, xây dựng các chiến khu để phục vụ cho cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược

Từ tháng 11-1946, thực dân Pháp tăng cường các hoạt động gây 
hấn với ta ở Hà Nội, Hải Phòng, đe dọa dùng vũ lực để đánh chiếm 
các tỉnh ở phía Bắc. Giữa tháng 12-1946 trở đi, thực dân Pháp tăng 
cường lực lượng, chuẩn bị đánh chiếm trở lại nước ta lần nữa. Ở 
Quảng Nam, Đà Nẵng, tính đến tháng 12-1946, tổng số quân Pháp 
tại Đà Nẵng lên đến 6.745 tên với đầy đủ vũ khí, phương tiện chiến 
tranh đồng thời chúng thành lập Bộ chỉ huy Mặt trận miền Trung  
Đông Dương3.

Trước tình hình đó, để thống nhất chỉ đạo, tháng 11-1946, cấp 
trên quyết định nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành 
một đơn vị hành chính chung là tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; Xứ ủy 
phân công đồng chí Trương Quang Giao, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ 
ủy làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tống làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

1. Lâm Quang Thự (2005): Người con Đất Quảng. Nxb. Đà Nẵng, tr.80.
2. Hoàng Châu Ký (2002), Tuyển tập, Nxb. Đà Nẵng, tr.648.
3. Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam (2001): Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân 

tỉnh Quảng Nam (1945-1954), Nxb. QĐND, Hà Nội, tr.83.
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Trước khả năng quân Pháp có thể nổ súng tấn công bất cứ lúc 
nào, Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến tỉnh phân công cán bộ đi củng cố 
địa bàn các huyện miền núi của tỉnh, đồng thời xây dựng thêm các 
chiến khu để phục vụ cho cuộc kháng chiến. Hàng loạt các chiến 
khu đã được xây dựng theo chủ trương này như: Chiến khu Nguyễn 
Nhạc ở Phú Túc (nay thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), chiến khu 
Nguyễn Huệ ở Trung Mang, chiến khu Nguyễn Lữ ở Bôlôhiên, 
chiến khu Ba Nghi - Lộc Đại ở Quế Sơn, chiến khu Phan Chu Trinh 
ở Hòa Vang, chiến khu Phú Nham ở Duy Xuyên1, quan trọng nhất 
là căn cứ Hoàng Văn Thụ ở phía Tây huyện Quế Sơn, nay thuộc 
huyện Nông Sơn.

Tối ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi 
Toàn quốc kháng chiến. 6 giờ 30 phút ngày 20-12-1946, tiếng súng 
diệt thù trên chiến trường Đà Nẵng vang lên. Cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của quân và dân Quảng Nam-Đà Nẵng chính 
thức bắt đầu. Từ ngày 15-3-1947, quân Pháp đã đánh chiếm toàn bộ 
Hội An và bờ Bắc sông Vu Gia (Ái Nghĩa, Đại Lộc), Tỉnh ủy, Ủy ban 
Kháng chiến tỉnh di chuyển khỏi Hội An để chuyển vào đứng chân 
tại Đặc khu Hoàng Văn Thụ2.

Sau khi rời khỏi Hội An, một bộ phận Tỉnh ủy di chuyển vào 
khu vực xã Tam Dân, huyện Tam Kỳ. Bộ phận Tỉnh ủy trực tiếp chỉ 
đạo cuộc kháng chiến và Ủy ban Kháng chiến được di chuyển lên 
đứng chân ở Đặc khu Hoàng Văn Thụ ở phía Tây huyện Quế Sơn, 
nay thuộc huyện Nông Sơn. Thời gian đứng chân tại đây kéo dài từ 
tháng 3-1947 đến tháng 12-1947.

Đặc khu Hoàng Văn Thụ là một thung lũng dài nằm ở phía tây 
bắc huyện Quế Sơn, bốn bề đều có núi cao bao quanh với chiều dài 
khoảng 25km, bắt đầu từ Trà Linh-Hòn Kẽm kéo dài về phía đông 

1. Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (1945-1954), sđd, tr. 
81 và Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng (1930-1975), Nxb. CTQG, tr.228.

2. Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (1954-1975), sđd, 
tr.97.
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giáp đèo Le. Bề ngang rộng khoảng 03km. Đặc khu gồm 4 xã: Tây 
Viên, Nam Linh, Phước Khánh và Vân Sơn, nay là các xã Quế Lộc1, 
Quế Trung, Quế Ninh và Quế Lâm của huyện Nông Sơn, riêng xã 
Vân Sơn có hai làng đồng bào dân tộc thiểu số là làng Gia và Cà 
Doạt.

Về đường bộ, có đường ôtô đắp đất chạy từ Trung Phước đến 
huyện lỵ Quế Sơn, nối với tuyến đường từ Hương An lên và cùng 
tiếp giáp với đường đi Phú Bình, Việt An. Đoạn đường này có thể đi 
bộ hoặc đi xe đạp nhưng có vị trí quan trọng về giao thông liên lạc. 
Đây là trục đường bộ từ các huyện vùng tự do ra vùng tạm chiếm và 
ngược lại. Lực lượng quân sự của ta cũng thường hành quân theo 
con đường này. 

Ngoài ra, từ Đặc khu Hoàng Văn Thụ, ta có thể theo đường 
xuyên sơn như đường Truông Nước, đường Dốc Chuồi ra Duy 
Xuyên. Đường tắt ngang núi qua các làng An Xá, Phú Bình sang 
Hiệp Đức. Đường băng qua chân hòn Hố Chuối để qua Đại Lộc rồi 
vượt dốc “Giảm Thọ” ra Khu 4 hoặc đường từ Sé (xã Vân Sơn) sang 
Hạ Lào.

Về đường sông, có tuyến đường sông chạy dọc theo sông Thu 
Bồn (đoạn qua khu vực này gọi là sông Cái) chảy qua Trà Linh đến 
Phường Rạnh để qua địa phận huyện Duy Xuyên. Từ bến Việt An 
(Hiệp Đức) có các chuyến đò dọc và ghe buôn bán xuống đến Trung 
Phước và ngược lại. Vì vậy khúc sông này là tuyến giao thông huyết 
mạch của ta trong kháng chiến. 

Đất đai canh tác ở đây rất phì nhiêu. Các dải đất dọc theo sông 
Thu Bồn ở các xã Vân Sơn, Phước Khánh phủ đầy phù sa nên rất 
thuận lợi cho việc trồng ngô (bắp). Hai xã Nam Linh và Tây Viên 
chuyên canh lúa và có sản lượng khá. Ngoài ra, cau cũng là một mặt 
hàng có giá trị được trồng phổ biến ở địa phương. Hàng năm có hàng 
trăm tấn cau khô được đưa đi bán ở Hội An, Huế, Vinh và ra Bắc. 

1. Năm 2008, xã Quế Lộc chia tách thành xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện 
Nông Sơn.
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Ngư nghiệp và thủ công phát triển dọc theo dòng sông chảy 
qua ba xã miền tây của khu vực, trong đó làng Trung Phước là vạn 
ghe chủ yếu sống bằng ngư nghiệp. Thương nghiệp khá phát triển, 
trong đó chợ Trung Phước là trung tâm thương nghiệp phồn thịnh 
nhất lúc bấy giờ. Ở đây còn có một số hiệu buôn tạp hóa của người 
Hoa, hiệu buôn thổ sản, thuốc bắc. 

Hoạt động công nghiệp gắn với mỏ than Nông Sơn, đã thu hút 
một lượng lớn công nhân được người Pháp tuyển lựa từ các mỏ 
than ở Quảng Ninh đưa vào. Hoạt động của mỏ than Nông Sơn có 
ảnh hưởng tích cực đến đời sống xã hội trong vùng và ảnh hưởng ra 
các khu vực lân cận như Trung Phước, Đại Bình.

Các xã thuộc Đặc khu Hoàng Văn Thụ vốn có truyền thống 
yêu nước và cách mạng. Nơi đây đã từng được Nghĩa hội Quảng 
Nam do chí sĩ yêu nước Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo lựa chọn xây 
dựng căn cứ của nghĩa quân, đóng đại bản doanh tại xã Quế Lộc 
và được mệnh danh là Tân Tỉnh. Trong những năm 1905-1906, các 
cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đã từng 
đến đây tuyên truyền, cổ động cho các chủ trương của phong trào; 
xem xét mở “Nông hội” tại vùng đất Cờ Vĩ, làng Sé (Quế Lâm). Ở 
làng Phước Bình (nay thuộc xã Sơn Viên), các cụ đã thành lập một 
trường dân lập khá quy mô - là một trong tổng số hơn 40 trường 
“Duy Tân” trong cả tỉnh lúc bấy giờ. Đến năm 1908, các giáo viên 
của trường bị bắt trong cuộc kháng thuế nên trường không còn 
hoạt động. 

Sau khi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời (28-3-1930), ở Trung 
Phước đã hình thành một tổ Đảng trực thuộc Tỉnh ủy do đồng chí 
Phan Văn Định, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp thành lập.

Để trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
Tỉnh ủy tập trung các cơ quan đứng chân tại Đặc khu với bộ máy 
chủ yếu, bao gồm: Bộ phận II (bộ phận Thường trực) của Tỉnh ủy 
do đồng chí Trần Tống, Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách, đóng 
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ở làng Trung Lộc. Ủy ban Kháng chiến tỉnh do đồng chí Trần Đình 
Tri, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến phụ trách đóng ở làng Trung 
Phước. Ủy ban Quân sự tỉnh do đồng chí Đàm Quang Trung chỉ 
huy đóng ở làng Trung Phước. Ban Quân y tỉnh do bác sĩ Huỳnh 
Vọng làm Giám đốc; bác sĩ Phạm Phú Dõng làm Phó Giám đốc 
đóng ở Trung Phước. Tiểu đoàn 100 thuộc Trung đoàn 108 đóng 
ở Trung Phước. Ngoài ra còn có các cơ quan của Quân nhu tỉnh, 
Công binh xưởng (Nhũ Sơn, Đông Yên), Bệnh viện Quân y; Thành 
ủy Đà Nẵng; Nhà lao tỉnh (Trà Linh).

Đặc khu Hoàng Văn Thụ có các cơ quan, đoàn thể cấp đặc khu 
như: Ban cán sự Đảng do đồng chí Hoàng Châu Ký làm Bí thư; Ủy 
ban Kháng chiến, Ủy ban Liên Việt, Mặt trận Việt Minh, các đoàn 
thể phụ nữ, thanh niên, nông dân. Ngoài ra, mỗi xã đều hình thành 
một chi bộ để lãnh đạo phong trào kháng chiến trên địa bàn xã. Nơi 
đây thường xuyên đón tiếp các nhân sĩ trí thức yêu nước, các chỉ huy 
lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam - Đà 
Nẵng như cụ Lê Đình Thám - nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến 
miền Nam Trung Bộ; Đàm Quang Trung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 
huy quân sự Mặt trận Quảng Nam-Đà Nẵng; Cao Văn Khánh - Phó 
Tư lệnh Khu 5, Nguyễn Bá Phát, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
quân sự Mặt trận Quảng Nam - Đà Nẵng..., các nhà thơ Khương 
Hữu Dụng, Phạm Văn Kỳ,...

Trong thời gian Tỉnh ủy và các cơ quan đứng chân tại đây, địch 
thường xuyên tiến hành các hoạt động đánh phá nhằm triệt tiêu cơ 
quan lãnh đạo kháng chiến của ta. 

Từ đầu năm 1947, quân Pháp cài cắm gián điệp trong số đồng 
bào tản cư từ các huyện vùng tạm chiếm như Hòa Vang, Điện Bàn, 
Hội An, Đại Lộc lên các xã thuộc Đặc khu để nắm tình hình, phát 
hiện cơ quan, kho tàng của ta phục vụ cho âm mưu đánh phá của 
chúng. Từ giữa năm 1947, địch nhiều lần sử dụng các loại máy bay 
ném bom vào các vị trí trọng yếu của Đặc khu như khu vực bến đò 
Trung Phước, chợ Trung Phước; công binh xưởng ở Trung Yên. Sau 
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đó, chúng tiếp tục mở rộng khu vực bắn phá ở Trung Lộc, Khánh 
Bình, Đông An, Dùi Chiêng, Phú Gia, thậm chí chúng còn bắn phá 
cả các thuyền bè di chuyển trên sông Thu Bồn gây cho ta nhiều tổn 
thất về người và của.

Để đối phó với tình hình trên, ta chủ trương cho nhân dân tăng 
cường đào hầm trú ẩn, giao thông hào để hạn chế thương vong. Mỗi 
gia đình đều có 02 hầm khá kiên cố, một hầm để trú ẩn và một hầm 
để cất giấu lương thực, vật dụng sinh hoạt, nông cụ sản xuất. Ngoài 
ra, lực lượng dân quân còn đào các hầm cá nhân dọc các tuyến 
đường, khu vực thường xuyên có người qua lại. Đặc biệt, Tiểu đoàn 
100 sử dụng trung liên đặt ở Hố Chuối để bắn trả máy bay địch khi 
chúng đến bắn phá.

 Trong thời gian đứng chân tại Đặc khu Hoàng Văn Thụ, Tỉnh 
ủy đã tổ chức nhiều hội nghị, đề ra các chủ trương lãnh đạo sự 
nghiệp kháng chiến, kiến quốc của quân và dân Quảng Nam vượt 
qua khó khăn, từng bước giành được thắng lợi. 

Tháng 3-1947, tại Đặc khu Hoàng Văn Thụ, Tỉnh ủy tổ chức 
sinh hoạt, học tập thư Bác Hồ và tổ chức kiểm thảo đảng viên trong 
toàn đảng bộ1. Cùng với đó, Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo chăm lo 
công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính quyền, mặt trận 
và các đoàn thể. 

Cuối tháng 3-1947, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng 
để học tập các quan điểm kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường 
kỳ và tự lực cánh sinh của Đảng. Hội nghị chủ trương: Ra sức củng 
cố Đảng, chính quyền, đoàn thể. Gấp rút tổ chức bố phòng vùng tự 
do, tăng cường công tác phòng gian bảo mật. Vận động đồng bào 
hồi cư. Chống, phá địch lập tề và bình định vùng tạm chiếm2.

Tại đây, Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện phát động phong trào du 

1. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5: Thư gửi cho các đồng chí Trung Bộ, 
Nxb.CTQG, Hà Nội, tr.78.

2. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.246.
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kích chiến tranh, đẩy mạnh đấu tranh chống địch càn quét, dồn dân 
lập tề ở vùng địch tạm chiếm. Cùng với đó, tăng cường công tác xây 
dựng lực lượng vũ trang phục vụ đánh địch, làm chỗ dựa cho phong 
trào đấu tranh của quần chúng nhân dân. 

3. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại các xã phía tây Thăng Bình, 
Tiên Phước

Sau hơn 01 năm kháng chiến, quân và dân Quảng Nam đã cơ 
bản đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân 
Pháp. Đến đầu năm 1948, chiến trường Quảng Nam hình thành hai 
vùng: vùng tạm chiếm (từ Đà Nẵng đến phía bắc sông Thu Bồn, kéo 
dài đến sông Bà Rén); vùng tự do từ Nam sông Thu Bồn đến giáp 
tỉnh Quảng Ngãi. Từ cuối năm 1947, địch tăng cường đánh phá 
vùng tự do của ta, nhất là các huyện Quế Sơn, Thăng Bình. Ở các 
xã phía Tây huyện Quế Sơn, địch đánh hơi được căn cứ của ta nên 
chúng thường xuyên sử dụng máy bay ném bom gây cho ta nhiều 
tổn thất. 

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến tỉnh chủ 
trương chuyển cơ quan từ Đặc khu Hoàng Văn Thụ về đứng chân ở 
khu vực các xã phía tây huyện Thăng Bình (gồm các xã Thăng Uyên, 
Thăng Lâm, Thăng Việt, Thăng Vinh....,  nay là các xã Bình Định, 
Bình Trị, Bình Quế, Bình Chánh, Bình Lãnh, Bình Phú. Các địa 
điểm được Tỉnh ủy lựa chọn đứng chân chủ yếu là làng Chánh Lộc 
(xã Bình Định Nam), làng Vinh Huy (xã Bình Trị),... trong khoảng 
thời gian từ tháng 01-1948 đến cuối năm 1948.

Các xã Bình Định, Bình Trị, Bình Quế, Bình Chánh, Bình 
Lãnh, Bình Phú là vùng bán sơn địa với địa hình chủ yếu là đồi 
núi, đan xen núi đá thấp, rừng rậm và các chân ruộng chạy dọc các 
con khe, suối nên hoạt động sản xuất khá phát triển. Ngoài ra đây 
là khu vực giáp giới với các xã thuộc huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, 
Tiên Phước nên thuận lợi cho hoạt động của cơ quan Tỉnh ủy về 
thông tin liên lạc, về giao thông... Hơn nữa, nhân dân ở đây vốn có 
truyền thống yêu nước và cách mạng. Trước khi Đảng Cộng sản 
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Việt Nam ra đời, nhân dân các xã phía tây huyện Thăng Bình tích 
cực hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước như: phong trào 
Cần Vương, Duy Tân, Thái Phiên, Trần Cao Vân... Các nhân sĩ yêu 
nước của các xã này đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong 
trào yêu nước như: Xã Bình Trị có cụ Nguyễn Hân, Nguyễn Lương, 
Xã Sáu đã chiêu mộ quân sỹ, tự may quần áo, luyện tập binh lính và 
rèn vũ khí để kéo xuống phủ Thăng Bình đấu tranh chống sưu cao, 
thuế nặng. Xã Bình Định có cụ Phó Bốn tham gia xây dựng trường 
Duy Tân Phú Lâm (nay thuộc xã Tiên Sơn), sau đó cụ bị thực dân 
Pháp bắt và bị chém tại làng Xuân Thái (Bình Định). Sau khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân đã đoàn kết một lòng đi theo 
ngọn cờ của Đảng, tham gia các phong trào cách mạng do Đảng 
lãnh đạo. Đến năm 1946, các chi bộ Đảng lần lượt được thành lập. 
Chi bộ Châu Xuân (4.1946), chi bộ Đồng Lộc (8.1946) - xã Bình 
Định; chi bộ Phan Đăng Lưu - xã Bình Trị (1947); chi bộ Lưỡi Liềm 
(01.1946), chi bộ Yên Bái (6.1946) - xã Bình Phú; chi bộ Đông Long 
(2.1946), chị bộ Sông Lô (10.1946), chi bộ Hoàng Thị Ngân - xã 
Bình Quế (12.1946)....

Trong thời gian đứng chân tại đây, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo 
thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để phát triển phong trào du 
kích chiến tranh ở vùng tạm bị địch chiếm và xây dựng, bảo vệ 
vùng tự do.

Tháng 01-1948, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức Hội 
nghị tại làng Chánh Lộc, nay thuộc xã Bình Định Nam, huyện Thăng 
Bình để đánh giá tình hình trong tỉnh từ ngày Toàn quốc kháng 
chiến bùng nổ, đồng thời tổ chức nghiên cứu đường lối kháng chiến 
toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh trong tác phẩm 
“Kháng chiến nhất định thắng lợi” của đồng chí Tổng Bí thư Trường 
Chinh. Hội nghị chủ trương: Đẩy mạnh chiến tranh du kích ở vùng 
bị chiếm, đánh bại kế hoạch bình định dồn dân, lập tề của địch. Giữ 
vững vùng tự do và củng cố xây dựng thành hậu phương trực tiếp 
của cuộc kháng chiến. Hội nghị bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
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gồm 18 đồng chí, do đồng chí Trương Quang Giao làm Bí thư, đồng 
chí Trần Tống làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 10-1948, Tỉnh ủy chỉ đạo Tỉnh đội, Ủy ban Kháng chiến 
tỉnh tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua “luyện quân lập 
công” tại làng Vinh Huy, nay thuộc xã Bình Trị, huyện Thăng Bình. 
Đây là đại hội đầu tiên trong kháng chiến chống thực dân Pháp tổ 
chức cho các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân du kích các địa 
phương trong toàn tỉnh thi đấu các môn: bắn súng, đâm lê, ném lựu 
đạn; các chiến thuật phục kích, đánh cứ điểm, đánh độn thổ, đánh 
địch trong làng chiến đấu... đã góp phần nâng cao trình độ kỹ chiến 
thuật và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới1.

Từ cuối năm 1948, Thăng Bình là vùng giáp ranh giữa vùng tự 
do và vùng tạm bị địch chiếm nên địch tăng cường đánh phá bằng 
không quân, vừa liên tục xâm nhập bằng đường biển, đường bộ. 
Tuy đã bị quân và dân Thăng Bình đánh bại hai cuộc càn quét lớn 
vào tháng 04 và tháng 7-1948 nhưng quân Pháp vẫn nhiều lần sử 
dụng máy bay, rốc-két bắn phá vào vùng tự do của ta2. Cùng với đó, 
chúng tổ chức mạng lưới gián điệp, chỉ điểm được cài cắm trong 
đồng bào tản cư để phát hiện, chỉ điểm các cơ quan, kho tàng của 
ta. Trước tình hình đó, cuối năm 1948, Tỉnh ủy chuyển cơ quan 
đứng chân từ các xã phía Tây huyện Thăng Bình lên đứng chân 
tại thôn 2, thôn 3 xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước. Ủy ban Kháng 
chiến- Hành chính tỉnh ban đầu đứng chân ở Tiên Châu, Tiên Kỳ, 
sau chuyển về xã Tiên Phong. Tuy nhiên thời gian đứng chân ở khu 
vực này chỉ vài tháng rồi di chuyển về đứng chân ở khu vực xã Tam 
An, huyện Tam Kỳ. 

1. Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (1945-1954), sđd, 
tr.127, 128.

2. Huyện ủy Thăng Bình (tái bản lần 1, 2015): Lịch sử Đảng bộ huyện Thăng 
Bình (1930-1975), Nxb.CTQG, Hà Nội, tr.139, 140. 
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II. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 
ĐỨNG CHÂN TẠI TAM KỲ; LÃNH ĐẠO  

XÂY DỰNG VÙNG TỰ DO, ĐẨY MẠNH CHIẾN 
TRANH DU KÍCH Ở VÙNG ĐỊCH TẠM CHIẾM 

(1949-1950)

 Từ cuối năm 1948, bên cạnh việc tăng quân bắt lính, quân Pháp 
ra sức củng cố các chốt điểm lớn để ngăn chặn các cuộc tiến công 
của ta vào thành phố. Ở vùng tạm bị chiếm, địch mở rộng các cuộc 
càn quét, bao vây các khu du kích, những địa bàn đứng chân để hoạt 
động vào thành phố. Ở vùng tự do, địch tăng cường các hoạt động 
đánh phá như ném bom bằng phi cơ, tập kích dọc ven biển, tung 
gián điệp cài cắm sâu vào các căn cứ, các khu vực đóng cơ quan của 
ta để nắm tình hình, chỉ điểm cho địch ném bom, tập kích gây cho 
ta những tổn thất. 

Ở Tam Kỳ, từ cuối năm 1948, phong trào cách mạng của nhân 
dân có bước phát triển mạnh. Tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, 
an ninh đều ổn định, nhiều địa phương có bước phát triển vượt bậc 
như các xã Tam An, Tam Phước… Đây là những điều kiện cơ bản 
đảm bảo cho các cơ quan của tỉnh đứng chân một cách vững chắc. 
Hơn nữa, từ tháng 4-1948, tại thôn Trung Định, Liên khu ủy 5, Bộ 
Tư lệnh Liên khu 5 đã tổ chức lễ thành lập Trung đoàn 108 do đồng 
chí Đàm Quang Trung làm Trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn 
Quyết làm Chính ủy. Nhiệm vụ của Trung đoàn lúc này vừa tham 
gia tác chiến, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện, dìu dắt lực lượng dân 
quân tự vệ của các địa phương phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu. Nhờ sự hỗ trợ của Trung đoàn 108, lực lượng vũ trang huyện 
Tam Kỳ nói chung, xã Tam An nói riêng có bước phát triển mạnh, 
đủ sức đảm đương nhiệm vụ đánh địch khi chúng đổ bộ và bảo vệ 
vững chắc vùng tự do của ta.

Để kịp thời lãnh đạo quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng đẩy 
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mạnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Đẩy mạnh chiến tranh du 
kích ở vùng tạm bị chiếm, đánh bại kế hoạch bình định, dồn dân, lập 
tề và giữ vững vùng tự do, củng cố xây dựng thành hậu phương trực 
tiếp của vùng kháng chiến, từ tháng 01-1949, Tỉnh ủy quyết định 
chuyển cơ quan Tỉnh ủy từ các xã phía Đông huyện Tiên Phước về 
đứng chân tại địa bàn xã Tam An. 

Xã Tam An là xã đồng bằng thuộc huyện Tam Kỳ, phía Bắc của 
xã tiếp giáp với xã Bình An, huyện Thăng Bình. Địa hình của xã chủ 
yếu là những cánh đồng bằng phẳng ở phía đông và một vài đồi bát 
úp về phía tây; nguồn nước tưới ở đây khá phong phú với các con 
suối: Suối Ngã Ba, suối Trà Thai, suối Xã Lào, suối Cà Nho. Vì vậy, 
hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đây khá phát triển. Nhờ có điều 
kiện giao thông thuận lợi với tuyến quốc lộ 1A chạy qua địa bàn xã 
và tuyến đường tỉnh lộ nối với các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Trà 
My nên hoạt động thương nghiệp ở đây cũng khá nhộn nhịp gắn với 
chợ Chiên Đàn, chợ Hòa Tây... Từ cuối năm 1948, xã Tam An còn 
được tỉnh chọn thí điểm xây dựng xã kiểu mẫu của tỉnh. 

Xã Tam An vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng lâu đời. 
Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân Tam An đã 
hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và các phong trào yêu 
nước do các sĩ phu yêu nước lãnh đạo. Tiêu biểu như cụ Kiều Phụng 
được phong chức đô đốc dưới thời Tây Sơn; cụ Đống Công Trường 
(Đống Miên Trường) người làng Chiên Đàn, được phong chức Cai cơ 
thống lĩnh đạo quân Hà Đông, là người góp công lớn trong cuộc đại 
phá quân Thanh năm 1789. Trong các phong trào Cần Vương, Nghĩa 
hội, Tam An là quê hương của thủ lĩnh như tiến sĩ Trần Văn Dư cùng 
với sự tham gia tích cực của các cụ Trần Đoàn, Võ Đức Mậu, Trần 
Hoán, Võ Bản, Võ Lệ, Nguyễn Bang, Trần Xước (Xã Xước). Trong 
cuộc khởi nghĩa Việt Nam Quang Phục Hội (1916), ở Tam An có các 
cụ Trần Can, Trần Quới bị giặc bắt và kết án tù khổ sai hơn 20 năm. 
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân Tam An luôn một 
lòng hướng về Đảng, hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh do 
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Phủ ủy Tam Kỳ lãnh đạo. Đến ngày ngày 26- 5- 1946, chi bộ xã Xuân 
Mỹ (mật danh là chi bộ Lý Ninh) được thành lập, gồm 5 đồng chí, 
do đồng chí Đinh Huynh (bí danh Kim) làm Bí thư. Đây là chi bộ 
Đảng đầu tiên của xã Tam An. Tiếp đó các chi bộ xã Mỹ Phước (mật 
danh là chi bộ Phan Thanh) và chi bộ xã Chiên Đàn (chi bộ Nguyễn 
Hiệu) lần lượt ra đời. Tam An là địa phương dẫn đầu của huyện Tam 
Kỳ trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang, tổ 
chức bố phòng, sản xuất nông nghiệp (nông đoàn tập thể), chi viện 
cho tiền tuyến... Nơi đây là vùng căn cứ an toàn, là địa bàn đứng chân 
của nhiều cơ quan, đơn vị vũ trang của Liên khu, của tỉnh.

Trong thời gian đứng chân tại Tam An, cơ quan Tỉnh ủy chủ yếu 
đóng tại các thôn Trung Định, Phú Trạch, xóm Đông Yên (xã Tam 
An), xóm Núi (xã Tam Phước)... Mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó 
khăn nhưng khi cơ quan Tỉnh ủy di chuyển đến, các gia đình đều 
sẵn sàng nhường nhà cửa, chủ động thu xếp chỗ ăn ngủ cho cán bộ. 
Bà con coi đó là niềm tự hào, vinh dự của gia đình. Nhiều gia đình 
tích cực đóng góp lúa gạo, quyên góp lương thực, thực phẩm trong 
nhân dân để hỗ trợ, giúp đỡ cơ quan. Đề phòng kẻ địch đổ bộ, càn 
quét bất ngờ, bà con nhân dân luôn phân công nhau canh gác, cảnh 
giới, hết lòng giữ bí mật cơ quan, bảo vệ cán bộ, bảo vệ các cuộc hội 
họp của cơ quan Tỉnh ủy. Từ đó, mối quan hệ giữa cán bộ với nhân 
dân, tình cảm quân dân ngày càng gắn bó bền chặt. Tiêu biểu như 
gia đình các ông Phùng (xóm Đông Yên); mẹ Quyên, ông Tự (thôn 
Phú Trạch)1,...

Tại Tam An, Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng gắn 
với nhiều chỉ đạo trọng tâm trên các lĩnh vực, đối với cả vùng tự do 
và vùng tạm chiếm, tiêu biểu:

Ngày 06-01-1949, Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ I tại làng Trung Định. Đại hội chủ 
trương: Đẩy mạnh các mặt hoạt động vào vùng địch chiếm, nhất là 

1. Văn phòng Tỉnh ủy (2002): Đặc san Văn phòng Tỉnh ủy, tr.35.
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Đà Nẵng, Hội An. Phát động du kích chiến tranh, xây dựng cơ sở 
vũ trang, chính trị, địch vận và mở rộng công tác vận động quần 
chúng sẵn sàng phục vụ bộ đội đánh địch. Huy động toàn dân tích 
cực chuẩn bị đề phòng những cuộc tiến công, nhảy dù hay đổ bộ của 
giặc vào vùng tự do. Tăng cường công tác bố phòng ven biển, dọc 
quốc lộ, thực hiện công tác cảnh giác, phòng gian bảo mật, cất giấu 
tài sản, sẵn sàng đối phó với địch trong mọi tình huống. Đại hội bầu 
Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 25 uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên dự 
khuyết. Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. 
Các đồng chí Lê Bình và Cao Sơn Pháo làm Phó Bí thư. 

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo xây dựng vùng tự do vững mạnh, 
làm chỗ dựa và là hậu phương cung cấp sức người, sức của cho cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp ở vùng tạm chiếm, chi viện cho 
các chiến trường Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Hạ Lào: đẩy mạnh 
công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết “Đẩy mạnh đà 
phát triển để xây dựng Đảng thành một đảng quần chúng”; ban 
hành chỉ thị hướng dẫn xây dựng chi bộ tự động công tác; tiến hành 
chỉnh phong, sửa đối lối làm việc (chỉnh đốn phong cách cán bộ, 
đảng viên).

Trong thời gian đứng chân tại Tam An, cơ quan Tỉnh ủy 
nhiều lần bị quân Pháp sử dụng máy bay ném bom đánh phá, như: 
Ngày 08-4-1949, máy bay địch ném bom khu vực Quán Rường, 
làm cháy nhiều nhà dân và làm chết 01 người1. Trong tháng 6 
năm 1949, địch nhiều lần sử dụng máy bay ném bom khu vực 
chợ Chiên Đàn, ga An Mỹ, xóm Vạn Long, làm chết và bị thương 
nhiều người dân, phá hoại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân. 
Trong năm 1949, địch tung gián điệp vào dò la tình hình và cung 
cấp sơ đồ kho gạo dự trữ của tỉnh đặt tại nhà ông Kiều, xóm An 
Hiệp. Từ tin tức do bọn gián điệp cung cấp, quân Pháp cho máy 
bay thả bom bắn phá kho dự trữ gạo nhưng không trúng, bom rơi 

1. Theo: Lâm Quang Thự - Người con Đất Quảng”, (2011) Nxb. Đà Nẵng, 
tr.133.
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vào nhà ông Đối, ông Như ở xóm An Hiệp làm chết 7 người, bị 
thương nhiều người khác1.

Trước tình hình đánh phá liên tục của địch, từ đầu năm 1950, 
Tỉnh ủy quyết định di chuyển cơ quan vào đóng tại khu vực Bà Bầu 
thuộc xã Tam Anh, huyện Tam Kỳ (nay là xã Tam Anh Bắc, huyện 
Núi Thành). Tại đây, Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
II từ ngày 21-02 đến ngày 02-3-1950 tại đình Đức Bố (nay là làng An 
Phú, xã Tam Anh Bắc)2. Đại hội thi hành chủ trương của Trung ương 
và Liên khu ủy 5 chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thành tỉnh 
Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng - trực thuộc Liên khu ủy 5. Đại 
hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam gồm 15 ủy viên 
chính thức và 03 ủy viên dự khuyết; đồng chí Cao Sơn Pháo được bầu 
làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Để phục vụ Đại hội, từ cuối năm 1949, Chi bộ và nhân dân xã 
Tam Anh đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết về cơ sở vật chất, an ninh bảo mật. Chi bộ, chính quyền xã 
phát động phong trào bí mật, bảo vệ khu rừng, giao nhiệm vụ cho 
lực lượng xã đội, công an và dân quân tự vệ ngày đêm canh gác, bố 
phòng xung quanh khu vực đình làng Đức Bố; các tổ chức đoàn thể 
huy động nhân dân tham gia đốn tre, cắt tranh làm hội trường, đào 
hầm trú ẩn nối từ sông Bến Trảy đến khu vực đình làng Đức Bố. Đại 
hội Đảng bộ tỉnh thành công có một phần đóng góp to lớn của nhân 
dân xã Tam Anh.   

Trong thời gian đứng chân tại Đức Bố, Tỉnh ủy tập trung lãnh 
đạo thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo thực hiện chủ trương của Liên 
khu ủy 5 về nâng cao chất lượng đảng viên, tạm dừng thực hiện chủ 
trương thi đua phát triển Đảng, chú trọng chất lượng hơn số lượng. 
Uốn nắn những sai lầm, hạn chế trong xây dựng chi bộ “tự động 

1. Đảng bộ xã Tam An-Tam Đàn (2015): Lịch sử đấu tranh cách mạng của 
Đảng bộ và nhân dân xã Tam An (1930-1975), tr.101.

2. Đảng bộ xã Tam Anh (2015): Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và 
nhân dân xã Tam Anh (1930-1975), tr.96-97. 
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công tác”. Tổ chức phong trào “rèn cán chỉnh cơ” (rèn luyện cán bộ, 
chấn chỉnh cơ quan). Mở Đại hội “luyện quân lập công” vào cuối 
năm 1950. 

III. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM - ĐÀ 
NẴNG ĐỨNG CHÂN TẠI TIÊN PHƯỚC; CHUYỂN 
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, CÙNG CẢ NƯỚC GIÀNH 

THẮNG LỢI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951-1954)

Từ ngày 11 đến 19-02-1951, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
II của Đảng được triệu tập. Sau khi phân tích tình hình quốc tế và 
trong nước, Đại hội đề ra nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là hoàn 
thành giải phóng dân tộc, khẳng định “Cuộc kháng chiến của ta là 
cuộc chiến tranh nhân dân, là đường lối kháng chiến trường kì và gian 
khổ, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi, nhằm giải phóng dân tộc, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Đại hội cũng đã đề ra nhiều chính sách 
quan trọng nhằm đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Vào năm 1951, Đảng bộ tỉnh đã xác định tình hình mới trên 
chiến trường Quảng Nam- Đà Nẵng và thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ II (2-1950): “Tổng 
động viên sức người, sức của một cách kiên quyết, triệt để nhất, đẩy 
mạnh phong trào nhân dân du kích chiến tranh, làm cho địch tổn hao 
về mọi mặt. Nhiệm vụ cụ thể là ra sức nuôi dưỡng thực lực về các mặt 
quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa để chuẩn bị chuyển giai đoạn; giữ 
vững vùng tự do, xây dựng thành căn cứ địa vững chắc cho cuộc kháng 
chiến. Trong đó, xây dựng miền núi thành căn cứ địa để bảo vệ vùng 
tự do và làm bàn đạp cho cả tỉnh...”; đặc biệt, thực hiện trực tiếp chủ 
trương, kết quả Hội nghị Ủy ban kháng chiến - Hành chính tỉnh vào 
tháng 8-1950 về sự cấp thiết phải xây dựng căn cứ địa, quy định cách 
thức tổ chức, điều kiện, nguyên tắc xây dựng tại khu kháng chiến, 
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khu trung châu và khu trung du. Trong đó, xác định khu vực các xã 
Tiên Hồ, Tiên Lập, Tiên Phong, Tiên Thọ của Tiên Phước đảm bảo 
các điều kiện về địa lợi, nhân hòa để cơ quan lãnh đạo đứng chân, 
xây dựng căn cứ địa và được phân vùng với Tam Thái, Tam Dân, 
Tam Lãnh, Tam Phước của huyện Tam Kỳ. Cho nên, Tỉnh ủy chủ 
trương xây dựng căn cứ số 2 của mình tại khu vực các xã Tiên Lập, 
Tiên Phong, Tiên Thọ của Tiên Phước. Lúc này, Tỉnh ủy cử đồng chí 
Võ Sạ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Liên Việt huyện Tam Kỳ lên khảo 
sát địa bàn và chọn khu vực xây dựng căn cứ đầu tiên là tại thôn 3, 
thôn 4 của xã Tiên Lập.

Sau khi chọn vị trí, khoảng cách tại khu vực có dân cư, tính 
toán các phương án cung ứng lương thực, thông tin liên lạc, sản 
xuất để tự cấp, tự túc, đặc biệt là tính bí mật, an toàn cho bộ máy 
lãnh đạo Tỉnh ủy. Tại khu vực thôn 4, Tiên Lập, nhân dân có xây 
dựng ngôi đình Quế Phương làm nơi thờ tự thành hoàng của địa 
phương, cho nên, nơi đây được chọn làm vị trí trọng yếu để tập 
trung, họp hành. Vì thế, cơ quan Tỉnh ủy di chuyển từ Tam Kỳ lên 
đứng chân tại Tiên Lập, Tiên Phước để kịp thời đối phó với chuyển 
biến tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo được hiệu quả. Trên cơ sở đó, 
trong hai ngày 28 và 29-7-1951, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị xây dựng 
căn cứ địa tại thôn 4, Tiên Lập. Hội nghị nhấn mạnh việc xây dựng 
căn cứ địa là vấn đề chiến lược quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị 
chuyển mạnh sang giai đoạn phản công. Các cấp ủy phải nhận thức 
đầy đủ và thấu suốt mục đích của cuộc chiến tranh trường kì gian 
khổ nhất định thắng lợi, do đó nhiệm vụ cần kíp lúc này là phá âm 
mưu dồn dân của địch, đẩy mạnh du kích chiến tranh, tạo điều kiện 
vận động chiến đấu tiêu diệt sinh lực địch. Không những giữ vững 
vùng căn cứ địa sẵn có, mà còn mở rộng, phát triển và lập các khu 
căn cứ mới, tạo thành thế kết nối liên hoàn, kể cả việc hình thành 
các khu căn cứ du kích ở vùng sau lưng địch. Quyết tâm giữ vững 
quyền chủ động, phát triển thế tiến công, góp phần đánh bại thực 
dân pháp trên chiến trường Quảng Nam.
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Vùng đất Tiên Lập, Tiên Phước là khu vực bán sơn địa, nằm ở 
phía Đông - Nam của huyện Tiên Phước, cách trung tâm huyện 15 
km; có địa hình tương đối đa dạng, phức tạp, đồi núi xen kẽ, chia cắt 
các cánh đồng nhỏ hẹp; là khu vực lợi hại về mặt quân sự, nhất là 
chiến tranh du kích. 

Vào thời điểm lịch sử này, tại khu vực đình Quế Phương (thôn 
4), dân cư tương đối thưa thớt. Tuy nhiên, với vị trí thuận lợi về mặt 
quân sự cho nên một số cơ quan của tỉnh đã chọn nơi đây để xây 
dựng cơ quan; Quân khu 5 đã đưa xưởng công binh và một số cơ 
quan về đứng chân tại đây. Nhân dân địa phương thì liên tục tăng 
gia sản xuất, bố trí vườn nhà cho cán bộ, cơ quan hoạt động và trực 
tiếp tổ chức phòng gian, bảo mật. Tại thôn 4, vào thời điểm này có 
căn tin bán thực phẩm, hàng hóa. Hàng hóa, thực phẩm cung cấp 
cho nhu cầu sinh hoạt của cán bộ trong căn cứ chủ yếu là muối và 
thịt. Thịt bò được đồng chí Võ Sạ mua từ Quảng Ngãi về khoảng 11 
con, gửi mỗi gia đình đảng viên nuôi 01 con để cung cấp thực phẩm. 

Đối với nhân dân địa phương, khi thấy cách mạng và lãnh đạo 
tỉnh về đây hoạt động, người người, nhà nhà đều với tinh thần phấn 
khởi, tự hào. Chính họ là hạt nhân chủ yếu trong công tác bảo mật 
căn cứ, tiếp nhận và cung cấp thông tin chiến trường. Sự cưu mang, 
che chở cho cách mạng là toàn diện; họ chính là động lực và thành 
công của cách mạng trong mọi thời kỳ, trong mọi tình thế cách mạng.

Xây dựng Khu căn cứ Tỉnh ủy tại đây có các cơ sở hạ tầng sau: 
hội trường lớn nằm ngay bên cạnh ngôi đình Quế Phương, hội 
trường được làm bằng tranh tre, nứa lá, các trụ chính bằng gỗ, giá 
đỡ trụ cột là các viên đá táng; xung quanh khu vực Hội trường là hệ 
thống hầm, hào trú ẩn. Có căng tin, bếp ăn phục vụ cán bộ. Gần sát 
là nhà dân, có gia đình ông Trần Mậu, Trần Ngôn, ông Chuẩn... Khu 
vực vòng ngoài là Ban an ninh có nhiệm vụ bảo vệ, đóng tại Đèo 
Ươi. Thời kỳ này, số lượng đảng viên trong khu vực này tương đối 
đông, khoảng 300 người.

Đầu tháng 8-1951, Liên khu ủy 5 triệu tập Đại hội đại biểu lần 
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thứ II, đưa nhiệm vụ rèn luyện lập trường tư tưởng là mấu chốt, 
quyết định mở rộng và xây dựng cơ sở địch hậu, phá chính sách bình 
định vùng Tây Nguyên của địch. Xác định nhiệm vụ và chỉ đạo toàn 
Liên khu phối hợp, xây dựng căn cứ địa liên hoàn, tạo bàn đạp vững 
chắc cho cuộc tiến công địch.

Vào cuối năm 1951, Tỉnh ủy Quảng Nam triệu tập Hội nghị cán 
bộ nhằm chấn chỉnh các mặt yếu kém trong công tác vùng địch hậu, 
xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển cơ sở cách mạng. Hội nghị 
chủ trương ở vùng địch tạm chiếm phải tiếp tục củng cố xây dựng cơ 
sở tổ chức du kích bí mật đào tạo cán bộ tại chỗ, phát triển du kích 
chiến tranh, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị, bảo vệ căn cứ địa. 
Ở vùng du kích tích cực xây dựng, củng cố về mọi mặt, đẩy mạnh 
du kích chiến tranh, bồi dưỡng lực lượng ta, tiêu hao sinh lực địch. 
Tỉnh ủy nhấn mạnh cần phải bám sát dân, tích cực hoạt động phá tề 
trừ gian. Về lực lượng vũ trang, Tỉnh ủy quyết định tăng thành phần 
chiến đấu, tinh giản biên chế, chống trả địch càn quét bảo vệ vùng 
du kích và vùng tự do hiệu quả. 

Tháng 3-1952, Tỉnh ủy Quảng Nam triệu tập Đại hội đại biểu 
lần thứ III, tại Vườn Đình Quế Phương, thuộc thôn 4, xã Tiên Lập, 
huyện Tiên Phước, nhằm kiểm điểm các mặt công tác, rút ra các 
ưu khuyết điểm trong thời gian qua. Lúc này, do thiên tai hạn hán 
xảy ra liên tiếp, địch lại tăng cường bắn phá gây cho ta nhiều khó 
khăn. Để lãnh đạo phong trào vượt qua thời kỳ khó khăn tiếp tục 
tiến lên và căn cứ vào tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
và Đại hội đại biểu Liên Khu ủy 5, Đại hội quyết định những nhiệm 
vụ trọng tâm trong giai đoạn trước mắt là: Về quân sự: phải lấy du 
kích chiến tranh là chính, vùng tạm chiếm và vùng du kích phải kết 
hợp chăt chẽ công tác dân vận, ngụy vận, du kích chiến tranh, lấy 
dân vận làm căn bản. Về kinh tế, tài chính: phải đẩy mạnh sản xuất 
lương thực, giải quyết vấn đề nước tưới, phát triển chăn nuôi, tổ 
chức sản xuất. Đại hội nhấn mạnh việc thực hiện chính sách ruộng 
đất nhằm đem lại quyền lợi cho bần cố nông. Về chính trị: phải xây 
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dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và tư tưởng. Trong công tác dân 
vận, mặt trận, cần thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Đặc 
biệt, Đại hội quyết định tinh giản các cơ quan dân chính Đảng theo 
chủ trương “Kiện toàn tỉnh, đơn giản huyện, tăng cường xã”, chú 
trọng “Kiện toàn chất, đơn giản lượng”; làm sao cho bộ máy chỉ đạo 
gọn, nhẹ, cán bộ phải sát dân, động viên cho được nhân tài, vật lực 
trong dân. Đại hội quyết định sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm 
biên chế, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành 
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng gồm 22 đồng chí. Đồng chí Võ Toàn (Võ 
Chí Công) được Liên Khu ủy 5 chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí 
Võ Văn Đặng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Lúc này, trên địa bàn xã Tiên Lập, cấp ủy và Ủy ban xã đã chỉ 
đạo và thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, thuần khiết 
nội bộ trong nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị. Lực lượng dân 
quân, an ninh phối hợp xây dựng hội trường tại Vườn Đình, thôn 3 
của xã. Đồng thời, tăng cường tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho đại biểu dự Đại hội và tổ chức các Hội nghị của Tỉnh 
ủy. Mặt trận, đoàn thể vận động nhân dân quyên góp ủng hộ lương 
thực, thực phẩm phục vụ đại hội, hội nghị và hoạt động của cơ quan 
Tỉnh ủy.

Tiếp đó, tháng 7-1952, Đảng bộ huyện Tiên Phước tiến hành 
Đại hội lần thứ IV cũng tại Tiên Lập. Đại hội đề ra nhiệm vụ đẩy 
mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng vùng tự do, làm tốt công tác bố 
phòng, đóng góp nhân tài, vật lực cho tiền tuyến. Nâng cao chất 
lượng đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ giải quyết ruộng đất cho 
nông dân. Nhờ đó, nơi đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy tại Tiên Lập 
hết sức thuận lợi, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được hiệu quả.

Tại Tiên Lập, cơ quan Tỉnh ủy và các ban, ngành của tỉnh, huyện 
được nhân dân trong xã bố trí vườn nhà làm nơi trú ẩn, hoạt động. 
Nhân dân hăng hái tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phòng 
gian, bảo mật, đấu tranh kinh tế với địch. Các bãi gò hoang được 
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khai thác trồng khoai lang, sắn, chuối mốc; hàng trăm con trâu, tấn 
thóc được đóng góp vào “Quỹ chuyển mạnh”. Mọi người dân nơi 
đây đều nhận thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình đối với cuộc 
kháng chiến, kiến quốc. Bên cạnh đó, thanh niên các xã tham gia đi 
dân công phục vụ chiến trường trong và ngoài huyện Tiên Phước. 
Cán bộ, nhân dân xã Tiên Lập luôn quân tâm, đóng góp sức mình để 
bảo vệ, nuôi nấng cán bộ huyện, tỉnh; tạo mọi điều kiện cho cơ quan 
Tỉnh ủy, Huyện ủy và các lực lượng bộ đội đứng chân. 

Để đảm bảo thông suốt trong công tác thông tin liên lạc và phục 
vụ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy thông qua đội ngũ giao liên thực 
hiện; đồng thời chủ động nắm diễn biến chiến trường, ngoài điện 
báo nhanh, còn báo cáo tình hình tháng, quý, năm, đột xuất để phục 
vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Chủ trì, phối hợp với Ban 
Tuyên huấn Tỉnh ủy trong biên soạn và xuất bản nội san “Vững tiến”. 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, vận động 
nhân dân phục vụ cho kháng chiến do cơ quan Ban Tuyên huấn 
Tỉnh ủy thực hiện.

Vào tháng 4-1952, tại Tiên Lập, Tỉnh ủy tiến hành Hội nghị 
chấn chỉnh công tác Đảng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, với 
việc củng cố xây dựng Đảng, Tỉnh ủy còn thường xuyên mở nhiều 
lớp đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của cách mạng. Tiếp đó, 
vào tháng 01-1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội 
nghị lần thứ 4 và ra nghị quyết về chính sách ruộng đất của Đảng. 
Ở Quảng Nam - Đà Nẵng, từ ngày 17 đến ngày 21-02-1953, Tỉnh ủy 
triệu tập Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Liên khu 
ủy 5, phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất. 

Nửa đầu năm 1953, trên địa bàn tỉnh mặc dù còn nhiều khó 
khăn, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh 
ủy, với tinh thần bám đất, bám dân, phát động phong trào thi đua 
giết giặc, lập công, mở đợt tấn công đồng loạt vào các cứ điểm của 
địch. Để thực hiện nhiệm vụ trên, từ ngày 12 đến 17-02-1954, Tỉnh 
ủy Quảng Nam - Đà Nẵng họp hội nghị mở rộng, Hội nghị nhận 
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định trong thời gian tới địch sẽ ra sức đôn quân bắt lính, đánh phá 
càn quét vùng du kích. Chúng sẽ tăng cường bắn phá các trục giao 
thông, những nơi chúng nghi là kho tàng và cơ quan của ta. Sau khi 
đánh giá tình hình ưu khuyết điểm, Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục đẩy 
mạnh du kích chiến tranh, xây dựng căn cứ địa, tiêu diệt sinh lực 
địch, phá âm mưu lấn chiếm vùng tự do. Đặc biệt, để tiếp tục mở 
rộng vùng căn cứ du kích, củng cố vùng tự do, xây dựng căn cứ địa, 
Tỉnh ủy cử cán bộ đi xây dựng vùng căn cứ tại một số xã trên địa bàn 
huyện Tiên Phước, Quế Sơn...

 Trước sự chuyển biến nhanh nhạy của chiến cục Đông Xuân 
1953-1954, tại Tiên Lập, Tỉnh ủy đã chủ trương và quyết định mở 
đợt tiến công đồng loạt vào các vị trí của địch. Đồng chí Võ Văn 
Đặng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động phong trào thi 
đua giết giặc lập công, giành cờ thưởng luân lưu Quyết chiến quyết 
thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhờ đó, tạo tinh thần khí thế cho 
cuộc tổng tiến công tiêu diệt địch. Đồng thời, Tỉnh ủy chú trọng việc 
ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân tại căn cứ và tiếp tế cho 
chiến trường.

 Để tiếp tục chủ động tiến công tiêu diệt địch, trong hai ngày 22 
và 23-4-1954, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị mở rộng để đánh giá toàn 
diện tình hình từ đầu năm 1954 và đẩy mạnh mọi mặt công tác hơn 
nữa, nhất là các hoạt động vùng địch tạm chiếm, tấn công địch ở 
vùng tự do, liên tục tấn công tiêu diệt địch, góp phần đánh bại chiến 
dịch Át-lăng của địch.

Tiếp đó, để tạo thực lực cho cuộc kháng chiến, tháng 5-1954, 
tại Tiên Lập, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sản xuất để phổ biến các chủ 
trương và kinh nghiệm, góp phần làm chuyển hướng tư tưởng về 
lãnh đạo sản xuất cho cán bộ, đảng viên. Do nhân dân tham gia nhân 
công phục vụ tiền tuyến đẫn đến tình trạng thiếu lao động, nên Tỉnh 
ủy chủ trương thành lập các Tổ đổi công, Tổ sản xuất nhằm giúp đỡ 
nhau trong quá trình sản xuất. Phong trào thi đua tại căn cứ cũng 
được phát động và diễn ra mạnh mẽ ở các cơ quan, đoàn thể.



98

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

Chiến thắng Bồ Bồ ngày 19-7-1954 đánh dấu sự thắng lợi hoàn 
toàn cuộc kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Quảng Nam; 
thể hiện quan điểm chỉ đạo nhất quán, đúng đắn của Tỉnh ủy trong 
việc liên tục tấn công tiêu diệt địch của quân và dân ta. Ngày 20-7-
1954, Hiệp định Giơ- ne-vơ được kí kết, chấp hành chỉ thị của cấp 
trên, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cho cán bộ và nhân dân học tập các 
điều khoản của Hiệp định, rút lực lượng quân sự khỏi vùng du kích, 
tổ chức mít tinh tại Tam Kỳ để biểu dương lực lượng và mừng thắng 
lợi Đông Xuân 1953-1954. 

*

*         *

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của nhân dân 
Việt Nam. Trong suốt chín năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, cùng 
với cả nước Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng, đã làm 
nên những chiến công hiển hách, góp phần cùng quân dân cả nước 
đập tan những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. 

Những thắng lợi đó bắt nguồn từ đường lối sáng suốt của Trung 
ương Đảng, sự chỉ đạo kịp thời của Liên khu ủy và sự vận dụng năng 
động sáng tạo của Đảng bộ tỉnh. Trong điều kiện quân Pháp thường 
xuyên tổ chức đánh phá vùng tự do, gây cho ta nhiều khó khăn tổn 
thất, Đảng bộ tỉnh đã trực tiếp lãnh đạo toàn diện việc xây dựng 
căn cứ vững chắc. Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cơ quan 
Tỉnh ủy di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn khác nhau từ các địa 
phương ở đô thị, đồng bằng như Hội An, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam 
Kỳ, đến các xã vùng trung du như Tiên Phước... Đi đến đâu, cơ quan 
Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy đều nhận được sự giúp đỡ, che 
giấu chu đáo, hỗ trợ tận tình của nhân dân địa phương. Bà con nhân 
dân sẵn sàng nhường nhà cửa, đào hầm để cán bộ Tỉnh ủy đóng cơ 
quan, trú chân khi bị địch đánh phá. Nhiều gia đình tích cực đóng 
góp lương thực, thực phẩm, phân công nhau cảnh giới, bảo vệ cho 
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hoạt động của cơ quan. Chính lòng dân đã góp phần xây dựng căn 
cứ địa vững chắc không chỉ trong những năm tháng kháng chiến 
gian khổ. Từ các căn cứ này, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Đảng bộ 
tỉnh vững mạnh, chăm lo lực lượng vũ trang, củng cố vùng tự do, hỗ 
trợ phong trào du kích chiến tranh và phong trào đấu tranh chính trị 
ở vùng giáp ranh, vùng tạm chiếm thành sức mạnh tổng hợp để góp 
phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. 





CHƯƠNG IV

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN  
CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG 

(TỈNH ỦY QUẢNG NAM, TỈNH ỦY 
QUẢNG ĐÀ, ĐẶC KHU ỦY QUẢNG ĐÀ) 

TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, 
CỨU NƯỚC (1954-1975)
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I. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG 
ĐỨNG CHÂN TẠI TAM KỲ, THĂNG BÌNH,  

ĐIỆN BÀN, HỘI AN; LÃNH ĐẠO TINH GỌN  
TỔ CHỨC BỘ MÁY, THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC 

HOẠT ĐỘNG (1954-1955)

1. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Tam Kỳ

Ngày 20-7-1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiếm tranh, 
lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Sau Hiệp định 
Giơ-ne-vơ, thế và lực phong trào cách mạng đột ngột thay đổi: từ 
chỗ ta làm chủ một địa bàn rộng lớn, có cơ sở cách mạng đều khắp 
các vùng, phải bàn giao lại cho địch, chuyển lực lượng vũ trang đi 
tập kết; từ đấu tranh vũ trang, chuyển sang đấu tranh chính trị; hoạt 
động công khai phải chuyển vào hoạt động bí mật. Một giai đoạn 
mới, với một nhiệm vụ cách mạng hết sức phức tạp chưa có tiền lệ, 
Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam- Đà Nẵng đang đứng trước muôn 
vàn khó khăn, thử thách cực kỳ to lớn.

Để kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng trong tình hình mới, 
nhất là thuận lợi cho việc phổ biến chủ trương của Trung ương, của 
Liên Khu ủy 5 về nhiệm vụ cách mạng sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, cơ 
quan Tỉnh ủy di chuyển từ huyện Tiên Phước xuống đứng chân ở 
khu vực Chiên Đàn, xã Tam An, huyện Tam Kỳ (nay thuộc huyện 
Phú Ninh). Tại trường Đảng tỉnh đóng tại Chiên Đàn, vào đầu tháng 
8-1954, Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng triệu tập hội nghị mở rộng 
gồm cấp ủy các huyện, thị và cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt 
tình hình và nhiệm vụ mới cho đảng viên, cán bộ. Hội nghị quyết 
định mở đợt tuyên truyền đường lối của Đảng đến cán bộ, nhân dân, 
làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ thắng lợi của Hiệp định Giơ- ne-
vơ, và nhiệm vụ giai đoạn mới nhằm tạo ra khối đoàn kết để đối 
phó với các âm mưu thủ đoạn của địch; sắp xếp lại tổ chức, chuyển 
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hướng hoạt động cho phù hợp với tình hình mới; thi hành Hiệp định 
chuyển quân tập kết đúng thời gian quy định. Theo đó, Tỉnh ủy giải 
thể bộ máy lãnh đạo trong kháng chiến và thành lập Tỉnh ủy mới 
gồm 5 đồng chí, do đồng chí Trương Chí Cương làm Bí thư, đồng chí 
Phan Tốn làm Phó bí thư. Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy như văn phòng, 
tổ chức, tuyên huấn cũng được tổ chức tinh gọn, phần lớn cán bộ 
được cho đi tập kết hoặc trở về hoạt động hợp pháp ở cơ sở. Cơ quan 
Thường trực Tỉnh ủy lúc này chỉ còn lại đồng chí Trương Chí Cương 
và một số cán bộ giúp việc. Các đồng chí trong Tỉnh ủy như Phan Tốn, 
Phạm Tứ (Mười Khôi), Nguyễn Đình Trân, Nguyễn Thành Long đều 
được phân công đi các huyện để giúp các địa phương học tập, quán 
triệt nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ và chỉ đạo chuyển hướng phong 
trào theo chủ trương của Liên khu ủy. Cùng thời gian này, Tỉnh ủy đã 
thành lập Ban Căn cứ giao thông chăm lo việc xây dựng nơi đóng cơ 
quan Tỉnh ủy và giao thông liên lạc.

Sau khi sắp xếp lại tổ chức, chuyển hướng phương thức hoạt 
động vào bí mật, Tỉnh ủy bí mật và đồng chí Trương Chí Cương 
- Bí thư Tỉnh ủy đã sớm dự báo tình hình và đề ra nhiệm vụ cấp 
bách của Đảng bộ tỉnh lúc này là nhanh chóng xây dựng các khu 
căn cứ để Tỉnh ủy đứng chân chỉ đạo cách mạng. Trên cơ sở phân 
tích các điều kiện xây dựng căn cứ và nhất là phong trào cách mạng 
ở các địa phương, Tỉnh ủy quyết định chọn hai nơi là huyện Tiên 
Phước và huyện Quế Sơn, dựa vào thế núi liên hoàn để lập căn cứ. 
Đồng thời chỉ đạo cho đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban 
Chính trị Tỉnh đội tiến hành chôn cất vũ khí ở những nơi dự định 
lập căn cứ. Riêng xã Quế Phong (huyện Quế Sơn) ta đã chôn được 
hơn 300 khẩu súng các loại. Các kho tàng, công quỹ kháng chiến còn 
lại được phân phát cho nhân dân, bọn chống đối cách mạng bị giam 
giữ trước đây cũng được giáo dục, tuyên truyền sau đó phóng thích1.

1. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng: “Tài liệu Đề 
cương tổng hợp, hệ thống diễn biến tình hình từ năm 1954-1960 (dựa theo hồi ký 
của các đồng chí Mười Khôi, Đỗ Quang Thắng, Đào Đắc Trinh, Nguyễn Tiến Chế, 
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Khi cơ quan Tỉnh ủy dự định di chuyển theo hướng Tiên Phước 
để xây dựng căn cứ kháng chiến thì cũng là lúc bọn Quốc dân đảng 
địa phương ngóc đầu dậy chống phá cách mạng. Chúng tập hợp lực 
lượng, phối hợp cùng với những tên phản động bị ta xử lý trong thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp tiến hành truy bắt, giam cầm, thủ tiêu 
nhiều cán bộ, đảng viên của ta. Hoạt động trả thù điên cuồng của 
bọn Quốc dân đảng đã gây ra những tổn thất to lớn cho phong trào 
cách mạng địa phương, cơ sở cách mạng ở hầu hết các xã bị vỡ nặng. 
Vì vậy, dự định xây dựng Tiên Phước thành khu căn cứ của Tỉnh ủy 
theo kế hoạch ban đầu đã không thực hiện được. 

Trước tình hình đó, từ đầu tháng 8-1954, cơ quan Tỉnh ủy di 
chuyển lên đứng chân tại khu vực trường Thạnh Đức (xã Tam Dân), 
sau đó di chuyển đến Lâm Môn - Tiên Hồ (chợ Cẩm Khê đi lên). Tuy 
nhiên ở đây chỉ được vài ngày thì khu vực này bị bọn Quốc dân đảng 
phát hiện, chúng báo cho quân đội liên hiệp Pháp và quân ngụy đưa 
quân lên uy hiếp, càn quét nên cơ quan Tỉnh ủy phải di chuyển về 
hướng huyện Thăng Bình. 

Mặc dù phải di chuyển liên tục, phải đối mặt với hiểm nguy 
nhưng đây cũng là giai đoạn Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo kịp thời, 
sắc bén để lãnh đạo các tổ chức đảng, nhân dân nhanh chóng vượt 
qua khó khăn, thích nghi với điều kiện hoạt động mới để giữ vững 
phong trào. Trước sự đánh phá khốc liệt của địch, Tỉnh ủy chỉ đạo 
các cấp uỷ Đảng phải “Quyết tâm bám chặt cơ sở, giữ vững phong 
trào và động viên đảng viên bám cơ sở”; trong hoạt động “phải hết 
sức khéo léo che giấu lực lượng để tránh bể vỡ, bảo tồn lực lượng”. 
Đảng viên bị địch bắt không nhận mình là đảng viên, phải thực 
hiện khẩu hiệu “không nhìn, không nhận, không khai”. Cùng với 
đó, Tỉnh ủy chủ trương chuyển cán bộ từ vùng này qua vùng khác, 
những nơi cán bộ còn khả năng hoạt động hợp pháp thì hạn chế 
hoạt động; tiến hành xây dựng các điểm bí mật che giấu cán bộ trong 

Đỗ Thế Chấp, Ngô Nghiên, Đoàn Hồng…)”. Tài liệu lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy Quảng Nam, tr.09.
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nhân dân và các căn cứ bí mật của cơ quan lãnh đạo từ xã, huyện, 
tỉnh và các đoàn công tác. Tỉnh ủy hướng dẫn tổ chức lại các chi bộ 
theo hướng tinh gọn, chọn lọc đảng viên chặt chẽ hơn, lựa chọn bồi 
dưỡng những cán bộ, đảng viên trung kiên để làm nòng cốt, những 
cán bộ, đảng viên bị địch nghi vấn thì cho sinh hoạt đơn tuyến.

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Thăng Bình, Quế Sơn
Đến ngày 31-8-1954 (thời hạn cuối cùng của thời gian chuyển 

quân, tập kết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam), quân đội liên hiệp 
Pháp đã tiếp quản toàn bộ địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngay sau khi 
tiếp quản vùng tự do của ta, quân đội liên hiệp Pháp cấu kết với bọn 
phản động địa phương thi hành hàng loạt các vụ khủng bố, bắn giết 
cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng, tiêu biểu như các vụ thảm sát 
ở Hà Lam-Chợ Được (huyện Thăng Bình, ngày 05-9-1954), Chiên 
Đàn (huyện Tam Kỳ, ngày 27-9-1954), Cây Cốc (Tiên Phước, 01-9-
1954)… gây nên tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. 
Ở Tam Kỳ, chúng bắt đầu xây dựng bộ máy chính quyền tay sai từ 
huyện xuống các khu, các xã; thẳng tay đàn áp, bắt bớ, chém giết các 
cán bộ, đảng viên của ta. 

Để đảm bảo an toàn, bộ phận Thường trực Tỉnh ủy đã quyết 
định chuyển cơ quan từ Tam Dân ra đứng chân tại khu vực làng Cao 
Ngạn, phía tây huyện Thăng Bình (nay thuộc xã Bình Lãnh, huyện 
Thăng Bình) để chỉ đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh.

Cao Ngạn - Bình Lãnh là vùng đất có truyền thống đấu tranh 
cách mạng kiên cường; địa thế thuận lợi, đảm bảo an toàn để xây 
dựng căn cứ địa. Khu vực này nằm trên tuyến hành lang phía tây 
của tỉnh nên dễ dàng tiếp nhận thông tin, tình hình từ các huyện 
phía Bắc của tỉnh cũng như thông thương với các huyện phía Nam 
như Tiên Phước, Phước Sơn, Trà My. Nguồn lương thực, thực phẩm 
được nhân dân trong vùng đảm bảo. Hơn nữa, trong kháng chiến 
chống Pháp, đây là vùng khá phát triển về kinh tế, nhân dân tích cực 
tham gia các phong trào cách mạng nên việc bảo vệ bí mật, tiếp tế 
lương thực cho cơ quan Tỉnh ủy có nhiều thuận lợi.
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Trong thời gian đứng chân tại Cao Ngạn, Tỉnh ủy tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức cho cán bộ, 
nhân dân học tập nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ; đối với đảng viên, 
cán bộ học tài liệu dũng khí cách mạng và gương các đồng chí Trần 
Phú, Hoàng Văn Thụ; phương thức hoạt động bí mật trong giai đoạn 
mới. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đi tập kết ra 
miền Bắc. Tập trung lãnh đạo nhân dân nắm vững những nội dung 
cơ bản của Hiệp định, nhất là Điều 14C kiên quyết đấu tranh chống 
các cuộc thảm sát, chống các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” của 
chính quyền Mỹ-Diệm.

Đến khoảng tháng 10-1954, bọn địch đánh hơi được nơi đóng 
cơ quan Tỉnh ủy, nên tung bọn mật vụ, thám báo và huy động lực 
lượng trên một tiểu đoàn đến bao vậy khu vực vùng núi La Nga - 
Cao Ngạn. Nhờ phát hiện sớm âm mưu của địch, cơ quan Tỉnh ủy 
lập tức di chuyển ra khu vực Quế Châu (huyện Quế Sơn). Đây là 
địa bàn được Tỉnh ủy chọn xây dựng căn cứ lâu dài. Tuy nhiên vừa 
đặt chân đến Quế Châu, bọn Quốc dân đảng địa phương hoạt động 
mạnh, âm mưu chống phá ta nên cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục di chuyển 
sang xóm nhà Xã Viện (đồng chí Trần Viện) ở khu vực Lộc Đại (nay 
thuộc xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn). Vào cuối năm 1954, cơ quan 
Tỉnh ủy bị địch tập kích bất ngờ nhưng may mắn đồng chí Trương 
Chí Cương và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy thoát khỏi vòng vây. 
Trước sự vây ráp, truy quét liên tục của địch, tháng 01-1955, đồng 
chí Trương Chí Cương chỉ đạo chuyển toàn bộ cơ quan Tỉnh ủy ra 
đứng chân ở Điện Bàn và thị xã Hội An. Như vậy, tính đến tháng 
01-1955, cơ quan Tỉnh ủy đã rời khỏi cánh Nam của tỉnh và bắt đầu 
chuyển ra đứng chân ở các địa phương cánh Bắc theo đúng kế hoạch 
đã được định trước.

3. Tỉnh ủy xây dựng cơ sở đứng chân tại Hội An, Điện Bàn

Trong điều kiện địa bàn rộng lớn lại bị địch đánh phá ác liệt nên 
đường dây liên lạc giữa khu, tỉnh, huyện gặp nhiều khó khăn. Để thuận 
lợi cho việc chỉ đạo phong trào cách mạng, từ giữa năm 1955, Tỉnh ủy 
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quyết định chia cơ quan Tỉnh ủy làm hai bộ phận (phân ban). Bộ phận 
phía Bắc (phân ban cánh Bắc) - phụ trách địa bàn các huyện Điện Bàn, 
Hòa Vang và Đà Nẵng di chuyển về đứng chân ở khu vực xã Điện 
Tiến (huyện Điện Bàn), gồm các đồng chí Phan Tốn, Cao Sơn Pháo và 
Nguyễn Thành Long do đồng chí Tốn trực tiếp phụ trách (lúc này đồng 
chí Nguyễn Thành Long đang là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng). Bộ phận 
phía Nam (Phân ban cánh Nam) - phụ trách các huyện Duy Xuyên, 
Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước và thị xã Hội An đứng chân ở khu 
vực Thuận Tình (khu vực Rừng Dừa Bảy Mẫu) - xã Cẩm Thanh, thị xã 
Hội An, có thời gian di chuyển sang đóng tại Bến Trễ (xã Cẩm Hà) và 
xã Cẩm Châu. Bộ phận phụ trách phía Nam gồm các đồng chí Nguyễn 
Tấn Ưng, Phạm Tứ (Mười Khôi) và Nguyễn Đình Trân, do đồng chí 
Nguyễn Văn Tấn (Nguyễn Tấn Ưng) phụ trách1.

Phân ban phía Bắc đứng chân trên địa bàn xã Điện Tiến: Ngay 
từ cuối năm 1954, khi phong trào cách mạng trong tỉnh gặp nhiều 
khó khăn, tổn thất do chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” của Mỹ-ngụy 
gây ra, Tỉnh ủy đã chủ trương cho Huyện ủy Điện Bàn xây dựng khu 
vực Sùng Công, Cấm Mây, Châu Bí thành căn cứ cách mạng của 
tỉnh và huyện. Huyện ủy Điện Bàn cử đồng chí Tưởng Cơ phụ trách 
công tác xây dựng căn cứ cách mạng tại đây.

Xã Điện Tiến được lựa chọn xây dựng căn cứ cách mạng của 
tỉnh và của huyện Điện Bàn vì nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố về 
“thiên thời”, “địa lợi”, “nhân hòa”. Địa lợi vì có núi Bồ Bồ (Đất Sơn) 
diện tích 254ha, cao 55m, nhiều cây, nhiều khe hố.... Từ Sùng Công 
đến Tứ Sơn có các truông dài, ở Châu Bí có các cấm rậm rạp như 
cấm Sợi Mây, cấm Hạ.... Nhân hòa vì nhân dân Điện Tiến có truyền 
thống yêu nước và giác ngộ cách mạng cao.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, đồng chí Tưởng Cơ cùng 
nhiều cán bộ của Huyện ủy Điện Bàn đã xây dựng được nhiều cơ sở 
nuôi giấu cán bộ như các ông Cửu Bốn, Nguyễn Văn Nhứt, Nguyễn 

1. Những năm tháng không quên, Nxb. Đà Nẵng, tr.135.
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Văn Đài, Nguyễn Lự, Hồ Cập, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Sở, Nguyễn 
Chí, Hồ Thành; gia đình các bà: Phạm Thị Cộng (Mẹ Cộng), Tưởng 
Thị Nga, Phạm Thị Hước, Hồ Thị Tình.... Các đồng chí Khu ủy, 
Tỉnh ủy, Huyện ủy Điện Bàn thường xuyên hoạt động ở đây như 
Tư Lung, Nguyễn Xuân Hữu, Phan Tốn, Cao Sơn Pháo, Phạm Tứ 
(Mười Khôi), Ngô Dinh, Phạm Nghiện, Phạm Ký... Tiêu biểu như 
bà Phạm Thị Cộng là một cơ sở cách mạng trung kiên, nhiều lần 
bị địch bắt đi di dân, đấu tố nhưng bà vẫn kiên quyết trụ bám, trở 
thành chỗ dựa tin cậy của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Ban ngày bà ngủ gà 
ngủ gật nhưng ban đêm bà thức trắng để canh gác cho cán bộ. Bà có 
những cách rất riêng, rất sáng tạo để nuôi giấu cán bộ mà vẫn che 
mắt được kẻ thù. Bà nắm rõ tình hình hầm bí mật trong xóm và biết 
bố trí cán bộ ở đâu thì thuận lợi. Bà đặt ngọn đèn dầu trong nhà, 
ngoài bờ sông Yên, dùng các ký hiệu khác như cách phơi quần áo 
trên dây, thả bè chuối... Như vậy cán bộ, bộ đội biết mà tránh được 
địch, từ ngọn đèn của bà nhen lên nhiều ngọn đèn khác trên tuyến 
hành lang Đại Hiệp - Điện Tiến. 

Bà Nguyễn Thị Hủy ở cấm Sợi Mây, có chồng và 04 con trai là 
liệt sĩ. Trong kháng chiến chống Pháp 9 năm, nhà bà đã có 02 hầm bí 
mật: 01 dành cho gia đình, 01 dành cho cán bộ. Sang thời kỳ 1954-
1959-1960, nhà bà có tới 04 hầm bí mật làm trong nhà, trong buồng, 
trong hầm tránh đại bác và ngoài hàng tre, miệng hầm cho ra ngoài 
chặn cối đá lên. Bà cho người lên Ái Nghĩa mua xi-măng, sắt, thép 
về xây hầm bí mật. Những căn hầm bí mật này đã từng nuôi giấu các 
đồng chí cán bộ tỉnh, huyện như đồng chí Huy, đồng chí Bình, đồng 
chí Chữ, đồng chí Năm Dừa...

Bà Cửu Hiền (Hiền là tên chồng, mua C phẩm cho sang). Chồng 
bà là cơ sở cách mạng đã chuẩn bị một bữa tiệc dụ bọn hội đồng 
xã để ta tiêu diệt. Không may trong trận đánh này ông trúng đạn 
chết. Tuy đau thương nhưng bà vẫn giác ngộ, nuôi giấu cán bộ tỉnh, 
huyện chu đáo. Hầm bí mật nhà bà có đồng chí Phan Tốn, đồng chí 
Vũ Trọng Hoàng (Bốn Hương). 
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Từ sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, tận dụng thời 
gian chuyển quân tập kết, Huyện ủy Điện Bàn kịp thời chỉ đạo sắp 
xếp Đảng bộ xã Điện Tiến giải thể các chi bộ thôn, lựa chọn những 
đảng viên kiên trung, được thử thách trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp để thành lập các chi bộ mới theo hướng tinh gọn, chuyển 
toàn bộ hoạt động của các chi bộ vào hoạt động bí mật để kịp thời 
lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương. Đồng chí Nguyễn Tất 
Thắng, cán bộ Huyện ủy Điện Bàn được phân công phụ trách địa 
bàn xã Điện Tiến. Theo đó, chi bộ Sùng Công do đồng chí Hồ Hí 
phụ trách; chi bộ Diệm Sơn do đồng chí Trương Nghĩa làm Bí thư; 
chi bộ Xuân Sơn do đồng chí Hà Ân làm Bí thư; chi bộ Thái Sơn do 
đồng chí Nguyễn Thảng làm Bí thư; chi bộ Cẩm Sơn do đồng chí 
Nguyễn Phẩm làm Bí thư1. Những chi bộ này đã kiên trì trụ bám để 
lãnh đạo nhân dân chống lại các âm mưu đánh phá, khủng bố của 
địch, ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ và cơ sở cách mạng.

Trong thời gian Tỉnh ủy đứng chân tại đây, dưới sự lãnh đạo của 
các Chi bộ Đảng bí mật nhân dân xã Điện Tiến đã mưu trí, dũng 
cảm, sáng tạo nhiều hình thức đấu tranh để chống lại thế kèm kẹp, 
các âm mưu tố cộng, diệt công của Mỹ-ngụy. Tiêu biểu như: các chi 
bộ bố trí một số quần chúng tốt vào lực lượng dân vệ để nắm tình 
hình địch và tìm cách hạn chế hoạt động phá hoại của chúng; bố trí 
người của ta vào các hội đồng hương chính ở các làng cả nhiệm kỳ 
1 và nhiệm kỳ 2 (1956), hoạt động theo phương châm “xanh vỏ đỏ 
lòng”. Nổi bật nhất như các ông Hồ Túc, Hồ Nhớ, Hồ Hiểu được chỉ 
đạo tham gia Hội đồng hương chính làng Châu Bí, ông Hồ Túc làm 
Chủ tịch Hội đồng. Nhờ đó, gia đình ông đã trở thành cơ sở nuôi 
giấu bà Trần Thị Bửu (vợ đồng chí Phan Tốn), đồng chí Nguyễn 
Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy trong một thời gian dài. Ở Tứ Sơn, ta 
đưa các ông Đỗ Y, Đoàn Liêm, Bùi Thạc, Trần Ngọc Xuân vào làm 
Chủ tịch Hội đồng hương chính các làng Diệm Sơn, Xuân Sơn, Thái 

1. Đảng bộ xã Điện Tiến (2003): Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và 
nhân dân xã Điện Tiến (1930-1975), Nxb. Đà Nẵng, tr.88.
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Sơn, Cẩm Sơn. Chính những cơ sở nội tuyến này đã cung cấp các 
giấy tờ tùy thân hợp pháp cho cán bộ nằm vùng, tạo điều kiện thuận 
lợi để cán bộ hoạt động1.

Một phương thức đấu tranh khá sáng tạo là lợi dụng phong trào 
“chống ăn trộm” ở Tứ Sơn, Sùng Công để bảo vệ cán bộ cách mạng. 
Mỗi khi phát hiện có địch đi rình mò, tập kích ban đêm để bắt cán 
bộ ta thì nhân dân nổi mõ, hô hoán “ăn trộm”, “bắt ăn trộm”; thế là 
đuổi chúng đi một các hợp pháp hoặc bắt giải về quận. Với cách làm 
này, vào năm 1955, hai đồng chí Hồ Nghinh và Phan Tốn từ phía 
nam ra cùng đồng chí Nguyễn Hoàng thì bị nhân dân nghi ngờ đuổi 
bắt; sau đó cơ sở nhận diện người mình, can thiệp nên cả ba đồng 
chí được đưa về căn cứ an toàn. Cấp ủy và nhân dân địa phương còn 
chủ trương phát cấm Lớn, cấm Sợi Mây, cấm Họ bề ngoài là đánh lừa 
địch, làm cho chúng tin rằng Hội đồng hương chính ở đây là trung 
thành, đã “tích cực” chống Việt Cộng. Thực ra cán bộ ta vẫn ăn ở 
trong dân, không phải trốn tránh trong cấm và chỉ một thời gian sau 
“cây nảy chồi, lên lá rậm rạp trở lại”. Nhiều hoạt động chống địch “tố 
cộng”, “trưng cầu dân ý”, “cải cách điền địa”, “đi dinh điền”... được chi 
bộ lãnh đạo, nhân dân tích cực hưởng ứng và thu kết quả tốt. Ngoài 
ra còn có một vệt hành lang từ vùng cát (từ Quảng Lăng, Điện Nam) 
qua Điện Thắng lên Sông Yên, nối liền Hội An với căn cứ Điện Tiến. 

Phân ban phía Nam đứng chân trên địa bàn thị xã Hội An: Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của Tỉnh ủy trong thời gian từ 
cuối năm 1954-1955 là tổ chức cho cán bộ, đảng viên tập kết ra miền 
Bắc. Tuy nhiên, từ ngày 31-8-1954, quân đội Liên hiệp Pháp đã tiếp 
quản toàn bộ tỉnh Quảng Nam, việc chuyển quân bằng đường bộ 
không thể thực hiện được. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy quyết định 
xây dựng cơ quan bí mật của Phân ban Tỉnh ủy phía Nam đặt tại các 
thôn Thuận Tình, Thanh Tam, Thanh Nhất, Thanh Nhì… thuộc xã 
Cẩm Thanh và nhiều địa điểm lưu động trong thị xã. Đồng chí Trần 

1. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Điện Tiến (1930-
1975), sđd, tr.89,90,91.
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Hưng Thừa được phân công phụ trách phân ban này, cùng với đó 
còn có đồng chí Phan Đấu phụ trách tổng hợp tình hình; đồng chí 
Ngô Xuân Hạ phụ trách giao thông liên lạc; đồng chí Đặng Việt phụ 
trách liên lạc nội bộ giữa Phân ban với cơ quan Thường trực Tỉnh 
ủy. Chỉ những khi thật sự cần thiết, khẩn cấp mới tổ chức họp để 
bàn bạc, trao đổi công việc và chỉ diễn ra vào ban đêm1. Tại đây có 
địa thế thuận lợi với rừng dừa Bảy Mẫu rậm rạp, khó bị địch phát 
hiện. Hơn nữa nơi đây sát với cơ quan Thị ủy Hội An cũng đứng tại 
thôn 6 Cẩm Thanh nên thuận lợi cho việc trao đổi tình hình, tin tức. 
Tại đây, cơ quan Tỉnh ủy được các cơ sở cách mạng và nhân dân hết 
lòng đùm bọc, bảo vệ. Nhiều cơ sở giao liên không quản ngại gian 
khổ, hiểm nguy hằng ngày đưa đón cán bộ, chuyển tài liệu đến các 
đầu mối để đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy được thông suốt, liên 
tục. Tiêu biểu như chị Lộ, chị Tại, chị Giỏi, gia đình ông Siêng, ông 
Trĩ… ở xóm Thuận Tình, đặc biệt có anh Ngân ở xóm Cồn Chài, 
mặc dù bị mù nhưng là một giao liên dẫn đường thuần thục cho các 
đồng chí Ngô Xuân Hạ, Trần Hưng Thừa, Phan Đấu2 dọc tuyến Hội 
An - Phước Trạch. Nhiều gia đình coi cán bộ Tỉnh ủy như con em 
trong gia đình nên ra sức bảo vệ, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tổ 
chức canh gác, đào hầm bí mật trong nhà để cán bộ trú ẩn, làm việc.

Nhờ sự hỗ trợ của Thị ủy Hội An, nhất là các cơ sở cách mạng ở 
các xã Cẩm Thanh, Cẩm Châu, Cẩm Hà, mạng lưới cơ sở và đường 
dây liên lạc được chắp nối vững chắc từ Hội An đến các trạm Bà Rén 
(Duy Xuyên), Trà Đình (Quế Sơn), Lò Rèn, Cây Mộc (Thăng Bình), 
Cửa Lở (Tam Kỳ) theo hệ thống sông ngòi do đồng chí Ngô Xuân Hạ 
phụ trách. Trong tuyến đường dây liên lạc này, ta sử dụng các loại ghe 
làm rớ ở những điểm cố định làm trạm nhận và chuyển tài liệu; các 
loại ghe chuyên làm ăn buôn bán trên các sông được cải trang để đưa 
đón cán bộ Tỉnh ủy đi lại hoạt động ở các huyện. Ngoài ra, tuyến giao 

1. Phan Đấu: Dặm đường xa, Nxb. Đà Nẵng, tr.69,70.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam – Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng 

(1997): Những ngày giữ lửa, Nxb. Đà Nẵng, tr.375-378.
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liên đường sông từ Cồn Chài, Vạn Lăng, Thuận Tình, Thanh Tam đi 
các nơi khác trong thị xã và tuyến đường dây trên bộ từ căn cứ bí mật 
của tỉnh từ Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An... cũng được xây dựng và duy trì 
hoạt động thường xuyên1. Trong thời gian đứng chân trên địa bàn Hội 
An, Phân ban Tỉnh ủy đã tiếp nhận hơn 70 cây súng do đồng chí Phạm 
Tứ (Mười Khôi) nhận của Liên khu 5 được một số cơ sở vận chuyển 
từ Bình Định về bí mật chôn giấu tại Cù Lao Chàm. Sau khi tiếp nhận, 
Phân ban Tỉnh ủy đã chỉ đạo các giao liên vận chuyển số vũ khí này về 
căn cứ Tỉnh ủy trên địa bàn các huyện phía Tây của tỉnh phục vụ cho 
phong trào đấu tranh vũ trang sau Nghị quyết Trung ương 15.

Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo Phân ban cánh Nam lãnh đạo tổ 
chức nối lại liên lạc với các huyện phía Nam, nhanh chóng khôi 
phục lại sự lãnh đạo thống nhất toàn tỉnh. Thực hiện chủ trương 
của Khu ủy, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng lãnh đạo nhân dân kiên 
quyết đấu tranh chống lại âm mưu “tố cộng”, “diệt cộng”, chặn đứng 
thủ đoạn ly khai xuất thú của địch; xem xét khuyến khích đảng viên 
chuyển vùng hoạt động để tránh nanh vuốt của kẻ thù.

II. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG 
ĐỨNG CHÂN TẠI HÒA VANG, ĐẠI LỘC,  

BẾN HIÊN, BẾN GIẰNG; LÃNH ĐẠO GIỮ GÌN 
LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, ĐẤU TRANH ĐÒI 

ĐỊCH THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ, 
CHỐNG “TỐ CỘNG”, “DIỆT CỘNG” 

 (1955-1959)

1. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Hòa Vang, Đại Lộc, lãnh 
đạo xây dựng căn cứ kháng chiến

Từ tháng 7-1955, do yêu cầu tổ chức các cuộc vận động lớn, hội 
họp đông người, mặt khác địch tăng cường đánh phá các địa điểm mà 

1. Lịch sử Đảng bộ thị xã Hội An (1930-1975), sđd, tr.215, 216.
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chúng nghi ngờ cơ quan đứng chân ở đồng bằng nên cơ quan Tỉnh ủy 
Quảng Nam chuyển từ xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn lên đứng chân 
ở khu vực Mang Mai, Tống Cói, Phú Túc thuộc xã Hòa Nam huyện 
Hòa Vang. Lúc này, cơ quan Tỉnh ủy và các bộ phận dựa vào hốc đá, 
khe suối hoặc che bằng vải ni lông vì đề phòng bọn tề điệp phát hiện 
và cũng dễ dàng thu xếp, xóa dấu vết khi cơ quan chuyển đi.

Tiếp đó, Tỉnh ủy quyết định tách hai xã Hòa Bắc và Hòa Nam 
ra khỏi huyện Hòa Vang để thành lập khu căn cứ của Tỉnh ủy (mật 
danh B1), thành lập Ban Cán sự B1 còn gọi là Ban Cán sự miền Tây 
Hòa Vang, do đồng chí Châu Quang Tuyến làm Bí thư1. Khu B1 
được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực bàn đạp để 
Tỉnh ủy chỉ đạo phong trào thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang, Đại Lộc. 
Dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự, nhân dân Khu B1 tích cực tham 
gia đấu tranh chống tề điệp xâm nhập, chống bọn thương lái tay sai 
đi do thám, tuyên truyền nói xấu cách mạng; chống khủng bố bằng 
nhiều hình thức như xô phạt, đấu tranh trực diện. Đồng bào còn đặt 
cạm bẫy, cắm chông; sử dụng cả phong tục, tập quán để hù dọa, xua 
đuổi bọn tay sai. Nhờ sự đùm bọc, che chở của đồng bào nên khu 
căn cứ được bảo vệ an toàn trước sự uy hiếp của kẻ thù.

Để phục vụ lâu dài cho sự nghiệp kháng chiến, Tỉnh ủy quyết 
định xây dựng khu vực Trung Mang (nay thuộc xã Ba, xã Tư, huyện 
Đông Giang) trở thành khu căn cứ cách mạng vững chắc. 

Khu căn cứ Trung Mang thuộc xã Ba, xã Tư của huyện Bến 
Hiên nằm trọn trên dãy Trường Sơn Đông với địa bàn núi non hiểm 
trở, chủ yếu là vùng đồi núi cao và đồi núi bát úp, có độ dốc lớn và 
bị chia cắt thành những khu vực khác nhau. Trung Mang có vị trí 
gần với Đà Nẵng, huyện Đại Lộc và vùng đồng bằng Quảng Nam 
nên rất thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách 

1. Đảng bộ huyện Đông Giang (2010): Lịch sử Đảng bộ huyện Đông Giang 
(1945-2005), Nxb.CTQG, Hà Nội, tr.95. Từ tháng 8-1955, Ban Cán sự B1 quyết 
định chia hai xã Hòa Bắc, Hòa Nam thành 05 xã nhỏ là: xã Một, xã Hai, xã Ba, 
xã Tư, xã Nam. 
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mạng các huyện đồng bằng và thành phố Đà Nẵng. Từ đây xuống 
các vùng sông Nam, sông Bắc (huyện Hòa Vang) chỉ hơn một buổi 
đường. Nếu đi về hướng Đại Lãnh, Túy Loan cũng chỉ mất một ngày 
đi bộ nên thuận lợi cho việc tiếp tế lương thực, thực phẩm; đồng 
thời nơi đây cũng rất thuận lợi cho công tác hậu cần do gần các con 
đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí qua tuyến Đông 
Trường Sơn từ các huyện Nam Đông, A Lưới của tỉnh Thừa Thiên 
qua huyện Bến Hiên, rồi từ Bến Hiên phát triển xuống Đà Nẵng và 
đồng bằng Quảng Nam và các tỉnh khác của Liên khu 5. 

Căn cứ Trung Mang - tức chiến khu Nguyễn Huệ từng được 
quân và dân Hòa Vang xây dựng từ cuối năm 1946 phục vụ cho cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Tại đây, Huyện ủy đã chú trọng xây dựng 
cơ sở chính trị vững chắc trong đồng bào các dân tộc và gia tăng sản 
xuất để cung cấp lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Chiến khu 
này cũng từng là địa bàn đứng chân của các lực lượng vũ trang của 
Liên khu 5, của tỉnh Thừa Thiên, nhiều cơ quan, kho tàng của tỉnh 
cũng được xây dựng tại đây. Bước sang thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ, mặc dù phong trào cách mạng ở đồng bằng bị chính quyền Mỹ-
Diệm đàn áp, khủng bố khốc liệt nhưng phong trào cách mạng của 
quần chúng ở khu vực Trung Mang vẫn được giữ vững. Ở đây, đồng 
bào dân tộc thiểu số sống trong bốn thôn, địch không lập được chính 
quyền vì đồng bào chống trả quyết liệt, tuy gần địch nhưng rất an 
toàn vì nhân dân giác ngộ cách mạng cao, họ đặt bẫy, cắm chông, 
đào hầm chông và canh gác bảo vệ rất tốt. Đoàn khảo sát vùng Trung 
Mang năm 1958 của chính quyền Ngô Đình Diệm đã thừa nhận: 
“Dân Thượng ở đây có khuynh hướng thân Cộng và thái độ bất hợp tác 
với ta. Một khi có đơn vị quân sự ta lên thì hoặc bỏ chạy vào rừng sâu 
hoặc vẫn ở nhà nhưng không bao giờ chịu giúp ta về mặt tin tức hay 
chỉ đường, dẫn lộ”1.  

1. Đệ nhất Cộng hòa: “Phúc trình kết quả công tác tại Trung nguyên Trung 
phần gửi Tổng thống Việt Nam cộng hòa của Giám đốc Sở Nghiên cứu du kích 
chiến Trung Phần, ngày 24/4/1958”, Tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 
II- tp HCM, Hộp số 5220, tr.51.
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Tại căn cứ này, tháng 8-1955, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị mở rộng 
và chủ trương: tranh thủ thời cơ khôi phục và phát triển phong trào, 
nhanh chóng bắt mối xây dựng lại cơ sở ở những nơi bị tan rã. Nơi 
không còn đảng viên thì lập Ban cán sự, những địa bàn còn đảng viên 
tập hợp lại thành chi bộ hay tổ chức theo hình thức đơn tuyến, chú 
trọng phát triển đảng viên mới có khả năng hoạt động hợp pháp; ra 
sức tuyên truyền khoét sâu mâu thuẫn và phân hoá lực lượng địch.

Tại chiến khu Trung Mang, vào đầu năm 1956, Tỉnh ủy tổ chức 
Hội nghị để đánh giá lại tình hình và chủ trương: Phải ra sức xây dựng 
Đảng, giữ vững và củng cố lại các loại cơ sở, hết sức chú trọng công 
tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ở cơ sở. Cán bộ phải bám 
cơ sở lãnh đạo nhân dân chống “tố cộng”, chống các chính sách lừa 
bịp của địch. Tại Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Liên khu ủy, Tỉnh 
ủy Quảng Nam-Đà Nẵng tách Đà Nẵng ra khỏi tỉnh Quảng Nam-Đà 
Nẵng, thành lập Thành ủy Đà Nẵng trực thuộc Liên khu ủy 51.

Trong thời gian đứng chân tại đây, Mỹ-ngụy cũng đã nhiều lần 
xua quân đi càn quét để truy tìm, triệt tiêu cơ quan đầu não kháng 
chiến của ta. Tiêu biểu như trận càn tháng 8-1955, địch huy động 
hơn trung đoàn từ ba hướng tiến vào khu vực Trung Mang. Một 
cánh từ Hòa Vang theo hướng Dốc Kiền; một cánh từ An Điềm 
sang và một cánh vượt sông Nam, sông Bắc lên hội quân tại Trung 
Mang. Chúng đóng quân tại Nà Giếu và Nà Cha Đang - là những 
nơi ta có cơ sở mạnh. Địch vừa tiến hành lùng sục vào các làng, vừa 
dụ dỗ, mua chuộc, vừa hăm dọa, khủng bố nhằm uy hiếp tinh thần, 
khai thác tình hình vùng ta. Trước tình hình địch càn quét, khủng 
bố, Ban Cán sự B1 khẩn trương họp bàn phương án lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh. Sau hai ngày càn quét, đến ngày thứ ba thì địch 
hạn chế đánh phá vùng các xã vùng đồng bào Cơ tu, tập trung lực 
lượng để xúc tát đồng bào Kinh về đồng bằng. Để tránh bị khủng 
bố, Ban Cán sự B1 vận động thanh niên người Kinh tạm lánh vào 
rừng sống bất hợp pháp, còn đồng bào Cơ tu thì dùng lời lẽ vừa đơn 

1. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.385-386
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giản, vừa sắc bén để đấu tranh, đồng thời sử dụng các phong tục, tập 
quán địa phương để hù dọa, xua đuổi, buộc chúng phải rút về đồng 
bằng. Nhờ sự mưu trí, dũng cảm của nhân dân, nhất là vai trò lãnh 
đạo của cấp ủy địa phương nên ta đã ngăn chặn được trận càn này, 
cơ quan Tỉnh ủy được bảo vệ an toàn. 

Từ đầu năm 1956, tại cuộc họp của Tỉnh ủy tại chiến khu Trung 
Mang đã tổ chức quán triệt chủ trương “chuyển cán bộ ra hoạt động 
hợp pháp để tránh tổn thất khi địch tăng cường khủng bố” của Liên 
khu ủy 5. Cùng lúc này, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu thực 
hiện các chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” và lấy Quảng Nam làm 
địa bàn trọng điểm để thực hiện. Trước tình hình đó, từ giữa năm 
1956, cơ quan Tỉnh ủy chuyển về đứng chân ở dãy núi Đại An, phía 
Tây Nam xã Lộc Chánh, nay thuộc xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc để 
xây dựng bàn đạp phục vụ cho nhiệm vụ đẩy mạnh đấu tranh đòi 
hiệp thương tổng tuyển cử theo tinh thần Hiệp định Giơ-ne-vơ; 
lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống các chiến dịch “tố cộng”, “diệt 
cộng” của Mỹ-ngụy và triển khai chủ trương đưa cán bộ ra hoạt 
động hợp pháp. 

Dãy núi Đại An cách không xa vùng có dân cư nên thuận lợi cho 
việc tiếp tế, liên lạc để nắm tình hình và triển khai các hoạt động xuống 
các địa phương vùng đồng bằng. Tuy nhiên, từ cuối năm 1955, địch đã 
thành lập được chính quyền tay sai của xã và thường xuyên tung bọn 
tề điệp đi lùng sục khắp các ranh núi. Hơn nữa, nhân dân địa phương 
cũng thường xuyên vào rừng chặt cây kiếm củi nhưng nhờ khéo léo 
ngụy trang, dựng các lán trại dưới các tán cây rậm rạp nên cơ quan 
Tỉnh ủy vẫn được đảm bảo an toàn, bí mật. Cơ quan Tỉnh ủy chỉ còn 
lại đồng chí Cao Sơn Pháo, Phó Bí thư Tỉnh ủy và một vài đồng chí làm 
công tác văn phòng đang đứng chân tại đây, các đồng chí Tỉnh ủy viên 
khác đã tỏa về các địa phương đồng bằng để lãnh đạo phong trào đấu 
tranh đòi hiệp thương tổng tuyển cử và chống “tổ cộng”, “diệt cộng”. Tại 
đây, đồng chí Cao Sơn Pháo thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 
quán triệt, học tập chủ trương đưa cán bộ ra hợp pháp của Liên khu ủy 
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cho các đồng chí được trên quyết định ra hoạt động công khai, chuẩn 
bị các phương tiện đi lại để hoạt động.

Do địch tăng cường khủng bố, vây ráp để cắt đứt các tuyến hành 
lang của ta nên việc tiếp tế lương thực, thực phẩm cho cơ quan gặp 
muôn vàn khó khăn. Hằng đêm, cán bộ văn phòng cơ quan phải 
tìm cách xâm nhập vào nhà các cơ sở cách mạng đã được huyện, 
xã xây dựng để mua gạo, lương thực. Điều kiện sinh hoạt vô cùng 
thiếu thốn, cả cơ quan chỉ có 01 chiếc radio để nghe tin tức; hầu như 
không có thuốc men để chữa bệnh. Một trong những nguy cơ cho sự 
tồn tại của vị trí đứng chân này là sự có mặt thường xuyên của đồng 
bào nghèo lên rừng kiếm củi ở khu vực này. Các đồng chí lãnh đạo 
Tỉnh ủy hết sức cảnh giác và đã phân công đồng chí Tưởng Cơ liên 
lạc với Ban Cán sự miền Tây để chuẩn bị di chuyển về hướng núi. 
Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì cơ quan Tỉnh ủy gặp tổn thất lớn. 
Đó là vào ngày 13-8-1956, bọn tề điệp phát hiện được cơ quan nên 
chúng huy động khoảng chục tên thám báo cùng với an ninh, dân 
vệ của xã Lộc Chánh, cải trang thành một nhóm người đi củi, vác 
theo rựa, đòn gánh, đòn xóc bí mật tiếp cận khu vực đóng cơ quan. 
Ngay khi phát hiện địch, hầu hết cán bộ cơ quan đều chạy mỗi người 
một hướng, địch cuống cuồng nổ súng bắn theo, riêng đồng chí Cao 
Sơn Pháo bị trượt chân, ngã xuống suối nên bị địch bắt. Mặc dù bị 
bọn ngụy quyền ở Đại Lộc tra tấn dã man nhưng đồng chí Cao Sơn 
Pháo vẫn giữ vững khí tiết, không hề khai báo. Tức tối trước tinh 
thần khẳng khái của đồng chí, bọn hội đồng xã Lộc Chánh đã sát hại 
đồng chí Cao Sơn Pháo tại cầu Chánh Cửu vào ngày 14-8-1956. Sự 
hy sinh của đồng chí Cao Sơn Pháo đã để lại một niềm tiếc thương, 
xúc động sâu sắc trong lòng đồng chí, đồng bào, đồng thời cũng đã 
để lại bài học quan trọng trong công tác bảo vệ bí mật ở các căn cứ 
Tỉnh ủy.

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Bến Hiên, Bến Giằng, triển 
khai học tập Nghị quyết Trung ương 15

Sau khi phát hiện cơ quan Tỉnh ủy ở vùng ranh núi Đại Lộc, 
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địch thường xuyên tung bọn thám báo, tề điệp lên dò la, tiến hành 
các đợt càn quét để triệt phá cơ quan của ta. Trước tình hình đó, đầu 
năm 1957, cơ quan Tỉnh ủy phải chuyển lên đứng chân tại chiến khu 
Trung Mang. Đến đầu năm 1958, cơ quan Tỉnh ủy chuyển lên đứng 
chân tại thôn Paghì, xã Tà Pơơ, huyện Giằng (nay thuộc thôn Hai xã 
Tà Pơơ, huyện Nam Giang). Đây là địa bàn trung tâm để thuận lợi 
cho việc lãnh đạo phong trào cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất 
là các huyện cánh Nam. 

Tại đây, đầu năm 1958, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức hội nghị 
mở rộng với sự tham dự của các đại biểu của các huyện. Hội nghị 
kiểm điểm công tác lãnh đạo từ sau khi địch tăng cường các chiến 
dịch “tố cộng”, “diệt cộng” năm 1956, đề ra các chủ trương đẩy mạnh 
phong trào cách mạng ở đồng bằng, tăng cường xây dựng các huyện 
miền núi thành chỗ dựa cho cả tỉnh, giữa đồng bằng và miền núi có 
sự hỗ trợ trực tiếp lẫn nhau để tạo thế phát triển phong trào.

Tiếp đó, từ giữa năm 1958, Tỉnh ủy tiếp nhận tài liệu Đề cương 
cách mạng miền Nam của đồng chí Lê Duẩn do đồng chí Nguyễn 
Xuân Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Liên khu ủy 5 trực tiếp truyền 
đạt. Trên tinh thần của tài liệu, Tỉnh ủy xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải giữ vững miền núi, xây dựng 
miền núi thành căn cứ địa cách mạng vững chắc, phải tổ chức lực 
lượng tự vệ để bảo vệ căn cứ, đi đôi với việc xây dựng lực lượng 
chính trị và lực lượng kinh tế. 

Tháng 5-1959, Trung ương ban hành Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 15 xác định con đường phát triển của cách mạng miền Nam. 
Cuối tháng 5-1959, văn bản Nghị quyết đã có mặt tại Liên khu 5. 
Đến đầu tháng 6-1959, tại Paghì, Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng 
triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng để học tập Nghị quyết Trung 
ương 15. Hội nghị đề ra nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác xây dựng 
miền núi thành căn cứ địa cách mạng, tuyên truyền đường lối của 
Đảng đến cán bộ, nhân dân, móc nối xây dựng lại cơ sở ở đồng bằng, 
rút thanh niên lên căn cứ xây dựng lực lượng vũ trang, tiến hành 
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diệt ác, phá kìm, khôi phục phong trào đấu tranh của nhân dân; phát 
động thi đua sản xuất.

Khoảng tháng 4-5 năm 1959, Tỉnh ủy đứng chân ở làng Bà Tý, 
xã Tà Pơơ. Tại đây, Tỉnh ủy tiếp nhận đoàn cán bộ chi viện đầu tiên 
từ miền Bắc về. Đoàn cán bộ chính trị gồm 36 đồng chí, do đồng chí 
Hồ Nghinh làm Trưởng đoàn; đoàn cán bộ quân sự gồm 34 đồng chí 
do đồng chí Trần Khanh (Tốc) làm Trưởng đoàn, cùng với các đồng 
chí Đinh Châu, Trần Kim Anh, Trần Đình Hiếu...1. Cuối năm 1959, cơ 
quan Tỉnh ủy chuyển xuống đứng chân ở vùng Bô-lô-sơn, Bô-lô-hiên 
(huyện Bến Hiên) (giáp giới giữa làng Sơn và T’rao) để tập trung chỉ 
đạo phong trào đồng bằng được thuận lợi và trực tiếp, chuyển giao 
nhiệm vụ xây dựng căn cứ miền núi lại cho Ban Cán sự miền Tây. 

III. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM  
ĐỨNG CHÂN TẠI BẾN HIÊN, TRIỂN KHAI 

NGHỊ QUYẾT 15, LÃNH ĐẠO CHUYỂN HƯỚNG 
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG (1959-1960)

Sau Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại thôn Paghì, tháng 8-1959 các 
đoàn cán bộ bao gồm cả quân sự, dân - chính - Đảng từ miền Bắc 
được tăng cường cho Tỉnh ủy đã đến cơ quan Tỉnh ủy. Đây là nguồn 
cán bộ quan trọng nhằm bổ sung cho các huyện và xây dựng một số 
ngành của tỉnh. 

Nhằm đưa cuộc kháng chiến phát triển lên một bước theo tinh 
thần Nghị quyết 15, Tỉnh ủy quyết định chuyển cơ quan từ Bến Hiên 
lên xây dựng cơ sở đứng chân tại bờ sông A Vương, thôn Adhur, xã 
Arooi, huyện Đông Giang và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ IV.

1. Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (2005): Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng qua 
các thời kỳ (1930-2005), Nxb. Đà Nẵng, tr.62, 63 và Tư liệu do đồng chí Trần Kim 
Anh, nguyên Tỉnh ủy viên, Tỉnh đội trưởng Quảng Nam cung cấp.
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Thôn Adhur thuộc xã Arooi, huyện Đông Giang là địa bàn sinh 
sống lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc 
Cơ Tu. Người dân nơi đây với tinh thần lao động cần cù, chịu khó, 
thật thà, chất phác, giàu lòng yêu nước và truyền thống bất khuất 
trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Dưới ách thống trị của chính 
quyền thực dân, phong kiến, đồng bào Cơ Tu không ngừng đấu 
tranh chống lại sự áp bức, bóc lột, không chịu khuất phục trước kẻ 
thù. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng bào đã tổ chức nhiều trận 
đánh oanh liệt làm cho kẻ thù bao phen khiếp sợ; dưới sự lãnh đạo 
của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng bào nơi đây đã 
cùng với nhân dân cả mước góp phần đánh thắng đế quốc xâm lược, 
giành lại quyền làm chủ núi rừng.

Với địa hình miền núi hiểm trở, được che phủ dưới những tán 
rừng bạt ngàn; phía Tây là dãy Trường Sơn che chắn, phía Đông có 
dòng sông A Vương án ngự, là nơi thuận lợi cho việc tổ chức đại 
hội với số lượng đại biểu tham dự đông. Địa điểm xây dựng cơ sở 
vật chất phục vụ Đại hội nằm trên một khu đất giữa sườn núi, có 
diện tích khoảng 15.000m2, cách trung tâm hành chính huyện Đông 
Giang về hướng Tây Nam khoảng 12km, cách bờ sông A Vương 
khoảng 5km về hướng Tây.

Sau khi chuyển cơ quan lên Adhur, tháng 01-1960, Tỉnh ủy triệu 
tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, bên bờ sông A Vương, 
với hàng trăm đại biểu tham dự. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ 
Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Việc được Tỉnh ủy chọn làm nơi đóng cơ quan và tổ chức Đại 
hội quan trọng đầu tiên của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, bàn phương hướng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, cho thấy vị trí quan 
trọng và phong trào cách mạng vững chắc của vùng căn cứ miền núi 
huyện Bến Hiên.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội và các đại biểu về 
tham dự; các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội, công tác chuẩn bị 
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được tiến hành khẩn trương và rất chu đáo: khu vực sản xuất lương 
thực cách 5 km do ông Từ phụ trách; bảo vệ khu vực Đại hội được 
giao cho 03 cụ già làng (dân tộc Cơ Tu cư trú tại Adhur) với 03 cây 
súng… Khu vực Đại hội có 08 ngôi nhà được làm bằng tranh, tre, 
nứa… có nhà suốt lúa, có nhà ăn, nhà chăn nuôi… các ngôi nhà 
được làm dưới tán cây, được ngụy trang cẩn thận nhằm tránh máy 
bay địch phát hiện. Vòng ngoài khu vực Đại hội được cảnh giới và 
bảo vệ nghiêm ngặt, do 8 du kích xã phụ trách, được trang bị 01 cây 
súng Trường mát và 02 cây súng Cacbin. Công tác sản xuất được 
đẩy mạnh nhằm đảm bảo lương thực cho các đại biểu về tham dự 
đại hội; bên cạnh đó, bộ phận phục vụ đã vận động đồng bào trong 
xã và các khu vực lân cận đóng góp lương thực như gạo, khoai, sắn, 
bắp… và các loại thực phẩm như dê, heo, gà… phục vụ cho Đại hội1.

Đại hội được tiến hành trong 15 ngày, các đại biểu nghiên cứu 
Nghị quyết 15, kiểm điểm đánh giá các mặt công tác, đề ra nhiệm vụ 
hoạt động, và học Lịch sử Đảng Lao động Việt Nam2. 

Đại hội đã chủ trương: phải tạo mọi điều kiện để công hạ uy 
thế địch, khôi phục, phát huy uy thế quần chúng, mở rộng và phát 
triển lực lượng cách mạng ở đồng bằng; ra sức xây dựng miền núi 
vững mạnh về mọi mặt làm căn cứ địa cho phong trào cách mạng 
trong tỉnh. Nhiệm vụ ở đồng bằng, vừa tuyên truyền đường lối chủ 
trương của Đảng, vừa móc nối xây dựng lại cơ sở Đảng, rút thanh 
niên xây dựng lực lượng vũ trang. Phương châm hoạt động là đấu 
tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

Đối với miền núi trong tỉnh, Đại hội đã quyết định “sáp nhập Trà 
My, Phước Sơn để thành lập huyện Trà Sơn; sáp nhập Bến Hiên, Bến 
Giằng, Hải Nam và huyện Tây Hòa Vang thành huyện Thống Nhất”.3

1. Theo nhân chứng Hôih Zơơn - nguyên du kích xã Arooi, huyện Đông 
Giang, là người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài của đại hội.

2. Dẫn theo: Lý lịch Di tích Bờ sông A Vương (nơi Tỉnh ủy tổ chức Đại hội 
Đảng bộ lần thứ IV).

3. Lịch sử Đảng bộ huyện Đông Giang (1945 - 2005), Nxb CTQG, H.2010, 
tr.115.
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Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội nhận thấy việc khôi phục 
tổ chức Đảng còn chậm. Hiện nay, số lượng cơ sở có rất ít và không 
đều. Nhiều vùng rộng lớn chưa có cơ sở. Phần lớn đảng viên và cơ sở 
quần chúng là những đối tượng “tình nghi can cứu” nên bị địch theo 
dõi rất khó hoạt động. Trước tình hình đó, Đại hội xác định công tác 
xây dựng Đảng là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới, phải kiên 
trì, thận trọng trong việc phát triển cơ sở, cũng như phát triển đảng 
viên mới, ra sức kiện toàn lại bộ máy Đảng từ tỉnh đến cơ sở để đủ 
sức lãnh đạo phong trào1. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 đồng 
chí, đồng chí Trương Chí Cương được Liên Khu ủy 5 chỉ định làm 
Bí thư Tỉnh ủy. 

Những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, không khí ở Adhur 
sôi động hẳn lên, nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu bí mật. Đây là 
lần đầu tiên sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Bến Hiên 
được tiếp đón cùng một lúc nhiều đồng chí lãnh đạo đại diện Liên 
khu ủy, Tỉnh ủy, các cán bộ chủ chốt của các huyện, thị xã, thành 
phố trong tỉnh2. Để bảo đảm an toàn, tránh địch phát hiện và đánh 
phá, càn quét, ngay sau khi kết thúc Đại hội, Tỉnh ủy đã chủ trương 
di chuyển cơ quan về xã Tà Lu (Đông Giang).

 Đại hội có ý nghĩa trọng đại đối với sự phát triển của phong 
trào cách mạng trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới về phương 
thức hoạt động: kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang 
và nổi dậy giành quyền làm chủ của quần chúng nhân dân. Thành 
công của Đại hội đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của đồng 
bào trong tỉnh.

Sau Đại hội, Tỉnh ủy thành lập các Ban Quân sự, Kinh tế, Tuyên 
huấn, Binh vận. Ban Cán sự cánh Bắc, cánh Trung và miền Tây được 

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (2010): Lịch sử ngành Tổ chức xây dựng 
Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930 - 2010), tr.59.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Giang (2010), Lịch sử Đảng bộ huyện 
Đông Giang (1945-2005), Nxb CTQG, Hà Nội, tr.114.



124

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

giải thể, Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo các huyện. Ban Chấp hành Đảng 
bộ các huyện Tam Kỳ, Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hòa 
Vang được thành lập; huyện Thăng Bình ghép với huyện Quế Sơn 
thành lập liên Huyện ủy. Thành phố Đà Nẵng, thị xã Hội An, Tiên 
Phước do thiếu cán bộ, Tỉnh ủy thành lập Ban Cán sự để hoạt động. 
Cuối năm 1960, đồng chí Trương Chí Cương về Liên Khu ủy 5, đồng 
chí Phạm Tứ (Mười Khôi) làm Bí thư đồng thời bổ sung các đồng 
chí: Phạm Đức Nam, Lê Đình Thi, Huỳnh Trọng Dĩnh, Phan Đấu, 
Trần Minh vào Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy cũng tổ chức thành lập các đội công tác phụ trách các 
xã. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Rút thanh niên lên căn cứ để 
xây dựng lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, đến cuối năm 1960, tỉnh 
thành lập đại đội H30, H21, H36, H29, H32; mỗi đại đội khoảng 
30 chiến sĩ. Tỉnh mở công binh xưởng đầu tiên tại thôn Bờ Nai, xã 
Tà Nu (Bến Hiên). Nhiều lò rèn được xây dựng để sản xuất vũ khí. 
Đến cuối năm 1960, các huyện miền núi đều đã thành lập các đội 
vũ trang.

Số cán bộ ở đồng bằng thoát ly lên miền núi ngày càng đông, để 
giải quyết vấn đề lương thực, Tỉnh ủy phát động phong trào “làm rẫy 
cách mạng, nuôi con heo, con gà cách mạng”. Các tổ đoàn kết sản xuất 
được thành lập ở các thôn, nóc để giúp nhau sản xuất.

Để xây dựng căn cứ địa và đẩy mạnh hoạt động quân sự tạo ra 
sự chuyển biến mới cho phong trào cách mạng, Tỉnh ủy chủ trương 
mở đợt hoạt động quân sự đánh vào hệ thống phòng thủ của địch ở 
miền núi và vùng giáp ranh.

Tháng 3-1960, nhân dân làng Ông Tía ở Phước Sơn dưới sự 
lãnh đạo của cán bộ, đã nổi dậy dùng vũ khí thô sơ như: rựa, giáo 
mác, cung tên, đã tiêu diệt 05 tên địch, thu súng, đốt cơ quan, kéo 
nhau vào rừng bất hợp tác với địch.

Ngày 15-10-1960, lực lượng vũ trang huyện Bến Hiên đã tiến công 
tiêu diệt một trung đội địch tại Dốc Gợp. Tiếp đó, ngày 17-10-1960, 
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lực lượng của ta tiến công đồn Ga Lâu; ngày 18-10-1960, bao vây 
đồn A Tép; ngày 25-10-1960, ta bao vây cồn Cà Xá. Chiến thắng 
Dốc Gợp đã thể hiện tinh thần quyết tâm đánh địch bằng vũ khí 
thô sơ, và là trận mở màn cho phong trào đấu tranh vũ trang của 
quân và dân ta trên địa bàn miền núi Quảng Nam, đánh tan sự kìm 
kẹp của địch, tạo đà cho các cuộc tiến công đồn bót địch, làm tan rã 
chính sách đàn áp, lấn chiếm của địch ở miền núi. Đây là mũi nhọn 
đầu tiên của phong trào đồng khởi ở các huyện miền núi.

Ngày 20-8-1960, ta nổ súng tiến công vào Chi khu quận lỵ Hiệp 
Đức tiêu diệt đại đội bảo an, bắt tù binh, thiêu hủy đồn trại địch. Lực 
lượng ta rút về căn cứ mang theo hai xe chiến lợi phẩm.

Ngày 23-10-1960, lực lượng ta tấn công đồn Bót xít (Bến Giằng). 
Với sự phối hợp giữa bộ đội tỉnh, huyện và du kích xã Axăh, Raràng, 
sau hơn một giờ chiến đấu, các chiến sĩ làm chủ trận địa, diệt 10 tên 
lính bảo an, bắt 20 tên tù binh. Sau các trận đánh, đồng bào lấp các 
ngả đường lên núi, tăng cường rào làng chiến đấu trong núi sâu, hạn 
chế địch lên núi.

Hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thời 
gian Tỉnh ủy đứng chân tại Bến Hiên đã góp phần vào việc xây dựng 
căn cứ địa miền núi vững mạnh, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách 
mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cuối tháng 12-1960, Ủy ban Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời. Đáp ứng tình 
hình mới, báo “Quyết Tiến” của Tỉnh ủy được đổi tên là báo “Giải 
Phóng” với danh nghĩa là cơ quan tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận 
dân tộc miền Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tờ báo có sức thuyết 
phục lớn, động viên, cổ vũ nhân dân đồng khởi đấu tranh với địch 
và ra sức xây dựng, củng cố vùng căn cứ địa.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở đồng bào dân tộc 
miền núi, từ thành công của việc phiên âm tiếng Cơ Tu và ra tờ 
“Gung Dưr”, năm 1960, Ban Cán sự miền Tây tiếp tục phiên âm chữ 
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Ca Dong và cuối năm 1960 phát hành bản tin thứ hai mang tên “Pru 
Dương” in bằng tiếng Ca Dong1. Việc phiên âm thành công chữ Cơ 
Tu và chữ Ca Dong đã góp phần cho công tác tư tưởng ở vùng đồng 
bào các dân tộc thiểu số có nhiều thuận lợi.

Công tác binh địch vận trong thời kỳ được đẩy mạnh, hầu hết 
các địa phương trong tỉnh, nhất là ở các xã, thôn đều có lực lượng 
cơ sở trong tề ngụy. Đáng chú ý là lực lượng tham gia công tác binh 
vận đã phối hợp với lực lượng vũ trang tấn công vào các sào huyệt 
của địch, tiêu diệt, bắt sống tù binh, giáo dục rồi phóng thích tù 
binh nhằm gây ảnh hưởng lớn trong quân địch và gia đình họ. Tiêu 
biểu cho sự vận động phối hợp này là các trận đánh vào quận lỵ 
Hiệp Đức, đánh đồn Ga Lâu, A Tép (Bến Hiên), đồn Bót Xít (Bến 
Giằng)… đều có cơ sở binh vận phối hợp tấn công, góp phần vào 
thắng lợi nhanh hơn, ít tổn thất hơn2.

Giữ vững và từng bước xây dựng miền núi thành căn cứ địa 
cách mạng là một thành công lớn của Đảng bộ. Miền núi trở thành 
chỗ dựa vững chắc của cán bộ, đảng viên và phong trào cách mạng 
của tỉnh trong những năm phong trào ở đồng bằng gặp nhiều khó 
khăn. Đặc biệt, khi có Nghị quyết 15, nhờ xây dựng căn cứ miền núi 
làm chỗ dựa vững chắc, phong trào cách mạng trong tỉnh phát triển 
nhanh từ thế bị động đối phó, ta chuyển sang thế chủ động tiến công 
địch. Kết quả trên đã tạo tiền đề cho phong trào cách mạng Quảng 
Nam - Đà Nẵng phát triển mạnh trong giai đoạn sau.

Như vậy, với vị trí có ý nghĩa chiến lược về mặt phòng thủ quân 
sự, địa điểm bờ sông A Vương đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là nơi 
đứng chân của Tỉnh ủy để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh 

1. Lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (1930-2010), Tam 
Kỳ 7-2010, tr.122. “Gung Dưr” là tiếng Cơ Tu, “Pru Dương” là tiếng Ca Dong, đều 
có nghĩa là “Vùng Lên”.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trường Chính trị tỉnh (2000): Kỷ yếu tọa đàm một 
số vấn đề Đảng bộ Quảng Nam 70 năm hoạt động và trưởng thành (28.3.1930-
28.3.2000), Tam Kỳ, tr.121.
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lần thứ IV, đề ra chủ trương, đường lối chiến lược lãnh đạo phong 
trào cách mạng của tỉnh nhà. 

IV. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM  
ĐỨNG CHÂN TẠI TIÊN PHƯỚC, BẮC TAM KỲ; 

LÃNH ĐẠO GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CÁC  
CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT”, 

“CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MỸ (1961-1968)

1. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Tiên Phước

Đầu năm 1960, cơ quan Liên khu ủy 5 chuyển từ huyện Bến 
Hiên vào đứng chân tại khu vực Nước Là, xã Trà Mai, huyện Trà My 
(nay thuộc huyện Nam Trà My) với mật danh là Đỗ Xá để lãnh đạo 
quân và dân Khu 5 triển khai thực hiện Nghị quyết 15. Đây là điều 
kiện thuận lợi để phong trào cách mạng Quảng Nam, nhất là cánh 
Nam nhanh chóng tiếp thu sự lãnh đạo của Liên khu ủy 5. 

Trước điều kiện thuận lợi đó, từ cuối năm 1961, cơ quan Tỉnh 
ủy Quảng Nam - Đà Nẵng chuyển từ xã Tà Lu, huyện Đông Giang 
về đứng chân tại làng Dụt, thôn Tống Cói, huyện Đông Giang (nay 
thuộc xã Ba, huyện Đông Giang). Để thuận lợi cho hoạt động lãnh 
đạo của Tỉnh ủy, cơ quan Tỉnh ủy chia tách thành hai bộ phận:

Bộ phận cánh Bắc: Đứng chân tại làng Dụt, thôn Tống Cói, 
huyện Đông Giang (nay thuộc xã Ba, huyện Đông Giang).

Bộ phận cánh Nam: Đứng chân tại chân núi Tốt, thôn 5 xã Tiên 
Lãnh, huyện Tiên Phước, sau chuyển về thôn 8 xã Tiên Lãnh.

Từ cuối năm 1962, cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng 
chuyển về đứng chân tại Nà Cau (nay là thôn 3, xã Tiên Lãnh, huyện 
Tiên Phước). 

Xã Tiên Lãnh là một xã miền núi nằm về phía Tây-Tây Nam của 
huyện Tiên Phước, là nơi tiếp giáp giữa huyện Trà My và Quế Sơn 
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(vùng đất này nay thuộc huyện Hiệp Đức) nên đây là địa bàn chiến 
lược của huyện Tiên Phước nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung. 
Nhân dân Tiên Lãnh vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng. 
Sau năm 1954, phong trào cách mạng ở địa phương gặp muôn vàn 
khó khăn, cán bộ, đảng viên bị địch truy bắt, khủng bố, tra tấn tù đày. 
Tuy nhiên với ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần đấu tranh bất 
khuất, nhân dân Tiên Lãnh đã từng bước vượt qua khó khăn, bảo 
tồn lực lượng. Từ năm 1959, sau khi tiếp thu tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 15, phong trào cách mạng của địa phương từng bước 
được phục hồi. Ngày 29-10-1961, đội công tác xã Tiên Lãnh đã dẫn 
đường đưa đơn vị H.30 thuộc Tỉnh đội Quảng Nam do đồng chí Trần 
Kim Anh chỉ huy vượt sông Tranh tiến công hội đồng hương chính 
xã ở thôn 3, đánh tan Tổng đoàn dân vệ của xã. Đến 8 giờ sáng ngày 
31-10-1961, xã Tiên Lãnh được giải phóng hoàn toàn1.

Sau khi được giải phóng, chi bộ xã được tái lập, do đồng chí 
Phan Tâm làm Bí thư chi bộ. Chính quyền cách mạng, các hội, 
đoàn thể quần chúng cũng được thành lập. Đặc biệt, tháng 02-1962, 
đội du kích xã được thành lập do đồng chí Phùng Cư làm Xã đội 
trưởng. Chi bộ Đảng, chính quyền cách mạng lãnh đạo nhân dân 
vừa chăm lo sản xuất để đảm bảo cuộc sống, vừa tích cực phối hợp 
với lực lượng vũ trang tỉnh, huyện đánh địch, xây dựng hệ thống bố 
phòng, sẵn sàng đánh bại các cuộc hành quân càn quét, đánh phá 
của Mỹ-ngụy. Từ đây, xã Tiên Lãnh trở thành địa bàn đứng chân 
của các cơ quan, đơn vị của tỉnh như Cơ quan Tỉnh ủy, Trại giam 
T.154 của Ban An ninh tỉnh, nơi đóng ban chỉ huy Tiểu đoàn 70…

Tại Nà Cau (nay là thôn 15, xã Tiên Lãnh), chấp hành Nghị 
quyết của Khu uỷ 5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng 
quyết định chia Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai tỉnh mới: Quảng 
Nam và Quảng Đà để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo chiến tranh trong 
tình hình mới.

1. Đảng bộ xã Tiên Lãnh (2011): “Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tiên Lãnh 
(1858-1975)”, tr.173-175.
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Tháng 12-1962, tại Nà Cau, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tổ chức 
Đại hội đại biểu lần thứ V; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được 
tổ chức gồm 21 đồng chí do đồng chí Phạm Tứ (Mười Khôi) làm 
Bí thư, đồng chí Vũ Trọng Hoàng (Bốn Hương) và Đào Đắc Trinh - 
Phó Bí thư. Sau 3 tháng đồng chí Phạm Tứ về Khu 5 công tác, đồng 
chí Vũ Trọng Hoàng làm Bí thư. Đại hội bàn các biện pháp tiếp tục 
mở ra giải phóng nông thôn và củng cố giữ vững vùng vừa mới giải 
phóng và căn cứ.

Sau Đại hội, ta phải đối phó với các cuộc càn quét lớn và dài 
ngày của địch đánh phá vào căn cứ của Khu ủy 5 tại Nước Là và vùng 
giải phóng. Chúng liên tiếp mở các chiến dịch “Bình Châu” kéo dài 
từ tháng 7 đến tháng 12-1963, nhằm đánh vào 10 xã, giáp 3 huyện: 
Tiên Phước, Thăng Bình, Tam Kỳ nhằm chiếm lại vùng giải phóng 
của ta. 

Từ tháng 7-1963, để tránh sự đánh phá của địch trong chiến 
dịch “Bình Châu”, cơ quan Tỉnh ủy lại chuyển về đứng chân tại thôn 
3, xã Tiên Phong. Cuối năm 1963, vùng giải phóng của ta được giữ 
vững và mở rộng, khu vực Sơn - Cẩm - Hà được các cơ quan của 
Tỉnh ủy, Tỉnh đội và các ngành của tỉnh về đóng tại đây. Riêng cơ 
quan của Ban Thường vụ và Văn phòng Tỉnh ủy về đứng chân tại 
xóm Ông Huệ thôn 3, xã Tiên Sơn, sau đó chuyển đến ở tại nhà Bà 
Hòe, thôn 1, xã Tiên Cẩm, có thời gian chuyển về thôn 1, xã Tiên 
Hà nhằm đánh lạc hướng sự theo dõi của địch. 

Tại căn cứ Sơn- Cẩm- Hà (7.1963-5.1965), Tỉnh ủy Quảng Nam 
đã lãnh đạo quân và dân thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ VI 
tại căn cứ Đồng Linh (nay thuộc thôn Linh Cang, xã Bình Phú, 
huyện Thăng Bình) vào tháng 12-1964. Đại hội chủ trương phát 
động quần chúng nổi dậy giành quyền làm chủ và hợp pháp đấu 
tranh với địch bằng phương châm hai chân, ba mũi giáp công; xây 
dựng vùng giải phóng thành căn cứ vững mạnh liên hoàn, đẩy 
mạnh hơn nữa công tác thành phố, nhất là xây dựng phát triển thực 
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lực cách mạng trong nội ô; ra sức xây dựng miền núi vững mạnh về 
mọi mặt... 

Tiếp đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các lực lượng vũ trang mở chiến dịch 
Xuân 1965 lấy tên “Chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi” theo chủ trương 
của Khu ủy, Quân khu ủy. Sau chiến dịch Xuân 1965, vùng giải 
phóng của tỉnh Quảng Nam từ Quế Sơn, Thăng Bình, Nam Tam Kỳ, 
Bắc Tam Kỳ, Tiên Phước liên hoàn với miền núi bao gồm 54 xã và 
66 thôn với 300.000 dân nối liền với vùng giải phóng tỉnh Quảng 
Đà. Địch co cụm ở nội ô thị xã Tam Kỳ, các quận lỵ thị trấn và cứ 
điểm ở dọc quốc lộ I. Do đó, đường hành lang từ vùng đông lên 
vùng tây của tỉnh và các huyện thông suốt.  

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Bắc Tam Kỳ

Đến đầu tháng 5-1965, quân Mỹ đổ bộ vào Chu Lai, liên tiếp 
mở các chiến dịch hành quân càn quét, đánh phá vùng giải phóng 
của ta, cuộc chiến đấu của quân và dân Quảng Nam bước vào giai 
đoạn thử thách cam go. Để kịp thời lãnh đạo phong trào đánh Mỹ, 
nhất là chỉ đạo vành đai diệt Mỹ Chu Lai và phong trào cách mạng 
các xã vùng Đông của tỉnh, cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam và các ban 
ngành khác di chuyển từ khu vực Sơn- Cẩm- Hà về đứng chân tại 
thôn 6 xã Kỳ Quế (nay thuộc lòng Hồ Phú Ninh) cuối năm 1965; rồi 
chuyển đến thôn 4, Kỳ Sơn, Tam Kỳ vào năm 1966. 

Trong thời gian đứng chân tại các xã Kỳ Quế, Kỳ Sơn - phía Tây 
Bắc huyện Nam Tam Kỳ, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức cho toàn 
Đảng, toàn quân trong tỉnh học thư Đảng (Thư của Trung ương 
Cục miền Nam gửi cho nông dân toàn miền), qua đó khơi gợi tinh 
thần yêu nước và truyền thống cách mạng của nông dân, giúp phân 
biệt bạn - thù, góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng 
và giai cấp nông dân.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Khu ủy, Quân khu ủy, Tỉnh 
ủy Quảng Nam tập trung lãnh đạo xây dựng vành đai diệt Mỹ Chu 
Lai, hình thành quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ trong lực lượng 
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vũ trang tỉnh Quảng Nam, gắn với chiến thắng Núi Thành (đêm 25, 
rạng ngày 26.5.1965).

Từ cuối năm 1966 đến năm 1967, cơ quan Tỉnh ủy chuyển về 
đứng chân tại thôn 01 xã Tiên Ngọc và thôn 2 xã Tiên Lãnh, huyện 
Tiên Phước để lãnh đạo quân và dân Quảng Nam đánh bại hai cuộc 
phản công chiến lược mùa khô năm 1965-1966; 1966-1967. Qua đó, 
thế và lực của ta được giữ vững và phát triển. Lực lượng vũ trang ba 
thứ quân của ta không ngừng lớn mạnh, phối hợp hiệu quả với lực 
lượng quần chúng hình thành thế trận chiến tranh nhân dân, từng 
bước đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong 
hai ngày 26 và 27-7-1967, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt 
trận dân tộc giải phóng tỉnh Quảng Nam lần thứ I tại thôn 2 xã Tiên 
Ngọc, huyện Tiên Phước.

Tại xã Đốc, huyện Bắc Trà My, từ ngày 14 đến 18-10-1967, Tỉnh 
ủy đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 
VII. Đại hội đề ra nhiệm vụ và biện pháp thực hiện phương hướng 
chiến lược của Trung ương Đảng về mở cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành của Đảng 
bộ gồm 25 đồng chí; đồng chí Vũ Trọng Hoàng được bầu làm Bí 
thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Hoàng Nguyên Trường và Hoàng Minh 
Thắng được bầu làm Phó Bí thư.

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân 1968, cơ quan Tỉnh ủy chuyển về đứng chân tại nhà ông Năng, 
thôn 6 Kỳ Quế. Cơ quan tiền phương của Tỉnh ủy Quảng Nam di 
chuyển xuống đứng chân tại căn cứ lõm Đồng Nghệ thuộc xã Kỳ 
Nghĩa (nay thuộc phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ). Tại 
đây, Ban chỉ đạo tiền phương của tỉnh do đồng chí Vũ Trọng Hoàng, 
Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban đã chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy Xuân Mậu Thân trên chiến trường Quảng Nam, trong đó 
Tam Kỳ là trọng điểm đã giành được thắng lợi quan trọng.
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V. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG NAM  
ĐỨNG CHÂN TẠI NAM TRÀ MY, NAM TAM KỲ, 

TIÊN PHƯỚC; LÃNH ĐẠO ĐÁNH BẠI  
CHIẾN LƯỢC “VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” 

CỦA MỸ (1969 - 1972)

1. Cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam đứng chân tại Nam Trà My1

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiến 
lược “Chiến tranh cục bộ” bị phá sản, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến 
lược phi Mỹ hóa rồi “Việt Nam hóa chiến tranh”. Chúng mở những 
cuộc càn quét quy mô lớn vào vùng giải phóng nhằm “bình định” 
lấn chiếm đất đai, giành dân, tiêu diệt cơ sở cách mạng, đánh bật lực 
lượng chủ lực của ta ra khỏi nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
bọn tay sai vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh. 

Thực hiện kế hoạch của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, 
Mỹ gấp rút củng cố và phát triển quân đội Việt Nam Cộng hòa có 
đủ sức để đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về an ninh của Việt Nam 
Cộng hòa nhằm thay thế dần cho quân viễn chinh, rồi rút dần quân 
Mỹ về nước.

Để bảo đảm an toàn cho lực lượng trước sự đánh phá ác liệt 
của Mỹ - ngụy, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng trong tỉnh, 
từ năm 1969 đến năm 1972, căn cứ và nơi đứng chân của cơ quan 
Tỉnh ủy đóng tại các địa điểm: nóc Ông Đề (thôn 5, xã Kót, huyện 

1. Tháng 3-1963, Tỉnh ủy Quảng Nam chủ trương giải thể huyện Trà Sơn (Trà 
My và Phước Sơn) để thành lập các khu. Huyện Trà My bao gồm khu II và khu 
III. Về sau, bỏ tên gọi khu và gọi là huyện. Khu II là huyện Bắc Trà My (phần đất 
phía Bắc sông Tranh); Khu III là huyện Nam Trà My (phần đất phía Nam sông 
Tranh). Vì vậy, xã Trà Kót thuộc huyện Nam Trà My. Sau năm 1975, huyện Bắc 
Trà My và Nam Trà My sáp nhập thành huyện Trà My. Đến năm 2003, huyện 
Trà My chia thành huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, xã Trà Kót thuộc huyện 
Bắc Trà My.
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Nam Trà My); Suối Đá (thôn 1, xã Kỳ Yên, huyện Nam Tam Kỳ); suối 
Cát (suối Tiên), (xã Phước Hà, huyện Tiên Phước)1. Đặc biệt, tại nóc 
Ông Đề, thôn 5, xã Kót, huyện Nam Trà My, tháng 11-1969, Tỉnh ủy 
đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII.

Xã Kót, thuộc huyện Nam Trà My giai đoạn 1963 - 1975 (nay 
là xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) là một xã miền núi phía Tây của 
tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm huyện lỵ Bắc Trà My 24 km về 
hướng Đông Bắc, phía Bắc giáp với xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh), 
phía Nam giáp với xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng), phía Đông giáp 
với xã Tam Trà (huyện Núi Thành), phía Tây giáp với xã Trà Đông 
(huyện Bắc Trà My)2. Là địa bàn chủ yếu có đồng bào dân tộc Cor 
sinh sống từ lâu đời. Trong kháng chiến chống Pháp, đồng bào dân 
tộc Cor ở xã Kót với bản tính thật thà, chất phác, thủy chung, với 
truyền thống yêu quê hương, đất nước, đã cùng với nhân dân huyện 
Trà My, đoàn kết một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ làm cách mạng, 
quyết không chịu khuất phục kẻ thù xâm lược, đứng lên đấu tranh 
để bảo vệ tự do, bảo vệ quyền làm chủ núi rừng. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, xã Kót là vùng rừng núi bạt ngàn, địa thế hiểm 
trở, là nơi thuận lợi để xây dựng căn cứ địa cách mạng. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng bộ huyện Trà My, đồng bào dân 
tộc Cor ở xã Kót đã đóng góp sức người, sức của và tích cực kháng 
chiến, góp phần vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc.

Với địa bàn có vị trí chiến lược về mặt quân sự, là nơi tiếp giáp 
giữa miền núi với đồng bằng Quảng Nam và Quảng Ngãi, Tỉnh ủy 
đã quyết định chọn xã Kót để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ VIII và làm nơi đứng chân chỉ đạo phong trào cách mạng 
của tỉnh (11-1969). Trước đó, năm 1968, do địch đánh phá ác liệt 
vùng giải phóng, cơ quan Tỉnh ủy phải chuyển về xã Kỳ Sơn (huyện 

1. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-2010), sđd, tr.97, 99.
2. Đảng bộ xã Trà Kót (2017): Lịch sử Cách mạng Đảng bộ và nhân dân xã Trà 

Kót (1945-2015), tr.9.
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Nam Tam Kỳ), có lúc phải đứng chân ở nóc Ông Đề (thôn 5 xã Trà 
Kót, huyện Nam Trà My)1.

Để đảm bảo cho Đại hội diễn ra an toàn, công tác chuẩn bị được 
thực hiện khẩn trương. Tháng 8-1969, Văn phòng Tỉnh ủy cử đồng 
chí Nguyễn Chính, cán bộ nghiên cứu mang công văn của Thường 
trực Tỉnh ủy đến gặp đồng chí Sáu Do, Bí thư Ban Cán sự Nam Trà 
báo cáo kế hoạch xin huy động dân công ở huyện Nam Trà My để 
xây dựng hội trường và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội trên 
400 người. Thường trực Huyện ủy Nam Trà My đã giúp huy động 
dân công ở các xã Giác, Kót, dọc suối nước Tong và Nước Vin tham 
gia xây dựng cơ sở vật chất, hội trường phục vụ Đại hội tại xã Kót2.

Cùng với các hoạt động chuẩn bị, xây dựng cơ sở vật chất đảm 
bảo phục vụ cho Đại hội, công tác tăng gia sản xuất cũng được chỉ 
đạo đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh đó, bộ phận phục vụ đã tích cực 
vận động đồng bào các dân tộc trong xã và những vùng lân cận đóng 
góp lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo lương thực, thực phẩm 
cung cấp phục vụ cho Đại hội.

Sau khi cơ quan Tỉnh ủy được chuyển đến xã Kót, từ ngày 16 
đến ngày 30-11-1969, Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII 
được tổ chức tại bờ suối Nước Oa, nóc Ông Đề, thuộc thôn 5, xã 
Kót. Mặc dù tình hình chiến trường hết sức ác liệt, điều kiện đi lại 
rất khó khăn, nhưng đại biểu về dự Đại hội rất đông đủ. Đồng chí 
Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy, thay mặt Ban Thường vụ Khu ủy về dự 
và chỉ đạo Đại hội.

Sau khi kiểm điểm, đánh giá tình hình các mặt công tác, vạch 
rõ âm mưu và thủ đoạn chiến tranh mới của đế quốc Mỹ, Đại hội đã 
xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 1970 là động viên sự nỗ lực 
cao nhất của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh ra sức 

1. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam: Tài liệu Tọa đàm Bảo 
tồn và phát huy giá trị di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam thời kỳ chống Mỹ, tháng 
01-2013.Tài liệu tòa đàm, bải vi tính.

2. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-2010), sđd, tr.95. 
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chống “bình định” của Mỹ - ngụy, giữ dân và ra sức diệt kẹp giành 
dân, mở rộng và xây dựng vùng giải phóng. Đại hội chủ trương: tích 
cực xây dựng thực lực của ta về chính trị, quân sự, kinh tế, nhằm tạo 
sự chuyển biến mới, cùng với toàn khu, toàn miền đấu tranh giành 
thắng lợi mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 29 
đồng chí, do đồng chí Trần Thận làm Bí thư, đồng chí Đỗ Thế Chấp 
làm Phó Bí thư1.

Sau Đại hội, Tỉnh ủy mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong 
toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân để quán triệt nghị quyết Đại hội 
và xây dựng quyết tâm đánh bại kế hoạch bình định của địch, giành 
và giữ dân, mở rộng vùng giải phóng. Lực lượng vũ trang được biên 
chế lại theo hướng tinh gọn, tăng thành phần chiến đấu, giảm thành 
phần cơ quan, tăng lực lượng địa phương, phát triển mạnh lực lượng 
đặc công, tinh nhuệ hóa các đơn vị chủ lực. Công tác xây dựng Đảng 
được đặc biệt chú trọng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ưu tú, đã qua thử 
thách trong chiến đấu, được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Trong 
đợt sinh hoạt chính trị này, Đảng bộ Quảng Nam kết nạp được 600 
đồng chí.2

Để giải quyết vấn đề khó khăn về lương thực, các cơ quan, đơn 
vị trong tỉnh điều 20% biên chế để thành lập bộ phận sản xuất. Các 
đơn vị bộ đội xuống đồng bằng bám trụ đánh địch cũng phải cử 
bộ phận ở lại căn cứ lập trại sản xuất. Cơ quan tỉnh, huyện, cả vũ 
trang lẫn dân chính đều thực hiện khẩu hiệu “đêm làm việc, ngày 
sản xuất”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”3.

Mặc dù bị đánh phá ác liệt và kiểm soát gắt gao, nhưng nhân 
dân vẫn một lòng chăm sóc, cưu mang cán bộ, bộ đội. Các mẹ, các 

1. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1975), sđd, tr.545.
2. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.547.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (1988): Quảng Nam - Đà 

Nẵng - 30 năm chiến đấu và chiến thắng (1945-1975), Tập II. Nxb. QĐND, Hà 
Nội, tr.186.
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chị, các em thiếu nhi tìm mọi cách vượt qua các trạm kiểm soát của 
địch để tiếp tế từng ang gạo, lon muối cho cán bộ, bộ đội… Đến đầu 
năm 1970, Quảng Nam tạm thời giải quyết được những khó khăn 
trước mắt. Nạn đói được ngăn chặn, cơ sở chính trị ở vùng ven và 
nội đô khôi phục dần. Lực lượng du kích ở các vùng giáp ranh, các 
căn cứ lõm hoạt động trở lại. Một số nơi, lực lượng vũ trang đã có 
thể tiến công địch.

Năm 1970, địch tiếp tục lấy “bình định nông thôn” làm biện 
pháp chủ yếu, đẩy mạnh phá hoại kinh tế, tăng cường bóc lột, vơ 
vét của cải nhân dân. Trước tình hình trên, Hội nghị Tỉnh ủy họp 
từ ngày 21 đến 23-2-1970, ra Nghị quyết, xác định một số nhiệm vụ 
đối với phong trào du kích chiến tranh: “Đẩy mạnh phong trào đánh 
“Mỹ lết”, diệt xe tăng để bảo vệ hành lang, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài 
sản nhân dân, đánh biệt kích ở vùng giáp ranh và miền núi, ra sức 
củng cố và phát triển phong trào du kích chiến tranh ở vùng ta, vùng 
tranh chấp và vùng sau lưng địch…”1.

2. Cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tại Nam Tam Kỳ, Tiên Phước

Khoảng giữa tháng 3-1970, đồng chí Hoàng Minh Thắng - 
Chính ủy Sư đoàn 3 được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí 
Trần Thận đi chữa bệnh2. Nhằm tập trung sức chỉ đạo trọng điểm 
vào thị xã Tam Kỳ, nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch tại 
tỉnh Quảng Tín, khoảng giữa tháng 5-1970, cơ quan Tỉnh ủy chuyển 
về suối Đá, thôn 1, xã Kỳ Yên, huyện Nam Tam Kỳ nhằm nắm bắt kịp 
thời tình hình bên trong lòng địch để chỉ đạo phong trào3. Tại đây, 
Tỉnh ủy Quảng Nam đề ra chủ trương mở chiến dịch hoạt động Hè 
tiêu diệt bọn ác ôn, tề điệp, bình định, hỗ trợ cho quần chúng đấu 
tranh giành quyền làm chủ. Nhiều thôn, xã đã tổ chức những đội 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (2015): Tổng kết phong trào du kích 
chiến tranh trên chiến trường Quảng Nam (1945-1975), tr.141.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam (2014): Hoàng Minh Thắng - Trải một 
đời người (Hồi ký nhớ và ghi), Tam Kỳ, tr.164-165.

3. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-2010), sđd, tr.97
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quyết tử, phối hợp cùng với cơ sở và an ninh vũ trang, luồn sâu vào 
các khu tập trung, khu dồn dân, tìm diệt những tên ác ôn đầu sỏ, hạ 
uy thế những tên còn lại để tạo thế cho phong trào quần chúng.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan Tỉnh ủy, Huyện ủy Nam 
Tam Kỳ đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang ở các vùng giải 
phóng Kỳ Thạnh, Kỳ Trà, Kỳ Yên phải tuyệt đối bí mật, tránh địch 
phát hiện và cho phi pháo bắn phá. Bên cạnh đó, hầm trú ẩn để 
tránh bom pháo được xây dựng khắp nơi, đảm bảo cho cán bộ về 
hoạt động có điều kiện ở lại dài ngày, hạn chế việc đi lại từ ranh núi 
xuống vùng địch, tránh bị địch phục kích và vướng mìn của chúng.

Hội nghị lần thứ 10 của Khu ủy 5 (tháng 3-1970) xác định nhiệm 
vụ trung tâm trước mắt trong năm 1970 là “tập trung sức đánh bại 
bình định, diệt kèm, giành dân, giữ dân và xây dựng vùng căn cứ, vùng 
giải phóng”1. Trên chiến trường Quảng Nam, trong chiến dịch hè, Sư 
đoàn 2 của Quân khu bao vây tiến công quận lỵ Hiệp Đức, diệt gọn 
1 tiểu đoàn ngụy. Bộ đội địa phương Quảng Nam phối hợp với du 
kích các xã vùng Tây Quế Sơn phục kích chặn đánh tàu tuần tiễu của 
Mỹ trên sông Thu Bồn, đoạn phía Nam Hòn Kẽm, Đá Dừng, đánh 
chìm 2 ca nô, bắn rơi 1 máy bay lên thẳng, diệt 30 tên Mỹ và toàn bộ 
điện đài, vũ khí của chúng. Ở Nam Tam Kỳ và Bắc Tam Kỳ, du kích 
đánh 67 trận, diệt gần 100 tên, chủ yếu là bọn ác ôn và cán bộ bình 
định, góp phần quan trọng bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch2.

Thực hiện phương châm đánh địch bằng ba mũi giáp công trên 
cả ba vùng chiến lược, Tỉnh ủy chủ trương đẩy mạnh phong trào 
đấu tranh chính trị của quần chúng ở cả nông thôn và thành thị, 
góp phần cùng với đấu tranh quân sự làm thất bại âm mưu “Việt 
Nam hóa chiến tranh” của Mỹ - ngụy. Trong hai năm 1970 - 1971, 
quần chúng nổi dậy phá 25 khu dồn, đưa hơn 1.000 dân trở về làng 

1. Ban Chấp hành Khu ủy 5: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Khu ủy 5 (tháng 
3-1970). Tài liệu lưu trữ tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, ký hiệu A.59.X, 
tr.7

2. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.551.
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cũ. Một số đồn bót của địch trên các điểm cao và dọc các trục giao 
thông bị bao vây, cô lập phải bỏ dỡ. Nhiều cuộc đấu tranh chính trị 
kết hợp với binh vận làm thất bại âm mưu của địch.

Đầu năm 1971, địch đẩy mạnh chiến thuật “Mỹ lết” gây cho ta 
tổn thất ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn, Tỉnh ủy di chuyển về Suối 
Cát (suối Tiên), thôn Phước Lộc, xã Phước Hà, huyện Tiên Phước, 
đóng gần Tỉnh đội (đường ra ngã ba An Tráng)1. Để tăng cường 
công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhiệm 
vụ then chốt cho mọi thắng lợi, Tỉnh ủy Quảng Nam đã mở các lớp 
chỉnh huấn và nhiều đợt sinh hoạt chính trị ngắn ngày nhằm vào 
các đợt kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh của Bác… Cuộc 
vận động xây dựng chi bộ "4 tốt", đảng viên 4 tốt được thực hiện 
thường xuyên và gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
chống bình định của địch. Các địa phương phấn đấu không để thôn 
“trắng” đảng viên.

Thực hiện chủ trương của Khu ủy và Tỉnh ủy, quân và dân 
Quảng Nam đã đẩy mạnh diệt ác phá kìm, đánh phá “bình định đặc 
biệt” của địch khắp nơi, kéo một số dân về vùng giải phóng. Đêm 
27-3-1971, tiểu đoàn đặc công 409 phối hợp với lực lượng vũ trang 
địa phương tập kích tiêu diệt tiểu đoàn 1/46 (thiếu) thuộc sư đoàn 
American tại xã Đốc (huyện Bắc Trà My). Đây là trận diệt gọn đơn 
vị Mỹ cuối cùng ở miền Nam Việt Nam của lực lượng vũ trang ta. 
Tiếp đến, đêm 29-3-1971, trung đoàn 38, các tiểu đoàn 8, 91, 577 nổ 
súng tấn công toàn bộ chi khu quận lỵ Đức Dục và khu căn cứ An 
Hòa… Bộ đội địa phương và du kích hai huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, 
cùng quần chúng nổi dậy diệt các lực lượng kìm kẹp của địch, phá 
các khu dồn Xe Nước, Phú Đa, Gò Chùa, Thanh Xuyên, Đồng Tràm, 
khu dồn 81, đưa 13.000 đồng bào trong các khu dồn trở về làng cũ 
thuộc vùng giải phóng Tây Duy Xuyên và vùng B Đại Lộc2.

1. Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-2010), sđd, tr.99. 
2. Quảng Nam - Đà Nẵng - 30 năm chiến đấu và chiến thắng (1945-1975), sđd, 

tr.203.
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Thực hiện chủ trương của Đảng bộ tỉnh tại Đại hội lần thứ VIII, 
công tác binh vận trong thời kỳ này cũng được đặc biệt quan tâm, 
nhất là việc phát động phong trào toàn dân làm binh vận, thực hiện 
khẩu hiệu “đoàn kết dân tộc, đánh bại giặc Mỹ, vãn hồi hòa bình, 
hòa hợp dân tộc”. Trên tinh thần đó, ngành binh vận được củng cố, 
tăng cường thêm đội ngũ cán bộ, trang bị thêm số phương tiện ấn 
loát, thiết bị truyền thanh… góp phần tấn công, lôi kéo, uy hiếp tinh 
thần địch; tham gia tích cực vào việc phát động quần chúng trụ bám, 
chống cày ủi phát quang, gom dân lập ấp, đưa cơ sở vào khu dồn, 
ấp chiến lược, vận động bà con trở về làng cũ. Trong hai tháng cuối 
năm 1971, Ban binh vận Quảng Nam tổ chức được 25 cơ sở trong 
binh lính ngụy, 13 nòng cốt đấu tranh chính trị trong chỉ huy, 3 cơ 
sở trong hàng ngũ ngụy quyền1.

Công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
được coi trọng là công tác then chốt, quyết định mọi thắng lợi. Năm 
1971, Tỉnh ủy Quảng Nam mở các lớp chỉnh huấn và nhiều đợt sinh 
hoạt chính trị dài ngày nhằm vào các đợt kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng, ngày sinh Bác Hồ… Trong ba năm từ 1970-1972, Đảng bộ 
Quảng Nam kết nạp 1.400 đảng viên mới, số chi bộ xã thôn tăng từ 
198 lên 2462.

Trong giai đoạn 1969 - 1972, mặc dù phong trào cách mạng của 
Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, nhất là việc Mỹ - ngụy đẩy mạnh 
thực hiện “bình định”, cơ sở cách mạng của ta liên tục bị đánh phá. 
Tuy nhiên, với chủ trương xây dựng căn cứ miền núi, cơ quan Tỉnh 
ủy vẫn giữ vững an toàn, tiếp tục lãnh đạo quân và dân trong tỉnh 
đấu tranh giành nhiều thắng lợi quan trọng, tạo điều kiện đẩy mạnh 
tiến công địch trong giai đoạn cách mạng tiếp theo. 

Như vậy, địa điểm nóc Ông Đề, thôn 5, xã Kót - nơi đứng chân 
của cơ quan Tỉnh ủy và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng 
Nam lần thứ VIII (tháng 11-1969), cùng với những nơi đứng chân 

1. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.571.
2. Lịch sử Đảng bộ Quảng Nam - Đà Nẵng (1930-1975), sđd, tr.556.
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tại Suối Đá, thôn 1, xã Kỳ Yên, huyện Nam Tam Kỳ (tháng 5-1970) và 
tại Suối Cát (suối Tiên), thôn Phước Lộc, xã Phước Hà, huyện Tiên 
Phước (đầu năm 1971), đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là bảo đảm 
an toàn cho cơ quan Tỉnh ủy trong thời kỳ 1969 - 1972, đề ra đường 
lối tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng, chống chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, tạo sự chuyển biến mới, cùng với 
toàn khu, toàn miền đấu tranh giành thắng lợi mới.

VI. TỈNH ỦY QUẢNG NAM XÂY DỰNG CĂN CỨ 
TẠI TIÊN SƠN; LÃNH ĐẠO CUỘC ĐẤU TRANH 

GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN QUÊ HƯƠNG  
(1973 - 1975)

1. Tỉnh ủy xây dựng căn cứ tại Tiên Sơn

Sau những thất bại liên tiếp về mặt quân sự trên chiến trường 
miền Nam; đặc biệt, thất bại cuộc tập kích B52 của Mỹ vào Hà Nội, 
Hải Phòng cuối năm 1972, Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom 
miền Bắc, chấp nhận ký Hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27/01/1973. Mỹ tuyên bố tôn trọng 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, chấm 
dứt sự can thiệp vào nội bộ Nam Việt Nam, rút các đơn vị quân viễn 
chinh Mỹ khỏi miền Nam.

Lúc này, tại Quảng Nam - Đà Nẵng, sau khi Hiệp định Pa-ri 
được ký kết, quân Mỹ rút đi, phi pháo giảm hẳn, ngụy quân, ngụy 
quyền suy yếu; nhờ đó, vùng giải phóng của ta được mở rộng từ phía 
sau ra phía trước, việc nắm tình hình, thông tin lãnh đạo, chỉ đạo 
thông suốt, tiếp tế được thuận lợi, phong trào cách mạng trong tỉnh 
có sự chuyển biến mới, nhiệm vụ cách mạng của chúng ta lúc này là 
tập trung mọi nguồn lực, huy động sức người, sức của tiến tới giải 
phóng hoàn toàn quê hương. 

Mặc dù vậy, với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, trước khi Hiệp 
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định Pa-ri có hiệu lực, Mỹ đã đưa thêm phương tiện chiến tranh vào 
miền Nam. Nguyễn Văn Thiệu dựa vào Mỹ đã ra sức đôn quân bắt 
lính, tuyên bố không có hòa bình, không có ngừng bắn, không có 
giải pháp chính trị; ồ ạt triển khai kế hoạch “tràn ngập lãnh thổ”, tổ 
chức giành dân, lấn chiếm; xóa thế da báo nhằm giành lại vùng giải 
phóng của ta. Vì thế, trên khắp các chiến trường, địch huy động lính 
cộng hòa cùng quân địa phương, có máy bay, xe tăng yểm trợ đánh 
vào vùng giải phóng của ta từ Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng 
Bình, Nam Tam Kỳ, Tiên Phước. Nơi nào lực lượng ta yếu chúng chủ 
động tấn công, đánh sâu vào vùng giải phóng của ta. Tình thế chiến 
trường hết sức quyết liệt. Các lực lượng của ta kiên cường bám trụ, 
giữ vững trận địa với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không 
rời”. Dù vậy, sau Hiệp định Pa-ri, chúng ta xuất hiện tư tưởng hữu 
khuynh, một bộ phận cán bộ chiến sĩ và nhân dân có biểu hiện mệt 
mỏi, địch đánh nơi nào đối phó nơi đó, không chủ động chuẩn bị 
kế hoạch đánh địch vì sợ vi phạm Hiệp định, một số khác có biểu 
hiện ảo tưởng hoà bình, buông lỏng tiến công. Vì thế, một số nơi 
địch đã lợi dụng tổ chức giành giật, lấn chiếm. Chúng tiến hành 
chốt một số điểm, mở rộng vùng kiểm soát, nhất là vùng giáp ranh 
Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ. Ta thiếu thốn quân số, 
trang thiết bị khó khăn, hơn nữa, một số đơn vị chủ lực rút về làng 
Hoa, Nam Giang để huấn luyện, giao việc chống lấn chiếm cho lực 
lượng địa phương. Cho nên, sau thời gian lấn chiếm, địch chiếm 
phần lớn các thôn của các xã Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Quý (Tam Kỳ), 
Phú Thọ, Đồng Thành, Phú Diên, Phú Hiệp, Sơn Lãnh, Lãnh An, 
Lãnh Thượng (Quế Sơn), Phước Tiên (Tiên Phước), Gia Hội, Bình 
Phú, Bình Dương, Bình Lãnh (Thăng Bình).

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đầu năm 1973, cơ quan Tỉnh ủy 
Quảng Nam cùng các ban, ngành của tỉnh di chuyển về đóng chân 
tại thôn 3, xã Tiên Sơn để chỉ đạo phong trào cách mạng. Tiên Sơn 
lần thứ 2 trở thành căn cứ địa cách mạng, nơi đóng cơ quan đầu não, 
chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam.
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Lúc này, các cơ quan của tỉnh Quảng Nam chuyển về đóng ở khu 
vực này như: Các bộ phận tham mưu Tỉnh ủy; UBND Cách mạng 
tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh 
đội, An ninh, Tài Mậu, Giáo dục, Dân y, Ban Giao vận, Kho tàng đã 
chuyển về đóng quân tại đây. Đây là lần thứ hai và là lần đứng chân 
lâu nhất và có những quyết định quan trọng góp phần giải phóng 
quê hương, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngay sau khi 
về đứng chân tại Tiên Sơn, Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm 
lúc này là vừa chỉ đạo phong trào cách mạng trên toàn tỉnh, vừa 
chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 

Tiên Sơn cùng với các xã Tiên Cẩm, Tiên Hà (thường gọi là 
Sơn- Cẩm- Hà) nằm trong một vùng đồi núi, địa hình phức tạp và 
có vị trí chiến lược của huyện Tiên Phước. Xã Tiên Sơn nằm ở vị trí 
tiếp giáp của các huyện Tam Kỳ (nay là thành phố Tam Kỳ), Thăng 
Bình và Hiệp Đức. Đây là vị trí có thể bao quát vùng đồng bằng ở 
phía Đông nên có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược quân 
sự. Mặt khác, Tiên Sơn có địa hình, địa thế vô cùng thuận lợi, một 
bên là núi Dương Bồ hiểm trở, lại cách tuyến đường giao thông từ 
Eo Gió không xa. Từ đây xuống đồng bằng như Tam Kỳ, Thăng Bình 
rất thuận lợi. Địa bàn Tiên Sơn nếu bị địch càn quét đánh phá, các 
cơ quan đầu não có thể công thủ vẹn toàn. Nơi đây là tiền đồn, hậu 
cứ để xuất phát tấn công địch, mở ra phía trước, là hành lang nối 
miền núi với đồng bằng. Các dãy núi cao, với tầm quan sát rộng, 
phát hiện từ xa, nên thuận lợi xây dựng căn cứ kháng chiến, tạo bàn 
đạp cho thế trận chiến tranh nhân dân để bảo vệ vùng giải phóng, 
giữ dân, giữ phong trào cách mạng.

Đặc biệt, Tiên Sơn là mảnh đất có truyền thống yêu nước và cách 
mạng, làng Phú Lâm là nơi có phong trào thực hành Duy Tân xuất 
sắc, “Điển hình Duy Tân” do chí sĩ Lê Cơ lãnh đạo. Trong hai cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, phong trào cách mạng Tiên Phước lại ghi thêm những 
trang sử chói lọi. Trong 9 năm chống Pháp cùng với Tiên Cẩm, Tiên 
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Hà, xã Tiên Sơn đã tạo thành chiến khu vững chắc và cũng chính tại 
đây sau khi lên nắm chính quyền bọn Quốc dân Đảng đã tiến hành 
thảm sát cán bộ, nhân dân ta vô cùng dã man. Chiến dịch giải phóng 
Sơn – Cẩm – Hà (25/9/1962) và cuộc chiến đấu chống chiến dịch 
Bình Châu, Dân Chiến của địch trong những năm 1963 - 1964 đã tạo 
điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ căn cứ địa của cách mạng để từ 
đó tiến công xuống giải phóng đồng bằng các huyện Tam Kỳ, Thăng 
Bình, Quế Sơn và giải phóng hoàn toàn quê hương xuân năm 1975.  

Chính vị trí đó, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhất 
là từ năm 1973 – 1975, xã Tiên Sơn, cũng như các địa phương khác 
của huyện Tiên Phước được Tỉnh ủy, Tỉnh đội và các cơ quan của 
tỉnh Quảng Nam chọn đứng chân chỉ đạo phong trào cách mạng. 
Riêng thôn 3, xã Tiên Sơn là nơi cơ quan Tỉnh ủy về đứng chân lâu 
nhất (2 lần) và cũng từ đây Tỉnh ủy Quảng Nam đã có những quyết 
định quan trọng trong sự nghiệp giải phóng quê hương. 

Về việc xây dựng Căn cứ Tỉnh ủy: Khu căn cứ Tỉnh ủy tại Tiên 
Sơn, huyện Tiên Phước, giai đoạn 1973-1975 được xây dựng tại vị 
trí ngang sườn thuộc dãy núi Đá Lẻ - Dương Đế, với tổng diện tích 
khoảng hơn 83.000 m2, độ cao trung bình 200m so với mực nước 
biển. Nơi đây là khu vực rừng núi hiểm trở, lưng tựa núi, phía trước 
nhìn ra trục đường ĐT 614. Cơ sở hạ tầng được xây dựng tương đối 
hoàn chỉnh:

+ Khu Trung tâm, gồm: Nhà ở và làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, 
Hội trường Tỉnh ủy, Phòng nghiên cứu (Phòng tổng hợp, Văn phòng 
Tỉnh ủy), Trạm Cơ yếu, Trạm y tế, Sân thể thao, hệ thống hầm trú 
ẩn, hệ thống đường liên lạc và đường công vụ...

+ Khu vực vòng ngoài, gồm: Khu An ninh (lực lượng bảo vệ), 
Ban Tuyên huấn, Tỉnh đội, Trạm giao bưu.

+ Cung cấp nước sinh hoạt cho Căn cứ có Giếng nước nằm ở 
khu vực tiếp giáp khu vực trồng lúa, đường kính rộng khoảng 3m, 
xung quanh được xếp đá. 
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+ Với địa hình đồi thoải, nên để tạo mặt bằng thì việc xây bờ 
kè đá được chú trọng, hiện nay dấu tích bờ kè đá còn lại rất rõ. Vật 
liệu dùng để xây dựng nhà ở, nhà làm việc trong khu căn cứ chủ yếu 
với những vật liệu sẵn có tại chỗ, như: Khung nhà bằng gỗ, mái lợp 
tranh, xung quanh được đan bằng phên tre. 

2. Lãnh đạo đấu tranh giải phóng hoàn toàn quê hương

Về tình hình hoạt động của cơ quan Tỉnh ủy sau khi chuyển về 
đóng tại Tiên Sơn, huyện Tiên Phước: Dù trong thời chiến nhưng 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đây làm việc đảm bảo quy chế. Cứ vào 
sáng thứ 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ngành trọng yếu giao 
ban, Văn phòng trực báo để tổng hợp, báo cáo tình hình. Tại đây, 
bộ phận nghiên cứu của Văn phòng Tỉnh ủy là Bộ phận trọng yếu, 
trực tiếp trong công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy.

Lúc này, các cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và 
các đoàn thể đóng gần nhau, liên lạc được thông suốt. Đài 15W, 
cảnh vệ, giao bưu, các cơ sở sản xuất được chú trọng, cung cấp tốt 
nhu cầu thiết yếu hàng ngày và truyền tải thông tin lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy. Tại khu căn cứ, đời sống tinh thần của cán bộ, 
nhân dân được thỏa mái hơn nhiều; công tác chuyên môn được 
tập trung cao, hừng hực khí thế chuẩn bị cho ngày toàn thắng. Các 
cơ quan, bộ phận dưới sự chỉ đạo, phân công của Tỉnh ủy, luân 
phiên nhau bám sát địa bàn xung yếu Thăng Bình, Quế Sơn, Bắc 
và Nam Tam Kỳ, Thị xã Tam Kỳ. Chủ động bám sát chiến trường, 
nắm tình hình diễn biến của địch và tư tưởng, khí thế của quần 
chúng nhân dân để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên 
cứu, đề ra chủ trương sát, đúng. “Tại nơi Tỉnh ủy, Tỉnh đội Quảng 
Nam đóng quân, đặt cơ quan làm việc, chúng tôi được các gia 
đình che chở, chia sẻ từng củ sắn, bát canh rau rừng, trái chuối, 
trái thơm. Mặc dù bà con còn thiếu thốn nhưng vẫn vui vẻ đồng 
cam cộng khổ với cách mạng. Sống những nơi đó mà không sợ bị 
lộ bí mật, không bị một ai bắn tin, khai báo với địch, cơ quan vẫn 
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an toàn, an tâm làm việc. Một nhân dân như vậy thật đáng kính 
trọng và biết ơn!”1. 

Từ ngày 10 đến ngày 20-3-1973, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến 
hành Đại hội Đảng bộ Quảng Nam lần thứ X, tại thôn 1, xã Tiên Sơn, 
huyện Tiên Phước. Trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình chiến 
trường, khẳng định phong trào cách mạng cả 3 vùng chiến lược đều có 
sự chuyển biến mới, nhưng do chiến tranh tàn phá nặng nề, nên đời 
sống nhân dân chưa ổn định, vật chất còn khó khăn, thực lực vũ trang 
và chính trị còn yếu. Đại hội đã tổng kết một cách toàn diện các mặt 
hoạt động của Đảng bộ suốt trong những năm dài kháng chiến chống 
Mỹ, đề ra phương hướng và nhiệm vụ mới cho giai đoạn có tính chất 
bước ngoặt của sự nghiệp giải phóng hoàn toàn quê hương. Đại hội 
đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn tới “Ra sức khắc phục khó khăn, đẩy 
mạnh tấn công địch, đánh bại mọi âm mưu mới của địch; đấu tranh 
đòi địch thi hành Hiệp định, giữ gìn hòa bình, ra sức xây dựng thực lực 
mọi mặt, đẩy lên một cao trào chính trị mạnh mẽ ở vùng địch, khẩn 
trương xây dựng căn cứ địa cả miền núi và đồng bằng một cách toàn 
diện thành hậu phương vững chắc”. Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ xây 
dựng chính quyền, mặt trận và đoàn thể vững mạnh, tranh thủ thời cơ, 
đẩy mạnh tiến công và phản công địch. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ gồm 34 đồng chí, do đồng chí Hoàng Minh Thắng làm Bí thư, 
Võ Văn Quỳnh và Đỗ Thế Chấp làm Phó Bí thư. 

Đại hội đã nhận định, đánh giá và tổng kết một cách toàn diện 
các mặt hoạt động của Đảng bộ và tình hình chiến trường. Đại hội 
đã thổi luồng sinh khí mới vào phong trào cách mạng trong tỉnh, 
làm dấy lên phong trào thi đua giết giặc lập công trong cán bộ, đảng 
viên trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, binh vận. Đây là Đại hội 
cuối cùng trong kháng chiến chống Mỹ, đề ra phương hướng nhiệm 
vụ mới cho giai đoạn bước ngoặt của sự nghiệp giải phóng hoàn 
toàn quê hương Quảng Nam.

Vào tháng 7-1973, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp Trung ương 

1. Theo lời kể của đồng chí Hoàng Minh Thắng - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
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Đảng khóa III đã họp, phê phán những biểu hiện “lừng chừng”, “hữu 
khuynh trong việc đối phó với địch”; tư tưởng hòa bình làm cho ta 
không phát huy được khí thế chiến thắng của cách mạng khi Mỹ rút 
quân, đối phó không hiệu quả trước những hành động lấn chiếm. 
Hội nghị khẳng định con đường cách mạng miền Nam là con đường 
bạo lực cách mạng, xác định phương châm của cách mạng miền 
Nam là đánh địch phá hoại hiệp định Pa-ri, không những chỉ đánh 
trả mà còn phải phản công lại, tấn công cả vào căn cứ và sào huyệt 
của chúng.  

Căn cứ nội dung Nghị quyết, Khu ủy 5 đã họp bàn biện pháp 
chuyển hướng lãnh đạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm: Ra sức đánh 
bại kế hoạch bình định, lấn chiếm của địch, giành dân, giữ dân, mở 
rộng quyền làm chủ, phát triển thực lực ta. Khu ủy chỉ rõ hướng tấn 
công chủ yếu là nhằm vào vùng tranh chấp và vùng địch tạm chiếm. 
Sau đó, các đơn vị tập trung của huyện, tỉnh, quân khu trở lại đồng 
bằng, cài vào vùng ven, thọc sâu vào vùng địch, hỗ trợ cho du kích 
và quần chúng diệt ác, phá kìm, chống lấn chiếm, bảo vệ vùng giải 
phóng.  

Thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo phát động quần 
chúng ở các khu dồn bung mạnh về làng cũ làm ăn, đồng thời lựa 
chọn nhiều cán bộ cơ sở và một số đồng chí trẻ, khỏe ở các cơ quan, 
đơn vị đưa về Trường T74 (Trường Đảng của Khu 5) mở tại Trà My, 
do đồng chí Hồ Nghinh - Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy 5 phụ 
trách, huấn luyện về phương pháp phát động quần chúng ở vùng 
địch kiểm soát, kinh nghiệm tiếp quản và hoạt động ở đô thị, chuẩn 
bị cho chiến dịch xuân 1975.  

Thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X. Cuối năm 1974 đầu năm 
1975, những chiến thắng dồn dập của quân và dân ta trên khắp chiến 
trường miền Nam, làm cho nguỵ quân, nguỵ quyền suy sụp hẳn, thế 
và lực của ta mạnh lên gấp nhiều lần, tạo thời cơ chiến lược để Trung 
ương Đảng quyết định giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.  
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Đầu tháng 02-1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương họp, 
quyết định chọn thị xã Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu cho 
trận then chốt mở màn chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
xuân 1975. Quân khu 5 đảm nhận mở chiến dịch Tiên Phước - Tam 
Kỳ nhằm phối hợp với hoạt động tiến công của bộ đội chủ lực Mặt 
trận Tây Nguyên. 

Theo chủ trương trên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo huy động 
lực lượng của tỉnh cùng với lực lượng địa phương Tam Kỳ, Thăng 
Bình mở chiến dịch tiêu diệt địch, hỗ trợ quần chúng nổi dậy giải 
phóng. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, chiến dịch diễn ra trên một địa 
bàn tam giác có núi, có đồng bằng thuộc 3 huyện Tiên Phước, Tam 
Kỳ, Thăng Bình. 

Theo chủ trương của Trung ương, Quân khu, tại chiến trường 
Quảng Nam, sau chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước và Thượng 
Đức, phong trào cách mạng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Trước tình hình đó, vào đầu tháng 02-1975, tại thôn 1, Tiên 
Sơn, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị và ra Nghị quyết: “Động viên sự nỗ 
lực lớn nhất của Đảng bộ, của lực lượng vũ trang, của nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh cùng với chủ lực quân khu thực hiện mục 
tiêu tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến 
tranh; quyết tâm giải phóng quận lỵ Tiên Phước - Phước Lâm và các 
xã vùng Đông, vùng Tây Thăng Bình, Bắc Tam Kỳ, tạo thành thế bao 
vây Tỉnh lỵ Quảng Tín...”. Ta chọn Tiên Phước - Phước Lâm để mở 
màn chiến dịch vì đây là căn cứ địch cắm sâu vào vùng ta, ta có điều 
kiện bao vây, chia cắt để tiêu diệt địch triệt để.

Để thực hiện Nghị quyết trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành 
lập bộ phận chỉ đạo tiền phương của tỉnh do đồng chí Hoàng Minh 
Thắng - Bí thư Tỉnh ủy phụ trách; các đồng chí Nguyễn Thành, Lê 
Hải Lý, Trần Anh Vũ, Vũ Thành Năm cùng một số cán bộ thuộc các 
ban ngành của tỉnh tham gia. Cơ quan tiền phương từ căn cứ Tỉnh 
ủy tại Tiên Sơn di chuyển đóng ở thôn An Lý, Bình Phú, Thăng Bình. 
Cũng tại đây, Tỉnh ủy phân công các bộ phận tham gia cùng với chủ 
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lực Quân khu như: Bộ Phận đi cùng chủ lực Quân khu hướng trọng 
điểm do đồng chí Vũ Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách; bộ phận 
Thường trực do đồng chí Đỗ Thế Chấp - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng 
chí Nguyễn Đức Bốn chỉ đạo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
đã đề nghị Ban Thường vụ Khu ủy và Quân khu thành lập Đảng ủy 
cánh Đông do đồng chí Nguyễn Thành  - UVBTV làm Bí thư cùng các 
đồng chí Trần Anh Vũ - Chỉ Huy phó, Vũ Thành Năm - Tham mưu 
trưởng Tỉnh đội, Phạm Thị Sơn - Phó Ban đấu tranh chính trị tỉnh, 
Phan Thanh Toán - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình trực tiếp chỉ đạo tiến 
công và nổi dậy giải phóng vùng Đông Thăng Bình và Bắc Tam Kỳ.

Thời gian này, căn cứ Tỉnh ủy tại Tiên Sơn diễn ra nhiều hoạt 
động hết sức nhộn nhịp, khẩn trương, với tinh thần, khí thế chuẩn 
bị cho ngày toàn thắng. Mọi thông tin liên lạc từ các chiến trường 
được Tỉnh ủy tiếp nhận, nghiên cứu; từ đó, Tỉnh ủy và các bộ phận 
tiến hành công tác chỉ đạo, chuẩn bị chiến trường đảm bảo theo các 
phương án đã được duyệt đối với cả 3 vùng chiến lược, 3 thứ quân, 
3 mũi giáp công, với hướng trọng điểm là vùng Đông Thăng Bình 
và Bắc Tam Kỳ. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo huy động hàng trăm dân 
công các huyện thuộc khu Nam Trà và vùng giải phóng trong tỉnh 
phối hợp với Trung đoàn công binh để sửa chữa và làm mới một số 
tuyến đường phục vụ cho các chiến dịch. 

Ngày 10-3-1975, ta tiến công giải phóng Tiên Phước - Phước 
Lâm. Chiến thắng Tiên Phước - Phước Lâm thể hiện vai trò sáng tạo 
của Ban Thường vụ Khu ủy 5 và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trong việc 
chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, kịp thời 
nắm vững thời cơ để giành thắng lợi to lớn.

Việc giải phóng Tiên Phước - Phước Lâm tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc giải phóng các huyện đồng bằng, đặc biệt là tạo bàn đạp 
để tấn công vào cơ quan đầu não của địch tại tỉnh lị Quảng Tín. Mặt 
khác, tạo được hành lang bảo vệ chiến khu ở miền núi phía tây của 
cách mạng Khu 5.  
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Ngày 24-3-1975, ta giải phóng hoàn toàn Tam Kỳ, cơ quan Tỉnh ủy 
chuyển về thị xã Tam Kỳ. Có thể nói tại Tiên Sơn, Tỉnh ủy Quảng Nam 
đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử chỉ đạo quân và dân tiến hành thắng 
lợi sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn quê hương.  

Tiên Sơn, Tỉnh ủy Quảng Nam đã xây dựng Khu căn cứ hoàn 
chỉnh, đứng chân lâu nhất (1963 - 1965, 1973 - 1975), là Khu căn cứ 
cuối cùng trong kháng chiến và cũng từ đây Tỉnh ủy Quảng Nam 
đã có những quyết định quan trọng đi đến giải phóng hoàn toàn 
quê hương Quảng Nam, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam. 
Chiến tranh đã lùi xa, cùng với huyện Tiên Phước và tỉnh Quảng 
Nam, Tiên Sơn đang ngày càng đổi thay và phát triển, nhưng bài 
học về việc chọn nơi đây làm căn cứ của Tỉnh ủy Quảng Nam trong 
những năm kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là giai đoạn cuối của 
cuộc kháng chiến vẫn còn mang tính thời sự. Vì vậy, việc tổng kết, 
đánh giá về vai trò, vị trí chiến lược, việc chọn Tiên Sơn làm căn cứ 
kháng chiến chống Mỹ của quân và nhân dân Quảng Nam là việc 
làm có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước.

VII. CƠ QUAN TỈNH ỦY QUẢNG ĐÀ  
ĐỨNG CHÂN TẠI HIÊN, ĐIỆN BÀN, ĐẠI LỘC; 

LÃNH ĐẠO GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CÁC  
CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT”, 

“CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA MỸ  
NHỮNG NĂM (1962-1968)

1. Cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà đứng chân tại Hiên

Thực hiện chỉ đạo của Khu ủy 5, tháng 12-1962, tỉnh Quảng 
Nam-Đà Nẵng chia tách thành tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà. 
Sau đó, cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà di chuyển từ xã Tiên Lãnh, huyện 
Tiên Phước về đứng chân tại làng Đào (nay thuộc thôn B’hôông 1, 
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xã Sông Kôn, huyện Đông Giang) để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Quảng Đà lần thứ V. Sau Đại hội, cơ quan Tỉnh ủy chuyển về đứng 
chân tại làng Xuồng thuộc xã Ba, huyện Thống Nhất1, nay thuộc 
thôn Tà Lâu, xã Ba, huyện Đông Giang. Thời gian đứng chân tại đây 
từ tháng 01-1963 đến tháng 7-1964.

Làng Đào là ngôi làng của đồng bào CơTu nằm ở phía đông 
bắc của huyện Hiên. Làng có vị trí hiểm trở với núi cao, rừng rậm, 
sông suối bao quanh nên đảm bảo được yếu tố bí mật. Đặc biệt, 
đồng bào ở đây sớm giác ngộ và tích cực tham gia các phong trào 
cách mạng do tổ chức Đảng lãnh đạo nên giàu lòng yêu nước, một 
lòng hướng về Đảng, ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Từ 
năm 1960-1961, các đội công tác miền núi của ta đã phát động, 
xây dựng nhiều gia đình ở đây thành cơ sở của cách mạng. Dân 
làng nhiều năm bị địch khống chế, nay được tuyên truyền, vận 
động nên tinh thần giác ngộ cách mạng rất cao, từ người già đến 
trẻ nhỏ đều một lòng hướng về cách mạng, ra sức che giấu, giúp 
đỡ cán bộ cách mạng. Nhân dân sử dụng các loại vũ khí tự tạo 
như chông, thò, bẫy thú rừng để rào làng chiến đấu chống địch 
càn quét, xâm nhập.

Để phục vụ Đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy đã thuyết phục được 
nhiều già làng, người có uy tín trong làng tham gia làm lán trại, hội 
trường, nhà ăn nghỉ cho đại hiểu. Cùng với nguồn lương thực được 
T202 cung cấp, Ban tổ chức Đại hội còn huy động được một lượng 
lớn lương thực trong đồng bào dân tộc làng Đào đảm bảo nhu cầu 
cho toàn bộ đại biểu dự Đại hội. Đội du kích của làng cũng đã phối 
hợp với lực lượng cảnh vệ của Văn phòng Tỉnh ủy tham gia canh 
gác, bảo vệ cho Đại hội. Lực lượng giao liên thường xuyên bám địch 

1. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới, tháng 01-
1959, ta thành lập huyện Hải Nam, gồm các xã giáp biên giới Lào thuộc hai 
huyện Bến Hiên, Bến Giằng. Đến tháng 8-1960, sáp nhập các huỵên Hải Nam, 
Bến Hiên, Bến Giằng và miền tây huyện Hoà Vang thành huyện Thống Nhất.

2. Trại sản xuất tự túc của Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng xây dựng từ năm 
1961 ở huyện Hiên.
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ở đồn Phú Mưa, đưa đón đại biểu từ đồng bằng lên một cách an 
toàn. Nhờ đó, mặc dù được tổ chức ở căn cứ miền núi cao nhưng 
các đại biểu dự Đại hội từ các huyện, thị xã đồng bằng đã tham dự 
đông đủ. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đồng bào các làng xung 
quanh cũng đã cõng nhiều gạo, heo, gà, rau quả đến ủng hộ cách 
mạng; nhiều già làng còn cõng cả những ché rượu cần đến góp vui 
và tổ chức liên hoan, ca hát cùng các đại biểu dự Đại hội1. Tình cảm 
của đồng bào dành cho cán bộ cách mạng, cho Đại hội thật ấm áp, 
chân tình.

Đại hội đã quán triệt chủ trương chung của Khu ủy 5 về mở ra 
giành quyền làm chủ nông thôn, thực hiện phương châm và quyết 
định những giải pháp cụ thể nhằm đưa phong trào của thành phố 
Đà Nẵng và thị xã Hội An phục hồi, phát triển lên nhanh. Đại hội 
bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Đà gồm 15 đồng chí do 
đồng chí Hồ Nghinh làm Bí thư và cuối năm 1963 đồng chí Trần 
Thận ra miền Bắc trở về được bổ sung làm Phó Bí thư.

Ngay sau Đại hội, bọn địch ở đồn Phú Mưa phát hiện nơi tổ 
chức Đại hội và tiến hành xua quân lùng sục. Trước tình hình đó, cơ 
quan Tỉnh ủy quyết định chuyển về đứng chân tại làng Xuồng.

Làng Xuồng là một làng đồng bào dân tộc Cơtu nằm ở phía 
đông nam huyện Hiên, giáp ranh với huyện Hòa Vang. Làng có 
khoảng 40 hộ dân với 150 nhân khẩu. Từ năm 1960, làng Xuồng đã 
phát động xây dựng cơ sở cách mạng; hình thành chi bộ đảng với 
04 đảng viên lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương. Đội du 
kích của làng với 15 tay súng cũng được thành lập để đánh địch, 
bảo vệ làng. Từ đầu năm 1960, đồng bào dân tộc trong làng đã tích 
cực hưởng ứng phong trào “làm rẫy cách mạng, nuôi con heo, con 
gà cách mạng”, đưa giống lúa Ba trăng vào tỉa, cấy nhằm tăng gia 
sản xuất, đáp ứng nhu cầu lương thực của bà con và ủng hộ cho 
cách mạng. Ngoài ra, bà con làng Xuồng còn trồng thêm sắn, hoa 

1. Phòng VHTT huyện Đông Giang: Lý lịch di tích lịch sử làng Đào. Tài liệu 
lưu tại Phòng VHTT huyện Đông Giang, tr.01-02.
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màu và các loại cây ăn quả khác trên các rẫy và đặt tên là “Rẫy cách 
mạng”, “Rẫy đoàn kết”, “Rẫy nhớ Bác Hồ”1...

Sau khi cơ quan Tỉnh ủy chuyển về đứng chân tại đây, bà con 
đồng bào làng Xuồng luôn che chở, đùm bọc cán bộ cách mạng; tăng 
gia sản xuất thêm 2 rẫy sắn và lúa bắp để dành cho cách mạng, ngoài 
số lượng lương thực hằng ngày bà con nhận cấp cho cơ quan Tỉnh 
ủy. Đội du kích của làng được đội cảnh vệ của Văn phòng Tỉnh ủy 
trang bị thêm súng đạn, lựu đạn; hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu, xây 
dựng làng chiến đấu để bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy và dân làng. Nhờ sự 
hướng dẫn của cán bộ cơ quan Tỉnh ủy, trong hai năm 1963-1964, 
dân làng Xuồng đã đóng góp cho cách mạng 100 ang lúa, 2 rẫy sắn, 
5 con heo và nhiều loại rau củ quả. Mỗi khi đi săn thú trở về, bà con 
làng Xuồng luôn dành một phần lớn để mang tặng cho cán bộ cơ 
quan Tỉnh ủy với tên gọi thân thiết “tặng cơ quan con Kinh”. Những 
lần địch càn lên căn cứ, dân làng đều nêu cao cảnh giác, sớm phát 
hiện và báo cho cơ quan Tỉnh ủy và hướng dẫn cán bộ cơ quan chạy 
lánh địch an toàn2.

Trong thời gian đứng chân tại làng Xuồng, Tỉnh ủy Quảng Đà 
đã lãnh đạo quân và dân Quảng Đà đánh bại các cuộc càn Lam Sơn 
7 và Lam Sơn 8 của Mỹ-ngụy đánh phá vùng căn cứ cách mạng ở 
các huyện Hiên, Giằng vào tháng 8-1963; chỉ đạo phong trào diệt ác, 
phá kìm, phá ấp chiến lược, giành quyền làm chủ ở nông thôn, đồng 
bằng các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc. 

Tiếp đó, vào tháng 10-1963, Tỉnh ủy Quảng Đà đã tổ chức Đại 
hội đoàn kết các dân tộc miền Tây Quảng Đà ở huyện Giằng; thành 
lập Ban cán sự thành phố Đà Nẵng để chỉ đạo phong trào đấu tranh 
chính trị của quần chúng nhân dân thu được nhiều kết quả quan 
trọng.

1. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ba (2017): Lịch sử Đảng bộ xã Ba, Nxb.CTQG, 
Hà Nội, tr. 98.

2. Phạm Thanh Ba (2004): Dấu ấn thời gian, Nxb. Đà Nẵng, tr. 29-30.
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Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, từ tháng 8-1964, 
Tỉnh ủy Quảng Đà quyết định chuyển cơ quan về đứng chân tại các 
thôn Mang Mai, Tống Cói (xã Ba, huyện Đông Giang) để thuận tiện 
trong việc chỉ đạo phong trào cách mạng các huyện đồng bằng Điện 
Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An và chuẩn bị tổ chức Hội nghị đại 
biểu quán triệt Nghị quyết của Khu ủy về phát động cao trào đồng 
khởi, giải phóng nông thôn đồng bằng.

2. Cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà đứng chân tại Điện Bàn, Đại 
Lộc

Ngày 08-3-1965, những đơn vị quân viễn chinh Mỹ đầu tiên 
đổ bộ vào Đà Nẵng, tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” trên 
chiến trường miền Nam. Để kịp thời lãnh đạo phong trào cách mạng 
Quảng Đà trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, đối mặt với những 
cam go, thử thách mới, Tỉnh ủy Quảng Đà quyết định chuyển cơ 
quan từ khu vực Mang Mai, xã Ba, huyện Đông Giang về đứng chân 
tại thôn Giáng La, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn để thuận lợi cho 
việc chỉ đạo phong trào cách mạng Quảng Đà đối đầu với chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ-ngụy1. Thời gian đứng chân tại thôn 
Giáng La, xã Điện Thọ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9-1965. Đây là 
lần đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ, cơ quan Tỉnh ủy chuyển 
về đứng chân tại đồng bằng cho thấy sự lớn mạnh của phong trào 
cách mạng ở đồng bằng.  

Thôn Giáng La là một thôn nằm giữa xã Kỳ Minh (xã Điện Thọ 
ngày nay) được mở ra từ đợt phá ấp phá kèm đầu tiên những năm 
1962-1963. Cuối năm 1964, trong đợt đồng khởi giải phóng nông 
thôn đồng bằng thì toàn xã giải phóng. Từ đây, chính quyền cách 
mạng xã được thành lập. Lực lượng vũ trang xã được tăng cường xây 
dựng, do đồng chí Phan Văn Ba làm Xã đội trưởng. Trong những 

1. Sau năm 1954, chính quyền ngụy nhập các làng thuộc xã Điện Thọ vào 
Khu hành chính Kỳ Lam, làng Giáng La thuộc xã Kỳ Minh. Đến năm 1964, chính 
quyền cách mạng đổi tên xã Kỳ Minh (theo cách gọi của địch) thành xã Điện 
Thọ.
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năm bị Mỹ - Diệm kèm kẹp, nhân dân ở đây đã liên tục đấu tranh 
chống địch. Nhiều cơ sở cách mạng được xây dựng và củng cố. Cơ sở 
Đảng, cơ sở quần chúng và phong trào du kích chiến tranh phát triển 
rất mạnh, đặc biệt tháng 3-1965, Đại đội 1 lực lượng vũ trang huyện 
Điện Bàn được thành lập tại Giáng La và hoạt động tích cực trên địa 
bàn xã làm chỗ dựa cho các cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân; 
hỗ trợ đắc lực cho phong trào cách mạng tại địa phương. Sự phát 
triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng xã Điện Thọ, nhân dân 
được thuần khiết, giác ngộ cách mạng và hăng hái tham gia bố phòng 
chống địch, đẩy mạnh sản xuất nuôi quân đã tạo những cơ sở vững 
chắc để bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy trong thời gian đứng chân tại đây.

Tại làng Giáng La, các đồng chí Thường trực và Thường vụ Tỉnh 
ủy đóng trong nhà bác Thám, anh Mười Riều; cán bộ phục vụ đóng 
ở nhà chị Thiên, nhà chị Nam Nghé. Hằng ngày, bộ phận Văn phòng 
Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại nhà chị Thiên và bác 
Thám. Bộ phận cơ yếu và vô tuyến điện bố trí ở nhà bà Nguyễn Thị 
Lan và Hồ Thị Lạc ở xóm Cẩm Lý, xã Điện Văn (nay thuộc xã Điện 
Hồng) cách đó một cánh đồng. Trạm giao bưu trung tâm đóng ở 
thôn Đức Ký xã Điện Tiến, dưới chân núi Bồ Bồ, cách làng Giáng 
La một con sông nhỏ1. Các bộ phận này được chi bộ địa phương 
phân công tổ du kích gồm các đồng chí Nguyễn Dũng, Nguyễn Hà, 
Nguyễn Long ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ, cảnh giới, bảo mật 
phòng gian2.

Khi cơ quan Thường vụ Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy về đứng 
chân tại địa phương, bà con nhân dân từ cụ già đến em bé đều có ý 
thức bảo vệ bí mật rất cao. Nhân dân địa phương coi đây là vinh dự 
và niềm tự hào được trực tiếp phục vụ cách mạng. Họ nuôi giấu, che 
chở, bảo vệ cán bộ cách mạng rất chu đáo, chặt chẽ. Hằng ngày, các 
cụ già, em bé thay phiên nhau cảnh giới để bảo vệ cơ quan làm việc. 

1. Dấu ấn thời gian, sđd, tr. 56, 57.
2. Đảng bộ xã Điện Hồng: Lịch sử Đảng bộ xã Điện Hồng (1930-1975), Nxb. 

Đà Nẵng, tr.154. 
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 Trong thời gian này, Tỉnh ủy Quảng Đà đã tập trung lãnh đạo 
một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát động phong trào “Toàn dân hiến 
kế đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” theo chủ trương của Trung ương 
Cục miền Nam và Khu ủy 5; tổ chức phong trào “Nông dân học thư 
Đảng” và tiến hành bước đầu chính sách “người cày có ruộng”; chỉ 
đạo xây dựng vành đai diệt Mỹ Hòa Vang bằng phương châm “hai 
chân ba mũi giáp công”; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phong 
trào du kích chiến tranh gắn với phong trào đấu tranh chính trị của 
nhân dân....

 Từ cuối tháng 9-1965, quân Mỹ đóng ở Bồ Bồ, xã Điện Tiến 
nống ra đánh phá và lấn chiếm các xã Điện Thọ, Điện Hồng. Cơ 
quan Tỉnh ủy chuyển về đứng chân ở thôn Giáo Ái, xã Điện Xuân 
(nay là xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam). Đến tháng 01-1966, 
cơ quan Tỉnh ủy chuyển về đứng chân ở thôn Lộc Bình, xã Lộc 
Hưng (nay thuộc xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc). Từ tháng 6-1966, cơ 
quan chuyển xuống thôn Bảo An, xã Điện Quang, rồi chuyển vào 
xã Phú Diên (nay là xã Quế Xuân 2, Quế Sơn). Đến tháng 02-1967, 
cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà chuyển về đứng chân tại thôn Tư Phú, 
xã Điện Hồng (nay thuộc xã Điện Quang, khu vực Gò Nổi, Điện 
Bàn). Đây là thời điểm quân Mỹ tiến hành các cuộc phản công mùa 
khô năm 1966-1967 nên vùng Gò Nổi trở thành “vùng tự do oanh 
kích” của địch, gây cho lực lượng cách mạng và nhân dân nhiều tổn 
thất. Trong thời gian đứng chân tại đây, cán bộ cơ quan Tỉnh ủy và 
Thường trực Tỉnh ủy chủ yếu làm việc ở một số gia đình cơ sở tin 
cậy, việc ăn nghỉ chủ yếu ở dưới hầm bí mật. Để tránh bị địch tập 
kích bất ngờ, Văn phòng Tỉnh ủy phải tranh thủ đào thêm hầm bí 
mật, đào giao thông hào nối giữa các nhà với nhau. 

Từ tháng 3 đến tháng 9-1967, cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà đóng 
tại thôn Phú Xuân, xã Lộc Quý, nay là xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, 
tỉnh Quảng Nam. Vào thời điểm này, hầu hết các cơ quan cấp tỉnh 
của Quảng Đà đều đóng tại khu vực này với mật độ khá dày như 
Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên huấn, Tổ chức, Nông hội, Thanh 
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niên, Phụ nữ, Giao bưu, Y tế, Tài Mậu... đóng rải rác từ Lộc Quý đến 
Lộc Thành, Lộc Sơn sát ranh núi.

Trong thời gian đứng chân tại đây, cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà 
chủ yếu làm việc, trú ẩn trong địa đạo Phú An, Phú Xuân. Đây là 
công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng 
huyện Đại Lộc trong thời điểm quân Mỹ-ngụy tăng cường các cuộc 
càn quét, đánh phá các xã vùng B Đại Lộc. Để hoàn thành địa đạo 
này, quân và dân hai xã Lộc Quý và Lộc Quang đã bỏ ra gần 10.000 
ngày công để đào địa đạo thông từ xóm này sang xóm khác, sâu dưới 
lòng đất 3 mét, rộng 0,8 mét để bám trụ địa bàn. Các thôn Phú An, 
Phú Xuân (xã Lộc Quý) đào được 2.620 mét, có đường thông ra các 
hầm bí mật, giao thông hào. Địa đạo trở thành chiến lũy phòng ngự, 
nơi trú ẩn, che giấu thương binh khi chưa đưa kịp về căn cứ. Nơi đây 
cũng là nơi cất giấu lương thực, vũ khí để phục vụ đánh địch. Địa 
đạo Phú An- Phú Xuân là nơi làm việc của Tỉnh ủy Quảng Đà, Mặt 
trận 4 từ năm 1967, nhiều đồng chí lãnh đạo Khu ủy như Võ Chí 
Công, Chu Huy Mân, Nguyễn Chánh,… cũng từng về đây để hội 
họp, làm việc với các cơ quan của Tỉnh ủy, Đặc khu ủy Quảng Đà1. 

Từ tháng 10 đến tháng 12-1967, cơ quan Đặc khu ủy Quảng 
Đà đóng tại đồi 530 giáp ranh giữa huyện Nam Giang với vùng B 
Đại Lộc (gọi là khu A7). Thời gian này, cơ quan tiền phương của 
Đặc khu ủy Quảng Đà đóng tại thôn La Hòa, xã Điện Phước, huyện 
Điện Bàn phục vụ chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân 1968.

Đầu tháng 12-1967, để chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân 1968, đồng chí Trương Chí Cương, Bí thư Đặc khu 
ủy chỉ đạo Văn phòng Đặc Khu ủy tiến hành khảo sát, nghiên cứu 
địa bàn để xây dựng nơi đứng chân của bộ phận tiền phương và Ban 
Thường vụ Đặc Khu ủy tại các huyện đồng bằng: vùng B Điện Bàn 
và vùng Trung Duy Xuyên. Thực hiện chủ trương trên, văn phòng 

1. Năm 2002, địa đạo Phú An, Phú Xuân đã được công nhận di tích lịch sử 
cấp quốc gia.
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Đặc Khu ủy đã tổ chức cho lực lượng cảnh vệ đào hầm bí mật, hầm 
tránh phi pháo ở thôn La Hòa, xã Điện Phước. Đến cuối năm 1967, 
chỉ huy sở của Đặc Khu ủy Quảng Đà chuyển về đứng chân tại đây. 
Ngoài ra, Văn phòng Đặc khu ủy còn xây dựng hai cơ sở đứng chân 
bí mật làm cơ sở dự bị tại thôn Thanh Châu và Châu Phong thuộc xã 
Xuyên Thanh (nay là xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên)1.

 Thôn La Hòa nằm ở phía nam đường 100, gần sát nách sông 
Thu Bồn. Từ giữa năm 1967, địch đã cày ủi, san bằng toàn bộ thôn, 
xóm, xúc tát nhân dân vào khu dồn. Toàn thôn chỉ còn lại 3 gia đình 
cán bộ, du kích hàng ngày dựa vào hầm bí mật để bám đánh địch, 
cuộc sống nhân dân vô cùng cơ cực.

Tại đây, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức đào 6 hầm bí mật và 4 
hầm chống phi pháo, chủ yếu dưới những bụi tre đã bị bom pháo 
Mỹ quét cho trơ trọi, chỉ còn gốc tre khô. Hầm của đồng chí Bí thư 
Đặc Khu ủy, lúc này là đồng chí Trương Chí Cương (Tư Thuận) 
được xây dựng khá kiên cố, trần hầm là những cây gỗ cột nhà có 
đường kính hơn 20cm; đây vừa là nơi làm việc, hội họp, giao ban của 
Ban Thường vụ, Thường trực Đặc khu ủy Quảng Đà. Tại đây cũng 
đã đón tiếp đồng chí Võ Chí Công, Bí thư Khu ủy 5 trong thời gian 
đứng chân chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
1968 ở trọng điểm thành phố Đà Nẵng. 

Trong thời gian đứng chân tại đây, Ban Thường vụ Đặc Khu ủy 
Quảng Đà đã lãnh đạo quân và dân Quảng Đà tiến hành cuộc Tổng 
công kích, Tổng khởi nghĩa trong Tết Mậu Thân năm 1968, đánh 
mạnh vào hầu hết các cơ quan đầu não của Mỹ-ngụy ở Đà Nẵng, 
Hội An, các quận lỵ, thị trấn trên địa bàn Quảng Đà... tiêu diệt một 
bộ phận quan trọng sinh lực địch, diệt nhiều quân Mỹ, ngụy và chư 
hầu, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, đập tan nhiều ấp chiến 

1. Phạm Thanh Ba: Sự lãnh đạo của Đặc khu ủy Quảng Đà đối với công tác văn 
phòng và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đặc Khu ủy (1967-1975), in trong 
Kỷ yếu Hội thảo: Vai trò của Đặc Khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng 
Quảng Đà (1967-1975), Nxb. Đà Nẵng, 2017, tr.120.
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lược, giành thắng lợi có ý nghĩa quân sự và chính trị, góp phần cùng 
quân và dân toàn miền Nam giáng một đòn nặng nề vào chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ.

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Mỹ 
- ngụy tăng cường lực lượng, củng cố thế bố phòng trên toàn chiến 
trường Quảng Nam, Quảng Đà. Mặt khác, chúng tổ chức nhiều 
cuộc càn quét, đánh phá các tuyến hành lang, các bàn đạp ở vùng 
giáp ranh của ta, gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất. Trước tình 
hình đó, từ tháng 3 đến tháng 7-1968, cơ quan tiền phương của 
Đặc Khu ủy Quảng Đà chuyển vào đóng tại Xuyên Thanh và Xuyên 
Khương, huyện Duy Xuyên. Đây là những  địa phương ít gặp tổn 
thất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, phần 
lớn cơ sở cách mạng vẫn được bảo tồn, nhất là phong trào đấu 
tranh chính trị ở các địa phương này được giữ vững đã tạo điều 
kiện thuận lợi để cơ quan Đặc Khu ủy đứng chân tại đây.

Trong thời gian đứng chân tại đây, cơ quan Đặc Khu ủy tập 
trung chỉ đạo quân và dân Quảng Đà tiếp tục Tổng tiến công và nổi 
dậy mùa hè năm 1968 (kế hoạch X1) trên cả ba mặt trận: quân sự, 
chính trị và binh địch vận thu được những thắng lợi to lớn. 

Từ tháng 8-1968, cơ quan Đặc Khu ủy Quảng Đà đóng tại đồi 
A7, bên sông Bung, huyện Giằng (nay là huyện Nam Giang) (cơ 
quan Khu ủy 5 cũ). Sau chiến dịch Hè năm 1968, Mỹ - ngụy ra sức 
thực hiện chiến lược “quét” và “giữ”, đẩy mạnh thiết lập “vành đai 
trắng” bằng những thủ đoạn đánh phá quyết liệt. Lực lượng cách 
mạng gặp nhiều tổn thất. Phong trào cách mạng các huyện đồng 
bằng Duy Xuyên, Điện Bàn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan Đặc Khu 
ủy phải chuyến lên đứng chân trên địa bàn huyện Giằng.

Từ tháng 8-1968, cơ quan Đặc Khu ủy đóng tại Giốc Mỏ, sau 
chuyển lên Hara và Talao1. Đây là thời kỳ mà huyện Giằng tiếp 

1. Đảng bộ huyện Giằng (1989), Những sự kiện lịch sử huyện Giằng (1885-
1975), Nxb. Đà Nẵng, tr.340.
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nhận một số lượng cán bộ, chiến sĩ rất lớn từ Khu ủy 5, Đặc Khu ủy 
Quảng Đà, Mặt trận 4 Quảng Đà, các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ 
Tổng tham mưu, cơ quan và cán bộ các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, 
Hội An nên số lượng người của huyện tăng lên đột biến với hơn 
24.000 người, trong đó chỉ có 6.000 cán bộ, nhân dân địa phương. 
Vì vậy, vấn đề lương thực phục vụ cho các cơ quan, đơn vị trở thành 
một nhiệm vụ bức thiết, nhất là trong điều kiện địch thường xuyên 
tung biệt kích lùng sục, máy bay ném bom, rải chất độc hóa học 
thường xuyên, gây nhiều thiệt hại cho hoạt động sản xuất của đồng 
bào địa phương cũng như sự chi viện từ miền Bắc và các tuyến 
hành lang mua lương thực từ đồng bằng.

Trong bối cảnh chung đó, cơ quan Đặc Khu ủy Quảng Đà cũng 
đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn, thử thách. Có thời gian 
không còn gạo để ăn, cán bộ, nhân viên cơ quan Đặc Khu ủy phải 
đào lấy rễ cây móng ngựa nấu, đổ nước đi 6, 7 lần cho hết chất nhớt 
để ăn. Các rẫy sắn được trồng trên các khu đồi cũng bị máy bay rải 
chất độc làm hư hại hoặc tàu gáo, tàu rọ thường xuyên chụp quân 
nên không thể thu hoạch được... Nhiều bộ đội, cán bộ bị chết đau, 
chết đói trong thời gian này.

Tuy vậy, đây cũng là thời gian cơ quan Đặc Khu ủy nhận được 
sự đùm bọc, giúp đỡ vô cùng quý báu của đồng bào các dân tộc 
trên địa bàn huyện Giằng. Nhiều đồng bào nhận lấy trách nhiệm để 
cán bộ, bộ đội đói là lỗi của đồng bào1. Từ vụ sản xuất Đông-Xuân 
1968-1969, nhờ đẩy mạnh sản xuất các loại hoa màu, cây ngắn ngày, 
nhất là cây sắn và chuối nước theo chủ trương của Ban Cán sự miền 
Tây Quảng Đà, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Hoạt 
động sản xuất của các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện 
cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, cùng với phong trào đóng 
góp nuôi quân được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ đã góp phần 
từng bước giải quyết nạn đói cơm, lạt muối trong cán bộ và bộ đội. 

1. Những sự kiện lịch sử huyện Giằng (1885-1975), sđd, tr.342.



160

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

VIII. ĐẶC KHU ỦY QUẢNG ĐÀ  
XÂY DỰNG CĂN CỨ TẠI HÒN TÀU; LÃNH ĐẠO 
CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN 

QUÊ HƯƠNG (1968-1975)

1. Vài nét khái quát về Hòn Tàu

Hòn Tàu là một dãy núi có độ cao 953m so với mặt nước biển, 
nằm ở vị trí giáp ranh giữa các huyện Duy Xuyên, Nông Sơn và Quế 
Sơn, diện tích gần 100km2, có nhiều ngọn núi hiểm trở như núi Nhà 
Muỗi, Cù Hang, Mặt Rạng.   

Núi Nhà Muỗi (tên gọi theo bản đồ quân sự) ở phía đông, có 
nhiều hang đá nhỏ, đường đi lại rất hiểm trở. Núi Cù Hang (tên gọi 
theo bản đồ quân sự) ở chếch phía đông bắc, có nhiều hang đá lớn 
có sức chứa hàng trăm người. Núi Mặt Rạng nằm giữa khu Hòn 
Tàu, là một dãy núi đá, có nhiều hang động lớn, địa thế rất hiểm trở, 
đường vào ra khu vực này hết sức bí mật. Chỉ có một con đường độc 
đạo là men theo sườn núi đá tai mèo lởm chởm để vào các hang này. 
Núi Mặt Rạng nhìn từ đồng bằng (vùng trung Duy Xuyên hoặc vùng 
Gò Nổi) có hình dáng như một bàn cờ dựng đứng, toàn đá vôi và đá 
cẩm thạch, có màu hồng sẫm). Điều đặc biệt ở đây là mặc dù ở độ 
cao như vậy vẫn có nước thường xuyên do các mạch ngầm từ trong 
vách đá chảy ra tạo thành những thác nước nhỏ đổ từ lưng chừng 
núi xuống.

Núi Hòn Tàu có nhiều hang động có sức chứa số lượng người 
lớn, dùng làm nơi sinh hoạt, hội họp và trú quân rất thuận lợi. Đây 
là một khu vực xung yếu có vị trí chiến lược quan trọng, là tấm bình 
phong che chắn khu vực Bắc Quảng Nam và bảo vệ từ xa thành phố 
Đà Nẵng. Với vị trí địa lý ấy, Hòn Tàu vừa là bàn đạp, vừa là căn cứ 
vững chắc của phong trào cách mạng của Quảng Nam và Đà Nẵng.

Hòn Tàu vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng lại có vị trí chiến lược vô 
cùng quan trọng: “một vệt màu sẫm cắt ngang giữa hai vùng đồng 
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bằng và đồi núi là độ cao của dãy Hòn Tàu, dãy Mặt Rạng. Nếu 
nhìn từ hướng Đông Bắc lên, Hòn Tàu giống như một chiến hạm 
lớn đang lao về phía trước. Hòn Tàu hùng vĩ nhất trong các ngọn 
núi phía Tây, nhưng dù cao lớn như thế, Hòn Tàu vẫn có nhiều con 
đường đi vắt ngang giữa hai vùng”. “Về mặt quân sự có vẻ như là bất 
lợi, nhưng nhìn toàn cục trong dãy Hòn Tàu không có nơi nào tốt 
hơn ở đây. Ta có lợi thế hơn địch là hang nằm ở trên cao, xung quanh 
có hàng cây xanh bao phủ. Đường lên hang Hòn Tàu gập ghềnh đá 
núi, nếu ta bố phòng cảnh giác tốt thì việc tiến lui không mấy khó 
khăn”1. Địa bàn Hòn Tàu hiểm trở về đường đi, đá núi, suối khe, cây 
rừng...rất phù hợp cho việc đặt các căn cứ chỉ huy.

Trong phong trào chống Pháp trước năm 1930, vùng chân Hòn 
Tàu (xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) được chọn xây dựng căn cứ 
kháng chiến Tân Tỉnh của nghĩa hội Cần Vương Quảng Nam dưới 
sự lãnh đạo của Hội chủ Nguyễn Duy Hiệu. Binh pháp xưa nay đều 
rất xem trọng thế núi sông hiểm trở. Núi Hòn Tàu có khá nhiều 
hang động trú quân, những mặt bằng thuận lợi cho việc luyện tập 
binh sĩ. Dãy núi Hòn Tàu có địa thế trong phòng thủ, tiến công quân 
sự nên Nguyễn Duy Hiệu lựa chọn làm căn cứ kháng chiến. Với địa 
hình hiểm trở, có nhiều hang đá dài, sâu, rộng, nhiều suối trong và 
rừng già xanh thẳm, Hòn Tàu đã sớm trở thành thánh địa của mảnh 
đất Tân Tỉnh gắn với tên tuổi Nguyễn Duy Hiệu trong những ngày 
đầu chống Pháp (1885-1887). Tuy là núi rừng hiểm trở nhưng vùng 
quanh chân Hòn Tàu lại có khá nhiều đường giao thông dễ dàng 
tiến, lui phù hợp với cách đánh mai phục theo kiểu du kích. Tân 
Tỉnh có lợi thế cả về phòng thủ lẫn tiến công từ xa. Dãy núi Hòn Tàu 
có vị trí, vai trò quan trọng đối với căn cứ chống Pháp của Nguyễn 
Duy Hiệu.

Vào những năm 1940-1941, khu Lộc Đại (Quế Sơn), Phú Nham 
(Duy Xuyên) là những địa điểm đóng cơ quan của Tỉnh ủy Quảng 
Nam và Xứ ủy Trung Kỳ để lãnh đạo xây dựng và phát triển cơ sở 

1. Đỗ Viết Nghiệm: Đường đen nước đỏ, Nxb QĐND, tr.80, 297.
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cách mạng bí mật và lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền về tay 
nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, và tiếp theo đó là 
lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 một số cán bộ lãnh đạo 
của huyện Duy Xuyên, Quế Sơn và của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 
lập căn cứ để hoạt động, ban ngày vào núp trong các hang đá, ban 
đêm xuống xây dựng cơ sở ở các xã Tây và Trung của huyện Duy 
Xuyên. Trong số này có đồng chí Hoàng Văn Lai, nguyên Thường vụ 
Đặc Khu ủy Quảng Đà, nguyên Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên.

Với ưu thế về vị trí địa lý, Hòn Tàu đã được Đặc Khu ủy Quảng 
Đà chọn làm căn cứ chỉ đạo trong thời gian từ năm 1968 đến 1975. 
So với các căn cứ khác trước đó được chọn làm nơi đặt cơ quan Tỉnh 
ủy thì Hòn Tàu có thời gian lâu nhất (7 năm). Điều đó đã nói lên vị 
trí chiến lược, tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của Hòn 
Tàu đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Quảng Đà.

2. Đặc Khu ủy Quảng Đà lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc 
Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; khôi phục lực lượng, 
củng cố tổ chức và căn cứ địa cách mạng (1968-12/1971)

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 
năm 1968, tháng 10-1967, Ban Thường vụ Khu ủy 5 quyết định sáp 
nhập Tỉnh ủy Quảng Đà và Thành ủy Đà Nẵng thành Đặc Khu ủy 
Quảng Đà. Gần đến ngày mở cuộc tổng tiến công, cơ quan Đặc Khu 
ủy chuyển từ vùng B Đại Lộc xuống đóng ở Điện Hòa, huyện Điện 
Bàn để chỉ đạo thành phố Đà Nẵng. 

Cùng với chủ trương thành lập Đặc khu Quảng Đà, tháng 
7-1967, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Mặt trận 4. Mặt trận 
bao gồm lực lượng vũ trang của Tỉnh đội Quảng Đà, Thành đội Đà 
Nẵng và một số đơn vị bổ sung của Quân khu. Mặt trận 4 do đồng 
chí Võ Thứ làm Tư lệnh, đồng chí Hồ Nghinh làm Chính ủy. Khu 
ủy và Quân Khu ủy Khu 5 chủ trương sử dụng lực lượng 3 thứ quân 
tấn công địch liên tục, mạnh mẽ kết hợp với khởi nghĩa của quần 
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chúng, giành chính quyền về tay nhân dân. Đối với chiến trường 
Đà Nẵng sử dụng kết hợp các đơn vị đặc công, bộ binh, biệt động, 
tự vệ bí mật đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu then chốt để hỗ trợ 
cho quần chúng ở nông thôn vào kết hợp với lực lượng quần chúng 
trong thành thị khởi nghĩa giành chính quyền. Lấy khởi nghĩa của 
quần chúng giành chính quyền là chính. Quân và dân Quảng Đà ra 
sức đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch. Cả Đặc khu với tinh 
thần tiến công địch, cả “3 vùng, 3 thứ quân” đều được phát động, 
sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu mới. Nhân dân ở các khu ngoại 
ô thành phố và lân cận được tổ chức thành các đại đội có trang bị 
vũ khí, sẵn sàng tiến công vào thành phố khi có lệnh. Đúng theo kế 
hoạch 2 giờ 30 phút, ngày 31-01-1968, chiến dịch Xuân Mậu Thân 
tại chiến trường Quảng Đà, trọng điểm là thành phố Đà Nẵng mở 
màn. Lực lượng quân sự Mặt trận 4 đồng loạt tấn công các cứ điểm 
từ đèo Hải Vân đến căn cứ Phước Tường, Sân bay Nước Mặn…cùng 
với đó, lực lượng quân sự của Quân Khu 5 tiến hành chiếm các quận 
lỵ Duy Xuyên, làm chủ thị trấn Nam Phước, cắt đứt đường I, tạo 
điều kiện thuận lợi cho nhân dân Đà Nẵng, Hội An nổi dậy.

Tại mặt trận Đà Nẵng, lực lượng của Đặc khu tiến hành đánh 
chiếm trụ sở Quân đoàn I, trụ sở quân vụ thị trấn, tòa thị chính. 
Lực lương biệt động và tự vệ trong thành phố đánh vào trụ sở các 
quận, chiếm đài phát thanh, hỗ trợ quần chúng nổi dậy. Phối hợp 
với các hướng tiến công của quân chủ lực, dưới sự lãnh đạo của 
Đặc Khu ủy, nhân dân khắp các nơi nổi dậy. Tại thành phố, đông 
đảo công nhân, tiểu thương, phụ nữ, thanh niên, học sinh, sinh 
viên, phật tử… lấy chùa Tỉnh hội Phật giáo làm nơi phát động nổi 
dậy. Tại các vùng nông thôn, nông dân từ các hướng Nam Ô, Hòa 
Khánh, Hòa Thái, Hòa Châu, Hòa Đa, Hòa Phụng, Hòa Hải…kéo 
vào thành phố phối hợp với quần chúng trong nội thành. Tuy nhiên 
cuộc nổi dậy chưa đủ mạnh để làm tê liệt sức kháng cự của địch. 
Lực lượng của địch lúc này ở Đà Nẵng vẫn còn rất mạnh, những 
mục tiêu đánh chiếm trụ sở Quân vụ thị trấn, tòa thị chính, đánh 
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chiếm trụ sở Quân đoàn I… không thực hiện được, không tạo được 
điều kiện thuận lợi cho quần chúng nổi dậy.

Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch đẩy mạnh đánh phá vùng 
đông các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn hòng đánh bật lực lượng ta 
ra khỏi thành phố, đồng bằng. Sang năm 1969, địch thực hiện chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, tăng cường càn quét quy mô lớn 
vào vùng giải phóng, coi “bình định” là quốc sách, tiêu diệt cơ sở 
cách mạng. Vùng đồng bằng các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn chúng 
cày ủi, phát quang, dồn dân vào các khu dồn, ấp chiến lược quanh 
quận lỵ, thị trấn, các trục giao thông tạo ra vùng trắng dân, trắng đất. 
Lực lượng cán bộ huyện, xã, đảng viên, du kích và nhân dân bị tổn 
thất nặng nề. Khu núi Hòn Tàu là nơi trú ngụ an toàn mỗi khi địch 
tiến hành càn quét ở vùng Trung và Tây Duy Xuyên, vùng B Đại Lộc 
và Gò Nổi huyện Điện Bàn.

Thời gian này do địch đánh phá nhiều, cơ quan của Đặc Khu ủy 
Quảng Đà chia làm 2 bộ phận, bộ phận tiền phương (bộ phận phía 
trước) và bộ phận phía sau. Bộ phận phía sau đóng ở vùng núi Đại 
Lộc, với các địa danh đồi 130, dốc Gió, dốc Ông Thủ. Từ cuối năm 
1968 bộ phận tiền phương của Thường vụ Đặc Khu ủy và văn phòng 
Đặc Khu ủy vào đóng ở núi Nhà Muỗi, dựa vào các hang đá nhỏ để 
ở và làm việc. Số lượng khoảng 10-15 đồng chí (bộ phận Thường vụ 
thường trực, văn phòng, tổ điện đài, tổ cơ yếu, tổ cảnh vệ). Bộ phận 
này chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo phong trào 3 mũi giáp công 
ở đồng bằng, theo dõi, chỉ đạo phong trào thành phố Đà Nẵng. Mỗi 
năm về lại căn cứ A7 (ranh Đại Lộc) một vài lần để tổ chức các hội 
nghị sơ kết, tổng kết v.v…

Ban Thường vụ Đặc Khu ủy đã trực tiếp chỉ đạo cuộc tiến 
công và nổi dậy Xuân Kỷ Dậu, tiến hành các đợt chỉnh huấn, ổn 
định tư tưởng, vượt qua những thử thách, hy sinh trong năm 1969. 
Đối phó với chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch, Nghị 
quyết Hội nghị Đặc Khu ủy tháng 8-1969 chỉ rõ: Chống bình định, 
giành quyền làm chủ của nhân dân, nắm chắc dân, mở rộng và 
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xây dựng vùng của ta là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của 
các cấp ủy. Nghị quyết nhấn mạnh: “Chống bình định là sự nghiệp 
của quần chúng. Các đảng bộ và cơ quan lãnh đạo các cấp phải 
tin quần chúng, tổ chức lãnh đạo quần chúng đoàn kết đấu tranh 
quyết liệt với địch bằng phương châm “hai chân, ba mũi giáp công” 
thì mới giành được thắng lợi”. Đặc Khu ủy cũng chỉ đạo khắc phục 
khó khăn về lương thực, vận động nhân dân, nhất là vùng Xuyên 
Trà, Xuyên Hiệp đóng góp lương thực cho cách mạng. Nhờ vậy 
đến đầu năm 1970, Quảng Đà đã giải quyết những khó khăn trước 
mắt, nạn đói được ngăn chặn, cơ sở chính trị ở vùng ven và nội 
đô khôi phục dần, lực lượng du kích ở vùng giáp ranh, vùng căn 
cứ lõm hoạt động trở lại, một số nơi lực lượng du kích có thể tiến 
công địch. Sang năm 1970, thực hiện nhiệm vụ do Khu ủy 5 đề ra 
là “Tập trung sức đánh bại bình định, diệt kẹp, giành dân, giữ dân, 
và xây dựng vùng căn cứ, vùng giải phóng”, Đặc Khu ủy Quảng Đà 
phát động cán bộ, đảng viên móc nối 9 ruột (cha, mẹ, anh chị em, 
ông, bà, cô, dì, chú, bác) của mình về vùng giải phóng trụ bám làm 
ăn và tham gia công tác cách mạng; cán bộ, du kích vùng ven, vùng 
tranh chấp thực hiện 4 bám (cán bộ bám dân, dân bám đất, du kích 
bám địch, trên bám dưới). Tháng 4-1970, Đặc Khu ủy chủ trương 
mở chiến dịch Hè tiêu diệt bọn ác ôn, tề điệp, bình định, hỗ trợ cho 
quần chúng đấu tranh giành quyền làm chủ. Đặc Khu ủy cũng chủ 
trương các chi bộ Đảng ở nông thôn và vùng ven tiếp tục đưa đảng 
viên vào thành phố hoạt động hợp pháp để xây dựng cơ sở, lãnh 
đạo quần chúng đấu tranh chống Mỹ. Sang năm 1971, Ban Thường 
vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà chủ trương mở chiến dịch Xuân-Hè và 
chỉ thị tổng động viên chính trị trong Đảng bộ, toàn quân, toàn dân 
đẩy mạnh cao trào tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng lên một 
bước mới. Ban Thường vụ Đặc Khu ủy cũng chỉ đạo tốt phong trào 
đấu tranh ở các đô thị, nhất là phong trào của học sinh Đà Nẵng, 
phong trào đấu tranh đòi chồng con đi lính cho địch trở về, chống 
bầu cử tổng thống và hạ nghị viện của địch.
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Từ cuối năm 1970 đến đầu năm 1971, bộ phận tiền phương 
của Thường vụ Đặc Khu ủy chuyển ra đóng dọc bắc sông Thu Bồn 
từ xã Điện Hồng xuống xã Điện Thái (nay thuộc xã Điện Thọ) để 
sâu sát phong trào hơn. Tháng 9-1971 sau Đại hội đại biểu Đặc Khu 
Quảng Đà lần thứ III tại làng Tàbhing (huyện Giằng) và trước mùa 
mưa lụt ở đồng bằng, bộ phận tiền phương của Thường vụ Đặc Khu 
ủy chuyển vào đóng ở núi Cù Hang (chếch phía đông bắc núi Mặt 
Rạng). Tại đây có nhiều hang đá lớn liền kề nhau rất thuận lợi cho 
việc ăn ở và làm việc. Cũng do thời kỳ này địch còn tăng cường đánh 
phá, điều kiện của ta còn khó khăn nên các hội nghị, đại hội, như 
Hội nghị sơ kết chống Việt Nam hóa chiến tranh tháng 8-1969, Đại 
hội Đảng bộ Đặc Khu tháng 9-1971 phải tổ chức ở khu A7 và huyện 
Nam Giang.

3. Các bộ phận cơ quan Đặc Khu ủy Quảng Đà chuyển về Căn 
cứ Hòn Tàu, lãnh đạo giải phóng hoàn toàn quê hương (12/1971-
3/1975)

Bước vào năm 1971, cục diện tình hình chiến trường miền Nam 
nói chung, Khu 5 nói riêng đã có nhiều thay đổi có lợi cho cách 
mạng. Từ cuối năm 1971, sau thất bại nặng nề trong cuộc hành quân 
Lam Sơn 719 đánh lên đường 9 Nam Lào hòng cắt đứt con đường 
chi viện chiến lược từ Bắc vào Nam của ta, quân Mỹ ngụy bị quân 
ta đánh bại. Một số binh đoàn cơ động của chiến lược ngụy bị tiêu 
diệt và tan rã. Nhiều tướng tá bị ta tiêu diệt hoặc bắt sống. Từ đó 
phạm vi hoạt động của quân địch co cụm, không còn những cuộc 
hành quân càn quét qui mô lớn và hoạt động bắn phá vào vùng giải 
phóng giảm hẳn.

Về phía ta, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đặc Khu ủy 
Quảng Đà lần thứ III, quân và dân ta đã phát động 3 cao trào quyết 
thắng giặc Mỹ xâm lược, đẩy mạnh tiến công quân sự và nổi dậy 
quần chúng trên khắp 3 vùng chiến lược, chuẩn bị cho thế và lực cho 
cuộc tổng tấn và nổi dậy mùa hè năm 1972.
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Xuất phát từ tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đặc Khu 
ủy Quảng Đà tháng 12-1971 quyết định chuyển các cơ quan, đơn vị 
Đặc Khu ủy từ khu A7 xuống khu vực Hòn Tàu để thuận tiện cho 
việc chỉ đạo phong trào các huyện, thị xã và thành phố Đà Nẵng. 
Mỗi cơ quan chỉ để lại bộ phận sản xuất để thu hoạch hoa màu tại 
các vùng giáp ranh các huyện Hòa Vang, Đại Lộc, Quế Sơn. Bộ phận 
tiền phương và bộ phận phía sau của Đặc Khu ủy sáp nhập thành 
một. Cơ quan Đặc Khu ủy ban đầu tiếp tục đóng ở Cù Hang, sau 
một thời gian chuyển đến đóng ở lưng chừng núi Mặt Rạng. Núi 
Mặt Rạng có nhiều hang đá chịu đựng được B52. Năm 1973 chuyển 
về Đồi Cây Dung. Địa điểm này thuận lợi là gần đường giao thông 
nối liền với các cơ quan Khu ủy 5, lúc này đóng ở Phước Trà, nay 
thuộc huyện Hiệp Đức và duy trì cho đến tháng 3-1975.

Từ năm 1973 đến tháng 3-1975, khu vực đồi Cây Dung là nơi 
đóng cơ quan của tất cả các đơn vị của Đặc khu như: Văn phòng Đặc 
Khu ủy, Ban Tuyên huấn, Ban Tổ chức, Uỷ ban Kiểm tra, Trường 
Đảng, Trường đào tạo cán bộ khối chính quyền, Uỷ ban nhân dân 
cách mạng đặc khu, các ngành An ninh, Tài mậu, Lương thực, Y tế, 
Giao vận, Giao bưu; Mặt trận và các đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, 
Nông hội, Công đoàn, Ban đấu tranh chính trị, Binh vận…; các kho 
lương thực thực phẩm của tỉnh; các bệnh xá của tỉnh và các huyện 
Duy Xuyên, Điện Bàn.

 Chấp hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Quân ủy Trung 
ương, Ban Thường vụ Đặc Khu ủy chỉ đạo thực hiện cuộc tổng tiến 
công chiến lược năm 1972 thu được thắng lợi lớn. Có hai sự chỉ đạo 
mang tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của quân và dân Quảng Đà; đó là Ban Thường vụ 
Đặc Khu ủy đã xác định được âm mưu của địch, kiên quyết chỉ đạo 
chống địch phá hoại Hiệp định Pa-ri và giải phóng thành phố Đà 
Nẵng.

Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, Ban Thường vụ Đặc Khu 
ủy họp và quyết định nhiều chủ trương quan trọng và chỉ đạo thực 
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hiện việc giữ đất, giành dân khi Hiệp định có hiệu lực. Đây là một 
chủ trương sáng suốt và kịp thời vì dự báo tình hình sau Hiệp định 
Pa-ri sẽ diễn biến phức tạp, địch có thể sẽ không tuân thủ nội dung 
đã ký kết. Thực tế là ngay chiều 26-01-1973 địch cho B52 dội bom 
xuống khu vực Hòn Tàu. Trước tình hình này, đồng chí Trần Thận- 
Bí thư Đặc Khu ủy Quảng Đà nhắc nhở “Đừng dễ ngươi với địch” 
như một lời nhận định chính xác về âm mưu mới của địch. Nhờ 
sự đánh giá chính xác và có chủ trương kịp thời nên nhìn chung 
quân và dân Quảng Đà cơ bản giữ được thế cho phong trào. Sau 
khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Ban Thường vụ Đặc Khu ủy đã chuyển hướng nhiệm 
vụ, tập trung sức xây dựng lực lượng đánh bại âm mưu bình định 
lấn chiếm của địch, xây dựng vùng giải phóng thành hậu cứ vững 
chắc để chuyển qua thế tiến công chiến lược.

Tháng 10-1974, Bộ Chính trị họp, sau khi phân tích tình hình 
và thời cơ chiến lược mới, hội nghị hạ quyết tâm hoàn thành giải 
phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Tuy nhiên sau chiến 
thắng Phước Long (01-1975), Bộ Chính trị quyết tâm giải phóng 
miền Nam trước mùa mưa năm 1975, chọn Buôn Ma Thuột làm 
chiến dịch mở màn. Sau chiến thắng Buôn Ma Thuột, toàn bộ vùng 
đất Tây Nguyên được giải phóng tác động rất lớn đến thời cơ giành 
chính quyền ở Khu V. Trung ương Đảng chỉ đạo Khu 5 phải tập 
trung lực lượng, nhằm hướng tiến công chính là thành phố, thị xã, 
trước mắt giải phóng thị xã Tam Kỳ và thị xã Quảng Ngãi, tạo thế 
chia cắt và cô lập địch ở Đà Nẵng, tiến tới giải phóng Sài Gòn, hoàn 
thành kế hoạch giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 21-3-1975, đồng chí Võ Chí 
Công, Bí thư Khu ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì cuộc họp Thường 
vụ giao nhiệm vụ cho Đặc Khu ủy Quảng Đà. Trên cơ sở phân tích 
tình hình chiến trường đang chuyển hướng mau lẹ, Khu ủy xác định 
các phương án giải phóng Đà Nẵng. Khu ủy chỉ thị cho Đặc Khu ủy 
Quảng Đà tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tiến công giải phóng 
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Đà Nẵng với quyết tâm: Làm cho địch tan rã tại chỗ; không để địch 
co cụm về Sài Gòn; không để địch ép dân di chuyển về phía Nam; 
Bảo vệ thành phố, bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Chủ 
trương trên đã thể hiện sự chủ động, nhạy bén, sáng tạo của Khu 
ủy, Quân Khu ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 là cơ sở để giải phóng Đà 
Nẵng trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện mệnh lệnh của Khu ủy Khu 5, Đặc Khu ủy Quảng Đà 
chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng nhanh chóng 
quán triệt tình hình và nhiệm vụ, xây dựng phương án tiến công 
địch và tổ chức lực lượng. Đặc Khu ủy chỉ đạo phải hết sức khẩn 
trương chuẩn bị mọi mặt về quân sự, chính trị, binh vận; nắm chắc 
thờ cơ tập hợp đông đảo, rộng rãi các tầng lớp nhân dân sẵn sàng nổi 
dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Cùng thời gian này, thị xã Tam Kỳ, toàn bộ tỉnh Quảng Nam, 
Quảng Ngãi được giải phóng, nối liền với vùng giải phóng Tây 
Nguyên. Thắng lợi này đã mở thông hướng tiến công Đà Nẵng từ 
phía nam. Địch ở Đà Nẵng đã bị cô lập hoàn toàn, chỉ có thể liên hệ 
với Sài Gòn bằng đường không và đường thủy. Tình thế giải phóng 
Đà Nẵng đã xuất hiện. Sau giải phóng Buôn Ma Thuột, tiếp đó là Kon 
Tum và Gia Lai; ở Quảng Nam giải phóng Tiên Phước-Phước Lâm 
10-3-1975, tình hình chuyển biến nhanh chóng. Thời cơ đã đến, ngày 
18-3-1975, đồng chí Trần Thận- Bí thư Đặc Khu ủy được điện lên cơ 
quan Khu ủy 5 để nhận lệnh giải phóng Đà Nẵng.

Từ ngày 22 đến ngày 25-3-1975, Đặc Khu ủy đã họp nhằm 
quán triệt mệnh lệnh giải phóng thành phố Đà Nẵng, thảo luận kế 
hoạch tấn công và nổi dậy, đặc biệt là công tác tư tưởng phát động 
quần chúng nội thành nổi dậy, tổ chức và huy động thêm lực lượng 
quần chúng vùng ven vào nội thành tham gia tấn công và nổi dậy. 
Huy động du kích và bộ đội địa phương các huyện, thị tổ chức hình 
thành thêm một số tiểu đoàn, trung đoàn làm nhiệm vụ áp sát, tiếp 
cận thành phố. Tổ chức và phân công các mũi chỉ đạo tấn công và 
nổi dậy, tổ chức bộ phận nổi dậy nội thành lót trước vào thành phố. 
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 Tại núi Hòn Tàu, ngày 27-3-1975, đồng chí Võ Chí Công - Bí 
thư Khu ủy 5 cùng bộ phận tiền phương của Khu ủy đã kiểm tra 
toàn bộ kế hoạch giải phóng Đà Nẵng, phân công các mũi công tác 
triển khai tiếp cận thành phố vào sáng 28-3, đồng thời trực tiếp chỉ 
huy, chỉ đạo cuộc tiến công và nổi dậy giải phóng thành phố Đà 
Nẵng. Sau khi kiểm tra và rà soát toàn bộ kế hoạch, ngày 28-3-1975, 
toàn bộ các cơ quan của Đặc Khu ủy và các ban, ngành chia làm 2 
đoàn tiến về Đà Nẵng. Một đoàn do đồng chí Trần Thận cùng đoàn 
cán bộ lãnh đạo các ngành từ Hòn Tàu về xã Điện Hòa để chuẩn bị 
vào Đà Nẵng. Một đoàn gồm tất cả các cơ quan, ban ngành và bộ 
phận tiền phương của Khu ủy xuống hướng Xuyên Trà, khu vực Bà 
Rén để tiếp cận Sư đoàn 2 trên đường tiến về Đà Nẵng. Kế hoạch 
trên được tiến hành hết sức khẩn trương. Từ đây vào đêm 28-3-1975 
lịch sử, từng đoàn quân đã bí mật rời khỏi căn cứ Hòn Tàu về giải 
phóng Đà Nẵng, góp phần nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Với ý chí kiên cường, bất khuất, Đặc Khu ủy Quảng Đà đã lãnh 
đạo quân và dân Quảng Đà đã vượt qua chặng đường đầy thử thách 
để góp phần thay đổi cục diện trên chiến trường, giải phóng Quảng 
Nam, Đà Nẵng; góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống 
nhất đất nước.

Khu di tích lịch sử Đặc Khu ủy Quảng Đà là căn cứ cách mạng 
có tầm quan trọng đặc biệt tại khu vực Trung Trung bộ trong kháng 
chiến chống Mỹ. Từ năm 1968 đến năm 1975, đây là nơi đóng quân 
của Đặc Khu ủy và các cơ quan của Đặc khu Quảng Đà để chỉ đạo 
phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân thành phố Đà Nẵng 
và các huyện Bắc Quảng Nam. Đây là nơi diễn ra nhiều cuộc họp 
quan trọng hoạch định chiến lược và lãnh đạo phong trào đấu tranh 
cách mạng trong giai đoạn cam go, ác liệt nhất, đặc biệt là họp bàn 
kế hoạch và phát lệnh tấn công và nổi dậy giải phóng Quảng Nam và 
thành phố Đà Nẵng mùa vào xuân năm 1975.

Đây chính là bản lĩnh, sáng tạo của Khu ủy 5 và Đặc Khu ủy 
Quảng Đà, là nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng ta trong chỉ đạo 
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chiến tranh cách mạng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ. Tất cả những 
phương pháp và kinh nghiệm quý báu đó cần được tổng kết, bổ 
sung vào khoa học quân sự và đường lối chiến tranh cách mạng Việt 
Nam.

Chọn miền núi để xây dựng căn cứ địa cách mạng là một trong 
những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam nhất là 
thời kỳ Đảng ta tiến hành lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc và sau đó là đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Đặc Khu ủy Quảng Đà chọn Hòn Tàu làm căn cứ địa để hoạt 
động, chỉ đạo phong trào cách mạng đã thể hiện việc nắm vững 
quan điểm về xây dựng căn cứ địa miền núi của Đảng và điều này 
cũng cho thấy Đặc Khu ủy đã biết phát huy kinh nghiệm của lịch 
sử. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hòn Tàu che giấu cho cách 
mạng biết bao kho tàng, trạm xá quân, dân y, nhà in, các cơ quan 
Đảng, chính quyền, đoàn thể, sở chỉ huy, các điểm nghỉ chân của bộ 
đội, các trại huấn luyện, học tập. Quân và dân ta đã biết dựa vào Hòn 
Tàu để chiến đấu, sản xuất, học tập, công tác, cất giữ lương thực, 
thực phẩm phục vụ kháng chiến, cứu chữa thương bệnh binh...Do 
vậy, Hòn Tàu đã từng hứng chịu biết bao đợt mưa bom, đạn pháo 
của quân thù, nhưng vẫn hiên ngang che chở cho quân và dân ta. 
Dưới chân núi Hòn Tàu đã từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa 
ta và địch. Nhờ biết nương dựa vào địa thế Hòn Tàu, biết nương dựa 
vào dân, biết giữ gìn bí mật nơi ăn, ở ta đã gây cho quân thù nhiều 
tổn thất nặng nề.

 Ngoài ưu thế về vị trí địa lý để chọn làm căn cứ đóng cơ quan, 
để bảo vệ an toàn căn cứ Hòn Tàu đứng vững trước mọi âm mưu 
đánh phá của kẻ thù thì vai trò của nhân dân là một trong những yếu 
tố cực kỳ quan trọng. Nếu không dựa vào lòng dân, sức dân, bảo vệ 
của nhân dân thì Hòn Tàu không thể tồn tại và trụ vững được. Dân 
ven khu vực Hòn Tàu thuộc các huyện Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế 
Sơn là người cung cấp tình hình và âm mưu của địch; dẫn đường 
cho cán bộ, chiến sĩ từ Hòn Tàu xuống hoạt động ở đồng bằng; nuôi 
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cán bộ, giữ bí mật, cung cấp, vận chuyển lương thực, thực phẩm nhất 
là vào những thời điểm địch phong tỏa các hành lang lương thực.

Với những đóng góp của mình trong cuộc kháng chiến chống 
quân thù, căn cứ Hòn Tàu đã đi vào lịch sử, xứng đáng là một di tích 
lịch sử cách mạng của Quảng Nam - Đà Nẵng trong suốt chiều dài 
của cuộc kháng chiến chống xâm lược. Nghiên cứu về căn cứ Hòn 
Tàu làm phong phú thêm nguồn tư liệu lịch sử đấu tranh cách mạng 
của cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam.

*

*        *

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, trong khi ta nghiêm chỉnh thực hiện, 
thì Mỹ - Diệm từng bước thực hiện âm mưu thâm độc của mình, 
chúng tiến hành mở các chiến dịch “tố cộng, diệt cộng” nhằm khủng 
bố, đàn áp dã man cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trên toàn miền 
Nam.

Ở Quảng Nam, chúng liên tiếp gây ra những vụ thảm sát Hà 
Lam-Chợ Được (Thăng Bình), Chiên Đàn (Phú Ninh), chợ Cây Cốc 
(xã Tiên Thọ, Tiên Phước),... trước sự khủng bố, đàn áp dã man của 
Mỹ - Diệm, nhiều đảng viên, cán bộ trụ bám chịu nhiều hy sinh tổn 
thất trước những thủ đoạn đánh phá của địch, nhiều tổ chức Đảng, 
cơ sở cách mạng ở nhiều nơi bị bể vỡ, nhiều địa phương không còn 
cơ sở Đảng.

Trước những khó khăn, ác liệt đó, vận dụng sáng tạo lý luận chủ 
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa 
cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước 
hàng ngàn năm của cha ông, Tỉnh ủy Quảng Nam đã sớm đề ra chủ 
trương giữ vững và từng bước xây dựng miền núi thành căn cứ địa 
cách mạng. Từ đó, miền núi trở thành chỗ dựa vững chắc của cán 
bộ, đảng viên và phong trào cách mạng trong tỉnh trong những năm 
phong trào ở đồng bằng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sau khi có 
Nghị quyết Trung ương 15, nhờ có căn cứ miền núi, làm chỗ dựa, 
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phong trào cách mạng trong tỉnh từng bước được khôi phục, phát 
triển nhanh từ thế bị động đối phó sang thế tiến công địch. 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ vô cùng ác liệt, do liên 
tục bị địch đánh phá nên cơ quan Tỉnh ủy liên tục di chuyển, đứng 
chân và xây dựng căn cứ lãnh đạo phong trào cách mạng ở nhiều địa 
điểm, ở nhiều địa phương khác nhau. Từ các huyện miền núi như 
Hiên, Giằng, vùng trung du như Đại Lộc cho đến các huyện đồng 
bằng như Điện Bàn, Quế Sơn. Những nơi được cơ quan Tỉnh ủy, Đặc 
Khu ủy lựa chọn đứng chân, xây dựng căn cứ đều được xem xét trên 
nhiều mặt, đảm bảo các yếu tố về “thiên thời”, “địa lợi”, “nhân hòa”, 
đặc biệt đây là thời kỳ phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn, 
tổn thất nhưng nhờ biết dựa vào dân, xây dựng được thế trận lòng 
dân nên hầu hết các cơ quan từ vùng núi, đồng bằng cho đến khu vực 
giáp ranh đều giữ vững yếu tố bí mật, đảm bảo an toàn, phục vụ có 
hiệu quả cho sự lãnh đạo cách mạng của Tỉnh ủy, Đặc Khu ủy. Trong 
đó có căn cứ Tiên Sơn (Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam) và Căn cứ Hòn 
Tàu (Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà) là nơi Tỉnh ủy đứng chân lâu 
nhất và cũng tại nơi đây Tỉnh ủy Quảng Nam, Đặc Khu ủy Quảng Đà 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đó là giải phóng tỉnh Quảng 
Nam 24-3-1975 và thành phố Đà Nẵng 29-3-1975.





CHƯƠNG V

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ,  
BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP 
BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CĂN CỨ, 

NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY  
QUẢNG NAM (1930 - 1975)
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I. ĐẶC ĐIỂM

Căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam cũng như 
những địa phương khác trong kháng chiến, với những mức độ khác 
nhau, thường có những đặc điểm chung: nhân hòa, địa lợi, thiên 
thời để đảm bảo sự chỉ đạo, tổ chức, xây dựng lực lượng, phát triển 
phong trào cách mạng. Tuy nhiên, do vị trí, điều kiện tự nhiên, xã 
hội, văn hóa… của Quảng Nam; tình hình diễn biến của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc trên địa bàn Quảng Nam và các yếu tố 
khách quan khác, nên căn cứ và nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng 
Nam có những đặc điểm riêng.

1. Căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy Quảng Nam thường xuyên 
có sự biến động

Đặc điểm nổi bật về nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam là 
thường xuyên có sự biến động về thời gian và địa điểm.

Do sự thay đổi nhanh chóng của tình hình hoặc yêu cầu nhiệm 
vụ của cách mạng trong mỗi giai đoạn, trong từng thời điểm cụ thể 
và nhất là do sự đàn áp, đánh phá khốc liệt của kẻ thù, trong 45 năm 
(1930-1975), cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam di chuyển nơi đứng chân 
tại hơn 60 địa điểm khác nhau. Do vậy, hầu hết các nơi cơ quan Tỉnh 
ủy đứng chân có thời gian rất ngắn. 

Từ khi Đảng bộ được thành lập 28-3-1930 đến khi Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 thành công, Tỉnh ủy thay đổi địa điểm đứng 
chân gần 23 lần, đặc biệt, từ tháng 02 đến tháng 8-1945 thay đổi 7 
địa điểm đứng chân. Đó là chưa kể, năm 1931-1932 phong trào cách 
mạng bị địch đàn áp, Tỉnh ủy bị bể vỡ, gần như không hoạt động. 
Trong nhiều thời điểm, nhất là giai đoạn 1936-1939, các đồng chí 
lãnh đạo phải thay đổi địa bàn hoạt động và nơi ở liên tục, Cơ quan 
Tỉnh ủy không có nơi đứng chân cụ thể, nơi nào đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy ở, nơi đó là Cơ quan Tỉnh ủy. 

Thực tế lịch sử cho thấy, giai đoạn này phong trào cách mạng 
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tỉnh nhà thường xuyên bị thực dân Pháp đánh phá, nhiều cơ sở 
Đảng, cơ sở cách mạng bị đàn áp, cán bộ, đảng viên bị địch bắt tù 
đày; Tỉnh ủy nhiều lần bị bể vỡ phải lập đi lập lại. Việc lựa chọn địa 
điểm đứng chân để có nơi chỉ đạo, làm việc, tổ chức các hoạt động 
và là điểm liên lạc của các Tỉnh ủy viên, huyện, phủ ủy, các cơ sở là 
điều không đơn giản. Vì toàn bộ địa bàn Quảng Nam lúc này đều do 
địch quản lý, kiểm soát, hơn nữa, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đều 
bị địch theo dõi hoặc truy lùng gắt gao. Nhiều đồng chí phải thay 
tên, đổi họ, cải trang, thay vùng hoạt động… Với sự nhạy bén, sáng 
tạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư, được sự giúp 
đỡ, nuôi dấu, bảo vệ của nhân dân, nơi đứng chân của Tỉnh ủy luôn 
được di chuyển đến nơi ở mới để từ đó, tiếp tục lãnh chỉ đạo phong 
trào cách mạng. Khi bị địch phát hiện đánh phá, cơ quan Tỉnh ủy 
lại tiếp tục di chuyển địa điểm. Thậm chí, nhiều khi địa điểm bị lộ, 
các đồng chí lãnh đạo bị địch bắt gần hết. Các đồng chí còn lại tiếp 
tục hoạt động, phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở và tìm nơi đứng 
chân mới. Cứ thế, từ nhà ông Nguyễn Gừng (Hội An) khi mới thành 
lập đến khi giành được chính quyền tháng 8-1945, Cơ quan Tỉnh ủy 
gần như thường xuyên thay đổi địa điểm.  

 Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cơ quan 
Tỉnh ủy vẫn phải di chuyển địa điểm đứng chân hàng chục lần, ở 
nhiều địa bàn, nhiều địa phương khác nhau. Giai đoạn 1954-1959, 
với chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” dã man, tàn bạo của chính 
quyền Mỹ - Diệm, để bảo toàn lực lượng, nơi đứng chân Tỉnh ủy 
phải di chuyển địa điểm đến 10 lần; giai đoạn 1965-1969, khi Mỹ 
đổ quân vào chiến trường miền Nam, chúng thường xuyên tổ chức 
hành quân càn quét, đánh phá ác liệt, đánh sâu vào căn cứ, vùng giải 
phóng của ta, với nhiều loại vũ khí, thiết bị do thám hiện đại, nơi 
đứng chân Tỉnh ủy lại phải thường xuyên di chuyển (6 lần). Qui mô 
nơi đứng chân giai đoạn này khá lớn, cùng với Văn phòng Tỉnh ủy, 
có cả các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, nên việc thay đổi địa điểm vô 
cùng khó khăn phức tạp nhưng phải tiến hành khẩn trương, thường 
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xuyên. Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam tại Tiên Sơn (1973-1975) và Căn 
cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu (1968-1975) là nơi có thời 
gian đứng chân lâu nhất.

2. Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam được hình 
thành trên nhiều địa bàn khác nhau

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, đặc điểm và diễn biến 
tình hình trong mỗi thời điểm cụ thể, Tỉnh ủy lựa chọn địa bàn đứng 
chân phù hợp, vừa đảm bảo bí mật, tránh sự phát hiện, đánh phá của 
địch, vừa thuận lợi trong chỉ đạo xây dựng, phát triển phong trào 
cách mạng. Do vậy nơi đứng chân Tỉnh ủy được xây dựng trên nhiều 
địa bàn khác nhau: đồng bằng, đô thị, ven biển, trung du, miền núi. 
Trong mỗi giai đoạn cách mạng, nơi đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy 
thường tập trung vào những vùng nhất định. 

Từ năm 1930-1954, Cơ quan Tỉnh ủy chủ yếu đứng chân ở các 
khu vực đô thị, đồng bằng, ven biển, trung du. Nơi đầu tiên Tỉnh ủy 
chọn để đứng chân trong những ngày đầu mới thành lập là mua ngôi 
nhà của ông Nguyễn Gừng tại xóm Da, ấp Xuân Lâm, Cẩm Phô, nay 
là khối phố 5, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An. Điều đặc biệt là 
ngôi nhà này chỉ cách Tòa Công sứ Pháp khoảng 400m về phía Bắc. 
Sau nhiều lần di chuyển, tháng 6-1942 và tháng 4-1944 Tỉnh ủy lại 
về đứng chân tại Cẩm Kim, Hội An. Cách mạng Tháng Tám thành 
công, cơ quan Tỉnh ủy đóng tại Trụ sở Tòa Công sứ (Pháp) Hội An 
và Kho bạc Hội An, sau 1 tháng dời về Trường Viên Minh, Hội An, 
từ tháng 9-1945 đến tháng 3-1946.

 Đó là, khu vực An Hòa, phủ Tam Kỳ nay thuộc xã đảo Tam Hải, 
huyện Núi Thành (cuối năm 1932); Diêm Trường, phủ Tam Kỳ, nay 
thuộc xã Tam Giang, huyện Núi Thành, nơi tiếp giáp với vùng biển 
An Hòa (đầu năm 1943 và tháng 4-1944); Vân Trai và Thọ Khương 
nay thuộc xã Tam Hiệp, Núi Thành (tháng 2-1945 và tháng 6-1945); 
thôn Khương Mỹ, nay thuộc xã Tam Xuân 1 Núi Thành (8-1945). Đó 
là, làng Bất Nhị, nay thuộc xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, (khoảng 
giữa năm 1930); huyện Điện Bàn (khoảng tháng 3 năm 1933); Duy 
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Xuyên (tháng 6-1942); làng Dưỡng Mông, nay thuộc xã Quế Xuân 
1, huyện Quế Sơn (tháng 4-1945); làng Bích Trâm (cách Vĩnh Điện 
6km), xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn (14-8-1945)… 

Vùng trung du, thuộc khu vực xã Tam Dân huyện Tam Kỳ; đặc 
khu Hoàng Văn Thụ ở phía Tây Quế Sơn nay thuộc huyện Nông Sơn 
(tháng 3-1947 đến tháng 12-1947); làng Chánh Lộc nay là xã Bình 
Định Nam, làng Vinh Huy xã Bình Trị huyện Thăng Bình, (khoảng 
thời gian từ tháng 01-1948 đến cuối 1948); thôn 2, thôn 3 xã Tiên 
Châu, huyện Tiên Phước (khoảng cuối năm 1948 đến đầu tháng 
01-1949); thôn Trung Định, Phú Trạch, xóm Đông Yên xã Tam An, 
xóm Núi xã Tam Phước huyện Tam Kỳ (khoảng từ tháng 01-1949); 
xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước (1951-1954)…

 Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy chủ 
yếu là vùng rừng núi - những địa bàn có vị trí chiến lược, địa thế 
hiểm trở, vừa bảo vệ, che giấu lực lượng vừa thuận lợi trong chỉ đạo, 
tổ chức, sử dụng lực lượng “tiến có thế đánh và phát triển lực lượng, 
lui có thế đứng và giữ gìn lực lượng”. 

Trước những khó khăn, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, Tỉnh ủy Quảng Nam đã sớm đề ra chủ trương giữ vững 
và từng bước xây dựng miền núi thành căn cứ địa cách mạng. Từ đó, 
vùng rừng núi các huyện trung du và các huyện miền núi trở thành 
chỗ dựa vững chắc của cán bộ, đảng viên và phong trào cách mạng 
trong tỉnh. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết Trung ương 15 (khóa 
III), từ các căn cứ miền núi, phong trào cách mạng trong tỉnh từng 
bước được khôi phục, phát triển nhanh chóng từ thế bị động đối phó 
sang thế tiến công địch. Với lợi thế của núi rừng “rừng che bộ đội, 
rừng vây quân thù” đã bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo và lực lượng 
vũ trang của ta và cũng từ nơi đứng chân tại những vùng rừng núi, 
các nghị quyết, chỉ thị được ban hành, các kế hoạch, phương án tác 
chiến được đưa ra, chỉ đạo phong trào đấu tranh binh địch vận, chỉ 
đạo các đơn vị vũ trang xuất quân tấn công tiêu diệt địch cho đến 
ngày toàn thắng.
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Đó là, các điểm đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy tại thôn Paghi, 
xã Tà Pơơ huyện Giằng, nay thuộc xã Cà Dăng huyện Nam Giang 
(từ tháng 7-1958); thôn Adhunr (bên bờ sông A Vương) nay là thôn 
Adhur xã Arooi huyện Đông Giang (từ tháng 8-1959); làng Dụt 
thôn Tống Cói huyện Đông Giang và chân núi Tốt thôn 5 xã Tiên 
Lãnh huyện Tiên Phước (từ cuối 1961); Nà Cau, nay là thôn 12 xã 
Tiên Lãnh huyện Tiên Phước (từ cuối năm 1962); Sơn-Cẩm- Hà 
(nay là các xã Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà) huyện Tiên Phước (từ 
cuối năm 1963); Trà Kót, Bắc Trà My (sau Xuân 1968); làng Xuồng 
thuộc xã Ba huyện Thống nhất nay thuộc thôn Trà Lâu xã Ba huyện 
Đông Giang (Cơ quan Tỉnh ủy Quảng Đà- từ tháng 01-1963 đến đầu 
1964); nóc Ông Đề (thôn 5 xã Trà Kót, Bắc Trà My, thôn Phước Lộc 
xã Phước Hà huyện Tiên Phước (từ 1969-1972); xã Tiên Sơn huyện 
Tiên Phước (từ đầu 1973-1975); Hòn Tàu tại huyện Duy Xuyên và 
huyện Quế Sơn những năm 1968-1975 (Đặc Khu ủy Quảng Đà). 

Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam tại Tiên Sơn huyện Tiên Phước 
trong những năm 1973-1975; Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn 
Tàu huyện Duy Xuyên và huyện Quế Sơn những năm 1968-1975 
là 2 địa điểm đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy, Đặc Khu ủy đã được 
công nhận là căn cứ cách mạng. Và cũng tại nơi đây Tỉnh ủy Quảng 
Nam, Đặc Khu ủy Quảng Đà hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, 
đó là lãnh, chỉ đạo giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam (24-3-
1975) và Đà Nẵng (29-3-1975).

3. Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy phong phú về loại hình, 
đa dạng về qui mô

Nơi Tỉnh ủy chọn làm địa điểm đứng chân rất phong phú: nhà 
dân, chùa chiền, đình làng, hang đá, bến đò,…  Năm 1930-1945, hầu 
hết nơi đứng chân của Tỉnh ủy là nhà ở của đảng viên hoặc cơ sở 
cách mạng. Có lúc chỉ đứng chân tại một nhà; có những lúc cơ quan 
đứng chân tại nhiều nhà trong một xóm. Có những thời điểm, nơi 
đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy cũng là nơi đứng chân của cơ quan 
Xứ ủy Trung Kỳ như: nhà bà Lê Thị Sưu ở Lộc Đại và nhà của đồng 
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chí Đoàn Sơ ở Nghi Sơn xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn. Có những 
giai đoạn, phong trào cách mạng gặp khó khăn, trước sự truy lùng 
gắt gao của địch, đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Tỉnh ủy 
phải thay đổi nơi ở liên tục, gần như cơ quan Tỉnh ủy không có nơi 
đứng chân cố định, mà nơi nào đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến hoạt 
động thì nơi đó là cơ quan Tỉnh ủy nhưng chủ yếu vẫn là nhà dân. 
Nhiều người dân ban đầu chỉ là người yêu nước, có cảm tình với 
cách mạng, nhiều khi là người thân quen, bà con, họ hàng nhưng 
khi lãnh đạo Tỉnh ủy đến ở, cả gia đình trở thành cơ sở cách mạng. 
Cùng với nhà dân, nhiều khi Tỉnh ủy cũng chọn địa điểm đứng chân 
là chùa chiền, bến đò, sông chợ… (Chùa Hang - Tam Nghĩa, Núi 
Thành; Chùa Kim Bửu -Cẩm Kim, Hội An; Bến đò Ông Đốc - Đại 
Lộc; Sông chợ Đồn - Cẩm Kim, Hội An)… bất kỳ nơi nào đảm bảo 
yếu tố bí mật, thuận tiện trong chỉ đạo, được dân che chở, nuôi dấu 
là nơi đó có thể làm nơi đứng chân.

Từ năm 1945-1975, khi giành được chính quyền, chúng ta có 
vùng tự do (trong chống Pháp), vùng giải phóng (trong chống Mỹ) 
nơi đứng chân Tỉnh ủy được xây dựng thành cơ quan. Với những 
mức độ khác nhau, tùy theo điều kiện mỗi nơi, thông thường, có 
phòng làm việc, phòng hội họp, nghỉ ngơi, nơi phòng tránh bom, 
pháo…Nhiều nơi qui mô khá lớn, đóng trên một khu vực của một 
nóc, thôn, bản hoặc đóng rải rác trong phạm vi một xã (gồm nhiều 
cơ quan, đơn vị). 

 Mặt khác, tại nơi đứng chân Tỉnh ủy, có nhiều địa điểm chỉ có 
một mình đồng chí Bí thư ở và làm việc; có những địa điểm đồng 
chí bí thư và Phó Bí thư ở và làm việc; có nhiều địa điểm, là nơi ở và 
làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ văn phòng; một 
số địa điểm cũng là nơi đứng chân của Xứ ủy Trung Kỳ. Đặc điểm 
này chủ yếu trong giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám. Từ tháng 
9-1945, tại nơi đứng chân Tỉnh ủy, cùng với Thường trực còn có lãnh 
đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy như Văn phòng, Tuyên 
huấn, Tổ chức, Kiểm tra… 



183

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là giai 
đoạn từ năm 1961-1975, nơi đứng chân, căn cứ Tỉnh ủy chủ yếu ở 
vùng giải phóng, khá xa vùng địch kiểm soát so với trước đây, lại 
đứng chân trên một địa bàn khá rộng, có địa hình, địa thế hiểm 
yếu. Do vậy, cùng với Cơ quan Tỉnh ủy còn có các cơ quan của tỉnh 
như Trường Đảng, Ban Tuyên huấn, Trạm giao bưu, Trạm Cơ yếu, 
Trạm y tế, Mặt trận và các đoàn thể, Tỉnh đội, các đơn vị bộ đội địa 
phương tỉnh, bộ đội chủ lực của Quân khu 5... Thể hiện rõ nhất là 
Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam tại Tiên Sơn huyện Tiên Phước trong 
những năm 1973-1975; Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu 
huyện Duy Xuyên và huyện Quế Sơn những năm 1968-1/1975.

4. Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy có thời kỳ đồng thời là 
nơi đứng chân của Xứ ủy Trung Kỳ, Liên Khu ủy, Khu ủy 5

Với vị trí địa chính trị quan trọng của mình, trong suốt thời kỳ 
đấu tranh giải phóng dân tộc, vùng đất Quảng Nam nói chung, các 
huyện miền núi tỉnh Quảng Nam nói riêng được Xứ ủy Trung Kỳ, 
Liên Khu ủy, Khu ủy 5 lựa chọn để xây dựng thành căn cứ địa vững 
chắc, là nơi đóng cơ quan, đứng chân hoạt động của cơ quan đầu 
não kháng chiến của cả xứ Trung Kỳ, sau này là Liên khu 5, nhất là 
trong những giai đoạn phong trào cách mạng bị bọn thực dân, đế 
quốc khủng bố, đánh phá khốc liệt. Vì vậy, vùng căn cứ địa kháng 
chiến, các địa điểm đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy Quảng Nam 
cũng chính là căn cứ địa kháng chiến, nơi đứng chân hoạt động của 
Liên Khu ủy, Khu ủy 5. Đây là đặc điểm nổi bật và riêng biệt chỉ có 
ở vùng đất Quảng Nam.

Thực tiễn lịch sử là minh chứng sinh động cho sự lựa chọn 
đó, tiêu biểu như: Từ năm 1930, Xứ ủy đã chọn nhà ông Nguyễn 
Tài (Cha ông Nguyễn Gừng) tại xóm Da, ấp Xuân Lâm, Cẩm Phô 
từng là đầu mối liên lạc của Xứ ủy với các tỉnh khu vực miền 
Trung. Trong những năm 1940-1941, làng La Thọ (xã Điện Hòa), 
nhà đồng chí Đoàn Sơ, mẹ Lê Thị Sưu ở làng Lộc Đại, huyện Quế 
Sơn được các đồng chí lãnh đạo Xứ ủy như Lê Chưởng, Hồ Tỵ lựa 
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chọn làm nơi đứng chân để hoạt động. Có lúc cơ quan Xứ ủy phải 
di chuyển lên đứng chân ở núi Hòn Tàu để tránh sự truy lùng, 
đánh phá của địch. 

Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các 
huyện miền núi tỉnh Quảng Nam thật sự là vùng căn cứ địa kháng 
chiến quan trọng, vững chắc, là nơi đóng cơ quan lâu dài, liên tục 
của Liên Khu ủy 5, Khu ủy 5 để lãnh đạo phong trào cách mạng của 
toàn liên khu. Tiêu biểu là căn cứ Bến Hiên, Bến Giằng (1955-1959); 
căn cứ Nước Là (mật khu Đỗ Xá), huyện Nam Trà My (1959-1964) 
gắn liền với sự ra đời của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; căn cứ Nước Oa - 
xã Trà Tân và một số địa điểm thuộc huyện Trà My (1963-1973); căn 
cứ Phước Trà, huyện Hiệp Đức gắn liền với sự kiện Đại hội Đảng bộ 
Khu lần thứ III (12-1973). Có thể khẳng định, các căn cứ của Liên 
Khu ủy, Khu ủy 5 trên mảnh đất Quảng Nam đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng đối với sự lãnh đạo của Liên Khu ủy, Khu ủy trong suốt 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi đây diễn ra những sự 
kiện lịch sử đặc biệt quan trọng (các kỳ đại hội, hội nghị, nơi tiếp 
thu các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương…). Sự 
an toàn và vững chắc của các căn cứ này có sự đóng góp vô cùng to 
lớn của quân và dân các địa phương miền núi của tỉnh, nhất là trong 
điều kiện địch đánh phá quyết liệt, thường xuyên tổ chức các cuộc 
càn quét, ném bom hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của 
ta. Tuy nhiên, sự có mặt của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên 
Khu ủy, Khu ủy trên địa bàn cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh 
ủy Quảng Nam, Đặc Khu ủy Quảng Đà sớm tiếp thu sự chỉ đạo của 
Trung ương, của Khu ủy. Về phần mình, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng 
luôn coi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ căn cứ Liên Khu ủy, Khu ủy 5 
là nhiệm vụ của mình, ra sức vận động nhân dân ủng hộ lương thực, 
làm nhiệm vụ cảnh giới, dẫn đường cho cán bộ của Khu hoạt động. 
Lực lượng vũ trang của tỉnh, của huyện cũng phối hợp tích cực cùng 
với lực lượng vũ trang của Khu trong việc chống lại các cuộc càn 
quét, đánh phá của địch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cơ quan.    
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5. Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy tại những địa bàn hầu 
hết  nhân dân theo Đảng, ủng hộ cách mạng; có chi bộ Đảng hoạt 
động tích cực, hiệu quả

Yếu tố hàng đầu, cơ bản, có ý nghĩa sống còn, đảm bảo sự tồn 
tại, an toàn của căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy là sự đùm bọc, giúp 
đỡ, bảo vệ của nhân dân.  

Điều này biểu hiện rõ nhất là trong những năm tháng khó khăn 
trước cách mạng Tháng Tám, địch luôn truy lùng bắt cán bộ đảng viên, 
đàn áp phong trào Cách mạng, tổ chức đảng và cơ sở cách mạng thường 
xuyên bị bể vỡ, Tỉnh ủy phải lập đi, lập lại nhiều lần nhưng nhờ biết dựa 
vào dân, tuyên truyền vận động, giác ngộ nhân dân nên cán bộ, đảng 
viên được dân nuôi giấu, bảo vệ, giúp đỡ và tham gia hoạt động nên 
phong trào cách mạng vẫn tồn tại, phát triển. Trong hoàn cảnh đó, mặc 
dù cơ quan Tỉnh ủy đứng chân trong khu vực địch kiểm soát hoàn toàn, 
ta chưa giành được chính quyền, chưa có vùng giải phóng nhưng các 
đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy vẫn hoạt động hiệu quả. Đồng thời, chính sự 
hoạt động của Tỉnh ủy làm cho phong trào cách mạng tại địa bàn phát 
triển ngày càng nhanh chóng và  lan ra các địa bàn khác. 

Có thể kể đến một số địa điểm. Năm 1941, Xứ ủy Trung Kỳ và 
Tỉnh ủy Quảng Nam chọn Nghi Sơn (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) 
làm căn cứ. Tỉnh ủy đóng tại nhà đồng chí Đoàn Sơ. Cả gia đình đồng 
chí Đoàn Sơ và nhiều gia đình, nhiều người tại Nghi Sơn đã tham gia 
hoạt động cách mạng, nuôi giấu cán bộ Xứ ủy, Tỉnh ủy trong nhà suốt 
một thời gian dài, trong điều kiện bí mật, khó khăn nhất. Tại đây, Chi 
bộ Lạng Sơn hoạt động rất tích cực, chỉ trong thời gian ngắn đã phát 
triển được 10 tổ nông dân cứu quốc, 3 tổ phụ nữ cứu quốc với 51 hội 
viên, thành lập đội tự vệ gồm 20 người, phát triển được nhiều cơ sở 
đơn tuyến làm nhiệm vụ thông tin liên lạc. Chi bộ Lạng Sơn đã làm 
tốt nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Xứ ủy, Tỉnh ủy, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ 
thoát ly, gìn giữ bí mật nơi ăn ở, sinh hoạt, đi lại của Xứ ủy, Tỉnh ủy. 
Hơn nữa, với sự gắn bó và hoạt động tích cực của các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh phong trào cách mạng của cả khu vực phát triển khá mạnh.
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 Xã Diêm Trường, phủ Tam Kỳ, nay là xã Tam Giang huyện Núi 
Thành, nơi đứng chân của Tỉnh ủy năm 1944. Tại đây hầu hết các gia 
đình đều tham gia nuôi giấu cán bộ, làm liên lạc, đưa cán bộ qua sông 
và cũng nơi đây đội tự vệ được thành lập, hoạt động khá mạnh và sau 
này các đội viên đó trở thành đội viên Đội du kích Vũ Hùng (tiền thân 
lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam). Cũng thời gian này, các xã phía 
Nam của phủ Tam kỳ phong trào cách mạng phát triển rất mạnh.

Và rất nhiều nơi đứng chân khác, trong giai đoạn trước Cách 
mạng Tháng Tám, yếu tố “nhân hòa” luôn được Tỉnh ủy đặc biệt chú 
trọng trong việc xác định địa điểm đứng chân.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy ta có được 
các vùng giải phóng, điều kiện thuận lợi hơn trong việc xây dựng 
căn cứ cách mạng, lựa chọn địa điểm đứng chân của cơ quan Tỉnh 
ủy. Nhưng với tính chất ác liệt của cuộc kháng chiến, Mỹ- Ngụy liên 
tục tổ chức hành quân càn quét, truy lùng, đánh phá các cơ quan 
lãnh đạo và lực lượng ta, cộng với các hoạt động do thám, cài cắm, 
gián điệp… hòng phát hiện nơi đứng chân các cơ quan, đơn vị của 
tỉnh, khu… Do vậy, sự giúp đỡ, bảo vệ, nuôi dưỡng của nhân dân tại 
căn cứ, nơi đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy vô cùng quan trọng. Tại 
những nơi đứng chân, chi bộ Đảng có vai trò to lớn trong việc tuyên 
truyền, vận động, giác ngộ nhân dân, hướng dẫn nhân dân phòng 
gian, bảo mật, chỉ đạo tổ chức đánh địch bảo vệ bản, làng, vùng căn 
cứ cách mạng. Vận động nhân dân tăng gia sản xuất, đảm bảo lương 
thực tiêu dùng và ủng hộ cách mạng.

II. VAI TRÒ

1. Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam là nơi tiếp 
nhận các chủ trương, đường lối của Đảng; vận dụng sáng tạo, phù 
hợp trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà

Trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Tỉnh ủy Quảng 
Nam luôn được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Xứ ủy Trung kỳ, 
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Liên Khu ủy 5, Khu ủy 5. Tùy theo điều kiện cụ thể, có lúc đồng chí 
Bí thư, các cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy về Khu ủy hoặc Trung ương  
Đảng tiếp thu chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; có lúc tiếp 
nhận thông qua văn bản, điện tín; nhiều lúc các đồng chí cán bộ, Xứ 
ủy, Khu ủy về trực tiếp quán triệt, triển khai, giao nhiệm vụ cho Tỉnh 
ủy. Cho dù hình thức nào thì căn cứ và nơi đứng chân Tỉnh ủy vẫn là 
nơi tiếp nhận, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng. Quán 
triệt đường lối của Đảng, căn cứ vào đặc điểm, tình hình phong trào 
cách mạng tỉnh, so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch trong 
từng thời điểm cụ thể, tại căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ 
chức các hội nghị Tỉnh ủy, đại hội Đảng bộ tỉnh. Tại đây nhiều chủ 
trương quan trọng, nhiều kế hoạch chỉ đạo sát thực, nhiều quyết 
định có tính bước ngoặt của phong trào cách mạng tỉnh nhà được 
đưa ra; được chuyển tải đến các cơ sở, đến cán bộ, đảng viên, chỉ 
huy, chiến sỹ lực lượng vụ trang, đến nhân dân bằng nhiều hình 
thức phù hợp; được biến thành hành động cách mạng. Trong đó, có 
thể kể đến: 

 Tháng 10-1940, tại Chùa Hang, Xứ uỷ Trung Kỳ liên lạc được 
với Tỉnh ủy Quảng Nam và tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại 
đây. Hội nghị nghe đồng chí Hồ Tỵ, phái viên của Xứ uỷ phổ biến nội 
dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (tháng 11-1939); chủ trương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
quyết định ra báo “Khởi Nghĩa” của Đảng bộ tỉnh; bàn các biện pháp  
hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ khi nổ ra; chuẩn bị những điều 
kiện hướng tới khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. 

 Tháng 10-1941, tại Nghi Sơn, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghe Xứ 
ủy truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung 
ương; phát động  phong trào cứu quốc trong toàn tỉnh; củng cố các 
tổ chức Đảng; mở rộng Mặt trận Việt Minh; xây dựng các đội tự vệ, 
luyện tập quân sự, rèn sắm vũ khí, xúc tiến việc lập các chiến khu, 
chuẩn bị các điều kiện đón thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền.  
Hội nghị lần này đánh dấu một bước quan trọng về chuyển hướng 
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toàn bộ nhận thức, tổ chức và hoạt động của Đảng bộ sang chuẩn bị 
võ trang khởi nghĩa. 

 Vào các ngày 12, 13, 14-8-1945, tại thôn Khương Mỹ, Tỉnh ủy  
bàn kế hoạch chớp thời cơ khởi nghĩa; quyết định, phát động toàn 
dân trong tỉnh nổi dậy giành chính quyền; chuyển tất cả các cấp ủy 
Đảng và Ủy ban Việt Minh các cấp thành Ủy ban bạo động khởi 
nghĩa giành chính quyền ở địa phương.  

Tại thôn Paghì, xã Tà Pơơ, huyện Giằng vào tháng 6-1959, Tỉnh 
ủy tổ chức hội nghị mở rộng quán triệt Nghị quyết Trung ương 15. 
Hội nghị chủ trương, đẩy mạnh xây dựng miền núi thành căn cứ địa 
cách mạng; móc nối xây dựng lại cơ sở ở đồng bằng, rút thanh niên 
lên căn cứ xây dựng lực lượng vũ trang, tiến hành diệt ác, phá kìm, 
khôi phục phong trào đấu tranh của nhân dân… 

Tại Nà Cau (xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước), cuối năm 1962, 
chấp hành Nghị quyết của Khu uỷ 5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh 
ủy mở rộng quyết định chia Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai tỉnh 
mới: Quảng Nam và Quảng Đà.  

Tại căn cứ Sơn - Cẩm- Hà (7.1963 - 5.1965), Tỉnh ủy chỉ đạo 
các lực lượng vũ trang mở chiến dịch Xuân 1965 lấy tên “Chiến dịch 
Nguyễn Văn Trỗi” theo chủ trương của Khu ủy.

Tháng 5-1965, phía Tây Bắc huyện Nam Tam Kỳ, thực hiện sự 
chỉ đạo của Khu ủy, Quân Khu ủy, Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo xây 
dựng vành đai diệt Mỹ Chu Lai, hình thành quyết tâm đánh Mỹ và 
thắng Mỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo trận 
đánh Núi Thành (đêm 25, rạng ngày 26.5.1965).   

Tại thôn 1, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, từ ngày 10 đến ngày 
20-3-1973, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ X. 
Đây là Đại hội cuối cùng trong kháng chiến chống Mỹ, đề ra phương 
hướng nhiệm vụ mới cho giai đoạn bước ngoặt của sự nghiệp giải 
phóng hoàn toàn quê hương Quảng Nam

Theo chủ trương của Trung ương, Quân khu, tại chiến trường 
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Quảng Nam, sau chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước và Thượng 
Đức, phong trào cách mạng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Trước tình hình đó, vào đầu tháng 02-1975, tại Tiên Sơn, Tỉnh 
ủy tổ chức Hội nghị chủ trương: “Động viên sự nỗ lực lớn nhất của 
Đảng bộ, của lực lượng vũ trang, của nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh cùng với chủ lực Quân khu thực hiện mục tiêu tiêu diệt một 
bộ phận sinh lực địch, phá hủy phương tiện chiến tranh; quyết tâm 
giải phóng quận lỵ Tiên Phước - Phước Lâm và các xã vùng Đông, 
vùng Tây Thăng Bình, Bắc Tam Kỳ, tạo thành thế bao vây Tỉnh lỵ 
Quảng Tín...”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập bộ phận chỉ đạo 
tiền phương của tỉnh; phân công các bộ phận tham gia cùng với chủ 
lực Quân khu. 

Ngày 24-3-1975, ta giải phóng hoàn toàn Tam Kỳ, cơ quan Tỉnh 
ủy chuyển về thị xã Tam Kỳ. Có thể nói tại Tiên Sơn, Tỉnh ủy Quảng 
Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử chỉ đạo quân và dân tiến hành 
thắng lợi sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn quê 
hương.

2. Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy là trung tâm chỉ đạo 
xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng; chỉ đạo xây dựng, phát 
triển phong trào cách mạng tại địa phương

Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Tỉnh ủy là xây dựng, phát 
triển lực lượng cách mạng để đưa đường lối, chủ trương của Đảng 
đến với cán bộ, đảng viên, quân và dân (kể cả vùng bị địch tạm 
chiếm), biến thành hiện thực thông qua các phong trào cách mạng 
cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng 
thời điểm. Do vậy, tại những nơi đứng chân, nhất là tại các căn cứ, 
cùng với tổ chức các kỳ đại hội Đảng bộ, các hội nghị Tỉnh ủy… 
công tác xây dựng các tổ chức Đảng, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, 
các ngành, mặt trận, đoàn thể,  các đơn vị vũ trang, các đội công tác, 
cơ sở cách mạng… được Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng. 

Tại các căn cứ, nơi đứng chân là địa điểm tổ chức đại hội mặt 
trận, các đoàn thể, để từ đây hình thành hệ thống tổ chức từ tỉnh 



190

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

đến cơ sở, thường xuyên phát triển hội viên và tổ chức hoạt động 
với nhiều hình thức phong phú. Từ các hội “biến tướng” trước cách 
mạng Tháng Tám 1945 đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ… đến tổ 
chức hàng ngàn cuộc đấu tranh chính trị, binh địch vận với những 
qui mô, hình thức khác nhau trong suốt thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước đã chứng minh điều đó.

Tại căn cứ, nơi đứng chân cũng là địa điểm tổ chức các đợt 
chỉnh huấn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 
chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, nhất là sau các chiến dịch, các phong trào, công tác chỉnh 
huấn được thực hiện liên tục. Tại những nơi đứng chân, công tác 
phát triển đảng viên thường xuyên được chỉ đạo thực hiện. Từ khi 
thành lập đến cuối năm 1930 đảng bộ đã gần 80 đảng viên và đến 
lúc khởi nghĩa giành chính quyền có được 500 đồng chí. Trong thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp số lượng đảng viên lên đến hàng ngàn. 
Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là giai đoạn 
1955-1959, với chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” tàn bạo, chính 
quyền Mỹ -Diệm thẳng tay đàn áp, bắn giết cán bộ, đảng viên, có 
lúc số đảng viên ở cơ sở toàn tỉnh chỉ còn 40 đồng chí (năm 1958), 
nhưng từ khi Nghị quyết 15 của Trung ương ra đời, công tác phát 
triển đảng viên được đẩy mạnh, chỉ một thời gian ngắn hầu hết các 
tổ chức đảng được khôi phục, phát triển không ngừng. Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thực hiện. Hàng ngàn 
cán bộ, đảng viên được đưa ra miền Bắc học tập để phục vụ sự 
nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng 
như xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc sau ngày giải phóng.

Tại căn cứ, Ban Tuyên huấn, Trường Đảng, các ngành, đoàn thể 
tỉnh thường xuyên mở các lớp học chính trị, quân sự, binh vận… 
cho đội ngũ cán bộ các cấp. Tại đây, hàng ngàn cán bộ, đảng viên, 
đoàn, hội viên, chỉ huy các đơn vị vũ trang được đào tạo, bồi dưỡng, 
huấn luyện, nhằm không ngừng nâng cao giác ngộ cách mạng, chất 
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lượng công tác, hiệu quả hoạt động, góp phần phát triển phong trào 
cách mạng của tỉnh.

Từ các căn cứ, nơi đứng chân, các đơn vị vũ trang của tỉnh và 
huyện được thành lập và chỉ đạo thành lập. Sớm thấy vai trò to lớn 
của đấu tranh vũ trang, trong những năm đầu của thập kỷ 40 Tỉnh 
ủy đã chỉ đạo thành lập các đội tự vệ của các chi bộ. Tháng 5 -1945, 
Đội du kích Vũ Hùng, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh ra đời. 
Từ đây, Tỉnh ủy luôn tập trung xây dựng bộ đội địa phương tỉnh, 
huyện, thành lập các đội công tác ở các xã bị địch tạm chiếm, các 
đội du kích tập trung tại các vùng giải phóng, phát triển rộng khắp 
mạng lưới du kích, tự vệ mật ở các thôn xã, đường phố. Đồng thời, 
chỉ đạo tổ chức lực lượng chiến đấu, xây dựng làng xã chiến đấu để 
bảo vệ an toàn cơ quan lãnh đạo, tài liệu, phương tiện kỹ thuật… tại 
căn cứ và nơi đứng chân Tỉnh ủy. 

 Cùng với vai trò là chỗ dựa, nơi bày thế trận tiêu diệt địch càn 
quét, đánh phá đồng thời căn cứ cũng là nơi xuất phát, bàn đạp cho 
các đơn vị vũ trang hành quân tiến công địch đóng tại các địa bàn 
địch tạm chiếm, tạo điều kiện cho phong trào du kích chiến tranh 
phát triển mạnh mẽ, làm cho địch co cụm đối phó, góp phần tạo ra 
cục diện chiến trường ngày càng có lợi cho cách mạng.

3. Căn cứ Tỉnh ủy, ở những mức độ nhất định, còn là nơi đảm 
bảo các điều kiện thiết yếu về đời sống, hậu cần, kỹ thuật cho 
quân và dân

Lãnh, chỉ đạo đảm bảo lương thực, thực phẩm, các nhu yếu 
phẩm cần thiết cho quân và dân vùng giải phóng, căn cứ, nơi đứng 
chân của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang để ổn định đời 
sống, chiến đấu, phục vụ chiến đấu… là một nhiệm vụ trọng yếu của 
Tỉnh ủy. Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 
đứng chân tại các vùng rừng núi, cán bộ, bộ đội, nhân dân phát huy 
tinh thần tự lực, tự cấp, tự túc, dựa vào ưu thế tự nhiên của mỗi nơi 
để trồng lúa rẩy, lúa nước, sắn, bắp, các loại rau, cây ăn quả, đánh 
bắt cá, thú rừng để đáp ứng nhu cầu tối thiểu về lương thực, thực 
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phẩm; những lúc bị địch bao vây, chia cắt, đánh phá, quân và dân ở 
vùng căn cứ hoàn toàn dựa vào các sản vật của núi rừng. Có những 
thời điểm, nhất là năm 1969, để giải quyết vấn đề khó khăn về lương 
thực, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh điều 20% biên 
chế để thành lập bộ phận sản xuất. Các đơn vị bộ đội xuống đồng 
bằng bám trụ đánh địch cũng phải cử bộ phận ở lại căn cứ lập trại 
sản xuất. Cơ quan tỉnh, huyện, cả vũ trang lẫn dân chính đều thực 
hiện khẩu hiệu “đêm làm việc, ngày sản xuất”. 

Căn cứ, nơi đứng chân còn là nơi tiếp nhận lương thực, thực 
phẩm, văn phòng phẩm, vải vóc, thuốc men, dụng cụ y tế, vũ khí, 
đạn dược, các phương tiện phục vụ cho chiến đấu từ hậu phương 
lớn- miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Mặc dù bị địch kiểm soát gắt gao 
nhưng với sự mưu trí, sáng tạo của dân và quân, lương thực, thực 
phẩm cũng thường xuyên được các cơ sở cách mạng, các đội công 
tác, bà con nhân dân từ các vùng bị địch tạm chiếm chuyển về căn 
cứ với nhiều hình thức phong phú, độc đáo, trên các hành lang, các 
cửa khẩu khác nhau để phục cho kháng chiến. 

Căn cứ còn là nơi các trạm xá được xây dựng để cứu chữa 
thương binh, chữa bệnh cho quân và dân. Cùng với các loại thuốc 
điều trị từ miền Bắc và vùng địch tạm chiến chuyển về, tại căn cứ, 
vùng giải phòng, các loại cây dược liệu trong rừng còn là nguồn 
thuốc phong phú được các cán bộ y tế sử dụng chữa bệnh cho quân 
và dân. Căn cứ cũng là nơi xây dựng các “công xưởng” sản xuất, cải 
tiến, sửa chữa vũ khí, đạn dược, quân dụng cho bộ đội. Căn cứ, nơi 
đứng chân Tỉnh ủy cũng là nơi đặt các “cơ sở” in ấn tài liệu học tập, 
tuyên truyền, báo chí, để từ đây chuyển đến các cơ sở đảng, cán bộ, 
đảng viên, các đơn vị vũ trang và nhân dân.

Do đó, mặc dù tại các căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy đất đai ít 
chủ yếu là núi rừng, dân cư thưa thớt lại liên tục bị kẻ thù bao vây, 
chia cắt, càn quét, đánh phá nhưng công tác bảo đảm sức người, sức 
của cho kháng chiến vẫn được duy trì cho đến ngày giải phóng quê 
hương.  
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4. Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam còn có vai trò vô cùng to lớn, 
sức sống mãnh liệt đó là nơi hướng về, là niềm tin, là chỗ dựa về 
mặt chính trị, tinh thần của đồng bào vùng địch tạm chiếm  

Cùng với nhân dân miền Nam luôn hướng về miền Bắc xã hội 
chủ nghĩa, Trung ương Đảng, Bác Hồ, trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước, đồng bào Quảng Nam còn hướng về Cơ quan 
lãnh đạo Tỉnh ủy, nơi trực tiếp cụ thể hóa đường lối, chủ trương của 
Đảng sát hợp với thực tế chiến trường Quảng Nam để lãnh đạo, chỉ 
đạo phong trào cách mạng của địa phương. 

Lúc thuận lợi, phong trào cách mạng tỉnh nhà phát triển mạnh, 
đồng bào hướng về nơi ấy (căn cứ), Tỉnh ủy đang chỉ đạo phong 
trào, tổ chức tấn công tiêu diệt địch, càng vững tin vào thắng lợi của 
cách mạng. Những lúc phong trào cách mạng gặp khó khăn, địch 
đánh phá ác liệt, lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề nhân dân 
vẫn tin tưởng: nơi ấy (căn cứ), cơ quan của Đảng và các đồng chí 
lãnh đạo Tỉnh ủy vẫn tồn tại, vẫn đang lãnh đạo cách mạng, khôi 
phục và phát triển phong trào. Đó là niềm tin, là một động lực lớn 
lao để nhân dân một lòng, một dạ theo Đảng làm cách mạng. Thực 
tế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân cũng động viên con em 
hăng hái thoát ly tham gia cách mạng, ủng hộ tiền của để phục vụ 
kháng chiến, hoạt động cơ sở, che giấu, nuôi, giúp đỡ cán bộ, bộ đội 
hoạt động, ngay cả tại địa bàn địch tạm chiếm ngày đêm bị kiểm soát 
gắt gao. 

Như vậy, với sự kiên trung, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần 
chúng nhân dân; với địa thế, lòng dân và chiến thuật bố phòng, sử 
dụng lực lượng chiến đấu phù hợp, tinh thần chiến đấu kiên cường, 
mưu trí của bộ đội, du kích; với niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh 
đạo của Đảng, của Tỉnh ủy, một lòng theo Đảng làm cách mạng của 
nhân dân đã bảo vệ được nơi đứng chân, các căn cứ Tỉnh ủy. Đồng 
thời, tại đây, Tỉnh ủy đã thể hiện rõ nét và hoàn thành vai trò của 
mình trong quá trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, 
giải phóng quê hương. Đặc biệt, trong thời kỳ kháng chiến chống 
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Mỹ cứu nước, mặc dù, với vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại, 
lực lượng áp đảo, nhiều lần tổ chức càn quét, đánh phá khốc liệt 
nhưng địch vẫn không thể thực hiện được mục tiêu xóa bỏ căn cứ 
Tỉnh ủy, tiêu diệt cơ quan lãnh đạo và lực lượng của ta.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng trong 
việc xây dựng căn cứ cách mạng và từ thực tiễn vai trò của căn cứ 
Tỉnh ủy Quảng Nam trong kháng chiến, tập trung xây dựng khu 
vực phòng thủ tỉnh vững mạnh

Xây dựng căn cứ địa vững chắc luôn được coi là một trong 
những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của các 
cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Trên cơ sở kế thừa truyền 
thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc; thấm nhuần quan 
điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, 
vai trò của căn cứ cách mạng; cụ thể hóa chủ trương của Trung ương 
Đảng, Khu ủy 5 về xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước và 
của từng địa phương trong các cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, kể từ khi được thành lập, Tỉnh ủy 
luôn chú trọng xây dựng căn cứ, nơi đứng chân, để từ đây, chỉ đạo 
phong trào cách mạng. 

Ngay những ngày đầu mới thành lập (28-3-1930), để có cơ sở 
đứng chân an toàn và là nơi liên lạc của các tổ chức Đảng, Tỉnh 
ủy chỉ đạo Chi bộ Hội An tìm và mua ngôi nhà tranh của ông 
Nguyễn Gừng tại xóm Da, ấp Xuân Lâm, Cẩm Phô (nay là khối 
phố 5, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An) để làm cơ quan Tỉnh 
ủy. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, cán bộ lãnh đạo tỉnh luôn 
bị bọn mật thám theo dõi, truy lùng nhưng Tỉnh ủy vẫn tìm nơi an 
toàn để làm cơ quan Tỉnh ủy, dù đó là nhà của dân hay chùa chiền. 
Khi phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, (tháng 5-1945, trên 
chiếc thuyền tại bến đò Ông Đốc -Đại Lộc), Tỉnh ủy chủ trương 
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đẩy mạnh xây dựng khu căn cứ cách mạng từ Duy Xuyên - Quế 
Sơn - Giằng.

Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhất là kháng chiến 
chống Mỹ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối chiến tranh nhân 
dân của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn đấu tranh cách mạng, 
với tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường 
Quảng Nam ở từng thời điểm cụ thể, Tỉnh ủy chỉ đạo, lựa chọn địa 
điểm đứng chân, tổ chức xây dựng căn cứ một cách phù hợp. Thực 
tế, Tỉnh ủy đã xây dựng được 3 loại căn cứ: vùng tự do, đồng bằng; 
các huyện ở miền núi; căn cứ lõm ở vùng địch kiểm soát. 

Căn cứ vùng tự do đồng bằng (trong kháng chiến chống thực 
dân Pháp), vùng giải phóng (trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ) 
không chỉ là nơi chỉ đạo phong trào cách mạng của Tỉnh ủy, các huyện 
ủy mà còn là hậu phương trực tiếp, rộng lớn của cuộc kháng chiến. 

Với quyết tâm giữ vững và từng bước xây dựng miền núi thành 
căn cứ địa cách mạng là một chủ trương đúng đắn của Tỉnh ủy. Thực 
tế, miền núi đã trở thành chỗ dựa cho Tỉnh ủy trong những năm 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Không chỉ tại các huyện vùng núi, mà trong vùng địch tạm 
chiếm, nơi địch kiểm soát, truy lùng gắt gao, ta vẫn xây dựng được 
các “căn cứ lõm”, cả công sự, hầm bí mật trong nhà dân với nhiều 
hình thức rất phong phú, kể cả xây dựng địa đạo phía “sau lưng 
địch”. “Căn cứ lõm”, không chỉ là nơi “giấu quân” an toàn “trong lòng 
địch” của các đơn vị vũ trang của quân khu, tỉnh, huyện để tổ chức 
các đợt tấn công bất ngờ vào sào huyệt của chúng mà còn là nơi các 
đồng chí Tỉnh ủy, huyện ủy về ở, hoạt động, bám sát tình hình, chỉ 
đạo phong trào cách mạng. Đây có thể được xem là một nét độc đáo 
trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân thời kháng chiến chống Mỹ.

Thực tiễn 45 năm lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính 
quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược 
trên địa bàn Quảng Nam, căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy Quảng 
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Nam luôn thể hiện khá rõ nét vai trò của mình và đã hoàn thành sứ 
mệnh lịch sử.

Từ kinh nghiệm lịch sử đó, trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phải tập trung xây dựng khu vực phòng 
thủ tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc. Chú trọng khai thác lợi thế của địa hình tự nhiên như núi 
rừng, các hang động, phát triển mạng lưới giao thông, cảng biển, sân 
bay…trên địa bàn Quảng Nam xây dựng thế trận liên hoàn, vững 
chắc vừa hiểm trở, bí mật để khi chiến tranh xảy ra, địch khó dò 
tìm, khó phát hiện lại vừa thuận lợi để “tiến có thể công, thoái có 
thể thủ”... Xây dựng các làng, xã chiến đấu rộng khắp, có chiều sâu, 
có khả năng phát hiện sớm, ngăn chặn đẩy lùi địch từ xa. Đồng thời 
đảm bảo các yêu cầu nơi ở, làm việc, chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt 
của ban thường vụ cấp ủy.

2. Tăng cường công tác dân vận; xây dựng, củng cố và phát 
huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc 
của Đảng; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

 Nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của cách mạng và là điều 
kiện tồn tại, phát triển của Đảng là một bài học kinh nghiệm lớn mà 
Đảng bộ Quảng Nam-Đà Nẵng đã rút ra trong 45 năm (1930-1975) 
lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà. Ngay từ khi được thành 
lập, Tỉnh ủy đã tập trung tuyên truyền, giác ngộ nhân dân, vận động 
nhân dân tham gia cách mạng. Tùy theo tình hình cách mạng Việt 
Nam trong mỗi giai đoạn, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, 
Tỉnh ủy thành lập các tổ chức quần chúng, đoàn thể để tập hợp nhân 
dân. 

Từ năm 1930, tại những nơi đứng chân, Tỉnh ủy phân công 
cán bộ, đảng viên hòa mình vào cuộc sống của nhân dân, khơi dậy 
và phát động tinh thần yêu nước để vận động nhân dân làm cách 
mạng. Tuyên truyền, vận động từng người, mỗi gia đình, từng thôn, 
xóm, làng, xã rồi lan ra toàn tỉnh, dấy lên phong trào cách mạng sôi 
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nổi, mạnh mẽ, nhất là cao trào 1936-1939 và Tổng khởi nghĩa tháng 
8-1945. Và trong những năm tháng khó khăn gian khổ đó, mặc dù 
rất nhiều lần Tỉnh ủy bị bể vỡ, phải lập đi lập lại, kẻ thù thẳng tay 
đàn áp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải thay đổi nơi ở và hoạt động 
thường xuyên, theo đó, các cơ quan Tỉnh ủy phải di chuyển hết nơi 
này đến nơi khác nhưng nhờ nhân dân che chở, bảo vệ, nuôi giấu 
nên Tỉnh ủy vẫn lãnh đạo phong trào cách mạng cho đến ngày giành 
được chính quyền tháng 8-1945.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
xâm lược, Tỉnh ủy chủ trương mở rộng mặt trận, tranh thủ mọi tầng 
lớp nhân dân, ngay cả những người trong hàng ngũ địch, đã tập hợp 
đông đảo nhân dân tham gia cách mạng. Không chỉ nhân dân trong 
vùng giải phóng, nơi căn cứ, địa điểm đứng chân Tỉnh ủy ủng hộ cách 
mạng, bảo vệ cán bộ, đảng viên mà nhân dân trong vùng địch kiểm 
soát luôn hướng về, ủng hộ nhân lực, vật lực cho kháng chiến, tham 
gia đấu tranh bằng nhiều hình thức. Phong trào đấu tranh chính trị, 
binh địch vận phát triển sôi nổi, liên tục bằng nhiều hình thức phong 
phú trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã chứng minh điều đó.  

Đối với các căn cứ địa, nơi đứng chân Tỉnh ủy ở miền núi, Tỉnh 
ủy đã thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, xây dựng khối 
đoàn kết trong nội bộ từng dân tộc và giữa các dân tộc, khối đoàn 
kết Kinh - Thượng. Tỉnh ủy chỉ đạo chăm lo đẩy mạnh sản xuất, đấu 
tranh chống địch phá hoại, bao vây kinh tế, duy trì giao lưu hàng 
hóa, giữa miền núi và đồng bằng, chăm lo việc học hành, chữa bệnh 
cho dân, có kế hoạch đào tạo cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số phục 
vụ cho nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Đặc biệt, trong giai đoạn chúng ta chưa giành được chính quyền, 
chưa có vùng giải phóng, cơ quan Tỉnh ủy đóng trong vùng địch 
kiểm soát, hay thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ta xây dựng “căn cứ 
lõm” trong địa bàn chiếm đóng của địch, thì yếu tố lòng dân lại càng 
cực kỳ quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng cán bộ, đảng 
viên và ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào cách mạng. Chỉ cần một 
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sự lơ là mất cảnh giác, hoặc sơ suất chủ quan cũng có thể dẫn đến 
những tổn thất rất lớn. Do vậy yếu tố “nhân hòa” luôn được đặt lên 
hàng đầu từ lúc lựa chọn địa điểm đến quá trình hoạt động tại căn 
cứ, nơi đứng chân. Tại đó, gần như tất cả quần chúng nhân dân đều 
giác ngộ, hết lòng che chở, nuôi giấu cán bộ. Trên thực tế, Tỉnh ủy 
luôn tạo được ưu thế về mặt chính trị, yếu tố quan trọng hàng đầu 
đảm bảo cho nơi đứng chân, căn cứ Tỉnh ủy tồn tại.

Phát huy sức mạnh nhân dân, chăm lo lợi ích cho dân, dựa vào 
dân, động viên sức người sức của trong nhân dân để tiến hành kháng 
chiến toàn dân là một trong những bài học lớn nhất và sâu sắc nhất 
mà Đảng bộ ta đã tổng kết được trong gần một nửa thế kỷ đấu tranh 
của mình và mãi mãi vẫn là bài học vô giá cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta.

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự 
nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm 
sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt 
giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phải tập trung xây dựng, củng cố 
và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chính sách dân 
tộc của Đảng; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, 
nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền 
tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân. Trong công tác vận động nhân dân phải luôn luôn lấy mục tiêu 
vì hạnh phúc của nhân dân làm cơ sở, “những gì có lợi cho dân thì 
hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Để bất kỳ 
trong tình huống nào Nhân dân cũng luôn tin tưởng, ủng hộ, theo 
Đảng làm cách mạng.

3. Không ngừng xây dựng vùng căn cứ kháng chiến vững 
mạnh toàn diện

Một trọng điểm đánh phá của địch là cơ quan lãnh đạo của 
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Đảng. Do đó, tại vùng căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy, địch thường 
xuyên tổ chức các đợt hành quân càn quét, đánh phá, có nhiều đợt 
dai dẳng, quyết liệt, tập trung binh lực đông đúc, vũ khí hiện đại, kể 
cả đánh phá từ trên không, kết hợp với các thủ đoạn cài cắm, móc 
nối, gián điệp, chiến tranh tâm lý, “chiêu an”… Chúng còn dùng các 
biện pháp bao vây cô lập, chốt chặn các đường, các tuyến hành lang 
nối với vùng giải phóng, kiểm soát gắt gao việc đi lại của nhân dân 
nơi giáp ranh với vùng giải phóng nhằm cắt đứt các nguồn cung cấp 
lương thực, thuốc men từ vùng địch kiểm soát vào vùng giải phóng. 

Do vậy, xây dựng vùng căn cứ Tỉnh ủy vững mạnh về chính trị, 
quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội… đáp ứng yêu cầu bảo vệ 
vững chắc căn cứ để Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo phong trào cách mạng 
luôn là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, quân và dân trong kháng 
chiến.

Công tác xây dựng Đảng được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm. Cùng 
với nâng cao năng lực cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Khu 
ủy 5 sát với thực tế chiến trường Quảng Nam trong từng thời điểm, 
Tỉnh ủy tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể 
vững mạnh. Trong điều kiện địch đánh phá các liệt, chiến trường 
thường xuyên bị chia cắt, yêu cầu bảo vệ căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh 
ủy ngày càng cao thì vai trò của tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể ở 
cơ sở lại càng quan trọng.

Việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
được Tỉnh ủy chú trọng. Trong kháng chiến có nhiều hy sinh, gian 
khổ, Tỉnh ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tin tưởng 
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững khí tiết cách mạng, 
kiên cường, mưu lược…, bám sát địa bàn, bám sát Nhân dân, gắn 
bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào dân đề xây dựng, phát triển 
phong trào cách mạng. Tỉnh ủy cũng thường xuyên tổ chức các đợt 
chỉnh Đảng, chỉnh huấn nhằm nâng cao quan điểm, lập trường, ý 
chí cách mạng, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ… Chiến 
tranh càng ác liệt công tác xây dựng Đảng càng được tăng cường. 
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Lực lượng vũ trang là một trong những trụ cột của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc. Mỗi một chiến thắng của lực lượng vũ 
trang trên chiến trường dù lớn hay nhỏ đều tác động đến quá trình 
phát triển của cách mạng. Thực tế chiến trường Quảng Nam cho 
thấy, không có lực lượng vũ trang lớn mạnh, không thể bảo vệ và 
phát huy vai trò của vùng căn cứ cách mạng. Từ Đội du kích Vũ 
Hùng - tổ chức tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh được thành 
lập tháng 5 năm 1945, Tỉnh ủy đã  xây dựng các đơn vị bộ đội địa 
phương tỉnh, huyện vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt cho phong trào 
du kích chiến tranh ở địa phương, phát triển mạng lưới du kích tập 
trung, tự vệ mật ở khắp các địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh địch bảo vệ 
căn cứ và từ căn cứ tổ chức các đợt tấn công vào sào huyệt của địch 
làm thay đổi cục diện chiến trường có lợi cho cách mạng. Tỉnh ủy 
còn chủ trương xây dựng lực lượng an ninh vũ trang, giáo dục Nhân 
dân ý thức phòng gian bảo mật, không chỉ bảo vệ an toàn vùng căn 
cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy mà còn thọc sâu vào các vùng địch tạm 
chiếm diệt ác, phá kèm. Để lực lượng vũ trang làm tốt nhiệm vụ, các 
cấp ủy đảng thường xuyên tăng cường lãnh đạo công tác chính trị 
tư tưởng, đào tạo đội ngũ cán bộ chỉ huy, bổ sung đảng viên có năng 
lực để kiện toàn bộ máy lãnh đạo, xem đó là yếu tố hàng đầu để nâng 
cao sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang.

Cùng với xây dựng vùng căn cứ vững mạnh về chính trị, quân sự, 
an ninh, Tỉnh ủy còn quan tâm đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Đứng chân trên vùng đất chủ yếu là núi rừng, đất đai canh tác 
không nhiều, công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp, lại luôn bị địch 
bao vây về kinh tế, tấn công về quân sự, vấn đề tự cấp, tự túc lương 
thực luôn được Tỉnh ủy chú trọng. Cùng với tiếp nhận viện trợ từ 
miền Bắc và sự ủng hộ của đồng bào vùng địch tạm chiếm, Tỉnh ủy 
chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất để có được lương thực, thực 
phẩm phục vụ cho việc tổ chức chiến đấu của các lực lượng vũ trang 
và giữ vững mức sống, cải thiện đời sống nhân dân vùng giải phóng. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố, xây dựng và phát triển vùng 
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căn cứ cách mạng về mọi mặt. Có những thời điểm, Tỉnh ủy chỉ đạo 
các đơn vị vũ trang cùng với hoạt động tác chiến cũng phải phân 
công một bộ phận sản xuất. Nhờ đó, ngay cả những lúc khó khăn 
nhất ta vẫn duy trì được hoạt động chiến đấu.

  Chủ trương phát triển văn hoá, giáo dục trong vùng căn cứ 
cũng là vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Từ khi giành được 
chính quyền và ngay trong quá trình kháng chiến chống Pháp, Mỹ 
ác liệt, khó khăn mọi bề Tỉnh ủy vẫn chủ trương phát triển giáo dục, 
thực hiện nếp sống văn hóa trong Nhân dân. Trong các vùng giải 
phóng, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh, phong trào toàn dân tích 
cực xoá nạn mù chữ được phát động rộng khắp, phong trào học bổ 
túc văn hoá cũng được chú ý; các hoạt động văn hoá, văn nghệ “tiếng 
hát át tiếng bom” được triển khai tại các xã, thôn, các đoàn văn công 
của khu, tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ quân 
và dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, Nhân dân được chú 
ý; công tác vệ sinh phòng bệnh được triển khai. Công tác thương 
binh tử sỹ được Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng.  

Sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay là sức mạnh tổng hợp 
của các yếu tố chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, 
văn hóa, đối ngoại. Đối với việc xây dựng vùng căn cứ Tỉnh ủy vững 
mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trước hết cần  tăng cường công tác 
xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo 
đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ. Tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về 
mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo 
vệ Tổ quốc. 

Tập trung phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện và nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giải quyết những vấn 
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đề bức xúc, nổi cộm nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi 
trường… giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng lực lượng vũ 
trang vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận 
an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, 
phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội 
phạm và tệ nạn xã hội. 

Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an 
ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội trong quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, chú trọng vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ 
tầng gắn với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, bao gồm các 
tuyến đường giao thông, hệ thống các sân bay, bến cảng, kho, hệ 
thống thông tin... 

Những kinh nghiệm được rút ra từ quá trình xây dựng, phát 
huy vai trò của vùng căn cứ, nơi đứng chân Tỉnh ủy như đã nêu ở 
trên được Đảng bộ tỉnh tích lũy được trong đấu tranh giành chính 
quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. 
Ngày nay, cách mạng đã chuyển sang giai đoạn mới, nhưng những 
kinh nghiệm đó vẫn có giá trị và ý nghĩa thiết thực cần được tiếp tục 
nghiên cứu, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY 
GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CĂN CỨ, NƠI ĐỨNG CHÂN 

CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM

1. Hiện trạng các căn cứ, địa điểm đứng chân của Tỉnh ủy 
Quảng Nam (1930-1975)

Qua các nguồn tư liệu, lời kể của các nhân chứng lịch sử, trên 
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cơ sở tiêu chí xác định căn cứ, nơi đứng chân1, đến nay chúng tôi 
đã khảo sát, thống kê và hệ thống được 61 địa điểm, nơi đứng chân 
của Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân 
tộc (1930-1975). Những địa điểm được xác định chủ yếu theo đơn 
vị hành chính (huyện, xã, liên xã, làng…) gắn với các giai đoạn xây 
dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam từ năm 1930 
đến năm 1975; một số địa điểm đã xác định được vị trí cụ thể (nhà, 
vườn, địa đạo, đình, chùa…). Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, 
nhất là do thiếu nguồn tư liệu lưu trữ, các nhân chứng trực tiếp 
tham gia lãnh đạo Tỉnh ủy nói chung, lãnh đạo công tác xây dựng cơ 
quan Tỉnh ủy nói riêng phần lớn đã hy sinh, từ trần, số nhân chứng 
còn lại hầu hết tuổi đã cao, trí nhớ hạn chế nên nhiều địa điểm đứng 
chân chúng tôi chưa thể xác định được địa điểm, vị trí cụ thể. Trên 
thực tế, do yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhất là để đảm bảo yếu tố 
bí mật, tránh bị địch truy bắt, khủng bố, đánh phá, cơ quan Tỉnh ủy 
di chuyển liên tục, đứng chân ở nhiều địa bàn, nhiều địa điểm khác 
nhau; thời gian đứng chân rất ngắn (trong ngày, vài ngày)… nên con 
số 61 địa điểm như đã nêu trên là chưa thể đầy đủ. Trong thời gian 
tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập tư liệu, xác minh, khảo sát để tổng 
hợp, hệ thống đầy đủ hơn.

Trên cơ sở các địa điểm được xác định, căn cứ các thông tin do 
Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cung cấp, chúng 
tôi phân loại các căn cứ, địa điểm đứng chân của Tỉnh ủy như sau2:

- Địa điểm đã được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia: 03 địa 
điểm, bao gồm: Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam tại xã Tiên Sơn, 
huyện Tiên Phước; Di tích Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn 
Tàu và Di tích Địa đạo Phú An, Phú Xuân, xã Đại Thắng, huyện 
Đại Lộc.

1. Hệ thống các tiêu chí đã được trình bày ở Mục 1.1, Chương I về Cơ sở lý 
luận và thực tiễn về nơi đứng chân và căn cứ địa cách mạng.

2. Xem thêm Phụ lục “Căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-
1975)” ở cuối tập sách.
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- Địa điểm đã được công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: 
15 địa điểm.

- Địa điểm chưa được công nhận di tích: 43 địa điểm; trong đó, 
có 10 địa điểm đã xác định được vị trí cụ thể; 33 địa điểm đứng chân 
chưa xác định được địa điểm, vị trí cụ thể.

Qua khảo sát thực địa và hồ sơ di tích các cấp, chúng tôi khái 
quát hiện trạng các di tích lịch sử liên quan đến căn cứ, nơi đứng 
chân của Tỉnh ủy Quảng Nam (1930-1975) như sau:

- Các di tích đã được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia: Hiện 
nay, có 03 di tích đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia; 
các di tích này đã được quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ, phục dựng 
các di tích liên quan và đưa vào khai thác phục vụ các hoạt động 
tham quan, về nguồn, du lịch. 

+ Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam tại xã Tiên Sơn: 
Hiện nay đã xây dựng Nhà bia và bố trí cảnh quan tương đối hoàn 
chỉnh. Tuy nhiên nhiều địa điểm đứng chân của các cơ quan, ban 
ngành của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 
chưa được xác định vị trí cụ thể, chưa được gắn Bia di tích, chưa có 
Bảng chỉ dẫn cụ thể.

+ Di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu: 
Hiện nay đã xây dựng Nhà bia lưu niệm, nhà đón tiếp, nhà trưng 
bày; phục dựng nhà ở, nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đặc 
Khu ủy Quảng Đà, đặc biệt đã xây dựng được đường giao thông nối 
từ đường ĐH8, xã Duy Sơn vào khu di tích.  

+ Di tích địa đạo Phú An, Phú Xuân, xã Đại Thắng, huyện Đại 
Lộc: Từ năm 2009, di tích đã được đầu tư, tôn tạo khá hoàn thiện 
với các hạng mục từ giải tỏa đền bù đến trùng tu và phục hồi nguyên 
trạng một số địa điểm chính của địa đạo như: hầm địa đạo, miệng 
địa đạo, nhà chỉ huy, phòng hội họp... Hiện nay, công trình đã được 
đưa vào phục vụ du khách tham quan.

- Các di tích đã được công nhận Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh: 
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+ Di tích là nhà ở tư nhân (10/15 di tích): Hiện nay các di tích 
đã được gắn Bia di tích, tuy nhiên các Bia di tích chưa thống nhất 
quy chuẩn, nội dung văn bia sơ sài, chưa thể hiện đầy đủ ý nghĩa, giá 
trị của di tích. Nhiều di tích thuộc sở hữu tư nhân qua nhiều thế hệ 
nên phần lớn đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc đã thay đổi các yếu 
tố gốc của di tích. Một số di tích nằm trong khu vực quy hoạch của 
Khu Kinh tế mở Chu Lai, quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô 
thị (chủ yếu trên địa bàn huyện Núi Thành) nên việc quy hoạch, bảo 
vệ và phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn.

+ Di tích là nơi thờ tự, cơ sở tôn giáo (02/15 di tích), bao gồm: 
Chùa Kim Bửu là một ngôi chùa làng, là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín 
ngưỡng, đáp ứng đời sống tâm linh của Nhân dân làng Kim Bồng, 
xã Cẩm Kim. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, công trình hiện nay 
khá khang trang và đã được UBND thành phố Hội An đưa vào danh 
mục kiểm kê, bảo vệ. Chùa Hang nằm trong hang động ở chân núi, 
hiện đã được gắn Bia di tích, đầu tư mở đường nối từ khu dân cư lên 
chùa. Nơi đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, thăm viếng của Nhân dân 
các địa phương tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, 
di tích này chưa được tôn tạo, tu bổ thường xuyên, còn thiếu nhiều 
hạng mục quan trọng; các hoạt động tham quan, thăm viếng chủ yếu 
mang tính tự phát. 

+  Di tích là địa điểm trong rừng tự nhiên (02/15 di tích): Di 
tích “Bờ sông A Vương” chỉ còn rừng rậm, cây cối gần sông, các công 
trình kiến trúc không còn dấu vết. Hiện nay địa điểm này đã được 
gắn Bia di tích, nhưng đường đi đến di tích quá khó khăn, chủ yếu 
là đường rừng, nhiều dốc cao; Bia di tích nằm sát bờ sông A Vương 
nên có thể bị sạt lở trong tương lai. Di tích Làng Đào chỉ còn lại địa 
điểm, nằm bên suối, trong rừng cây, hiện không còn dấu vết của các 
công trình kiến trúc. Địa điểm nay đã được gắn Bia di tích nhưng 
đường đi rất khó khăn.

+ Công trình phục dựng (1/15 di tích): Di tích Cây Thông Một 
là một trong những di tích đặc biệt quan trọng, nơi đánh dấu sự ra 
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đời của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; tuy nhiên, các dấu vết nơi diễn ra 
sự kiện trọng đại này (cây thông, bãi cát) đã không còn nữa do quá 
trình đô thị hóa. Hiện nay địa điểm này đã được gắn Bia di tích, quy 
hoạch khuôn viên bảo vệ rộng khoảng 60m2 nhưng bị che khuất bởi 
các hàng quán, các vật dụng, công trình kiến trúc xung quanh.  

2. Các giải pháp bảo tồn

2.1. Giải pháp chung

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp 
Nhân dân trên địa bàn có trách nhiệm bảo vệ, không được xâm 
phạm đến di tích. Tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa, Quy 
chế quản lý và bảo vệ các di tích đến nhân dân trên địa bàn nơi có 
di tích. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ bảo tồn bảo tàng cho 
cán bộ chuyên môn ở cấp huyện, thị, thành phố đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử Căn cứ và nơi 
đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Thực hiện xã hội hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di 
tích; tranh thủ vận động kinh phí từ các nguồn hợp pháp, có cơ chế 
để các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu các di tích như nhà ở tư nhân, 
đình chùa… đóng góp kinh phí để phục vụ việc trùng tu, tôn tạo, 
phát huy giá trị di tích. 

2.2. Các nhóm giải pháp riêng

2.2.1. Đối với các căn cứ, địa điểm đứng chân đã được xếp hạng Di 
tích lịch sử các cấp và đã xây dựng các công trình tôn tạo, phục dựng, như: 
Căn cứ Tỉnh ủy tại xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước); căn cứ Đặc Khu ủy 
Quảng Đà tại Hòn Tàu (huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn); các 
địa điểm đứng chân như Cây Thông Một (thành phố Hội An)…

- Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ; 
lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập 
quy hoạch hệ thống di tích để thực hiện quản lý.
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- Cần xác định đúng nguồn gốc sở hữu của các di tích, thực 
hiện việc quản lý và phát huy giá trị di tích theo đúng chủ sở hữu của 
các công trình, địa điểm. Thành lập ban quản lý di tích, hoặc giao 
cho các địa phương quản lý và khai thác để giới thiệu đến người dân 
hiểu rõ hơn về di tích, nhất là Căn cứ Hòn Tàu, Căn cứ Tiên Sơn, 
Chùa Hang, Cây Thông Một... 

- Cần kịp thời xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy 
giá trị di tích lịch sử cách mạng ở Quảng Nam; trên cơ sở đó cần lựa 
chọn, ưu tiên những địa điểm đứng chân tiêu biểu, có giá trị lịch sử 
để đầu tư phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của 
tỉnh và của các địa phương có di tích.

2.2.2. Đối với các địa điểm đứng chân đã được xếp hạng di tích 
lịch sử các cấp nhưng chưa được đầu tư xây dựng các công trình tôn 
tạo, phục dựng:

- Ưu tiên bố trí kinh phí để phục dựng, tôn tạo các yếu tố gốc 
của di tích; tu sửa các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất 
là các di tích có giá trị lịch sử quan trọng, có nguy cơ bị tác động 
tiêu cực, xâm hại như Chùa Hang (huyện Núi Thành), Bờ sông A 
Vương, Làng Đào (huyện Đông Giang),…

Đặc biệt, Di tích lịch sử Cây Thông Một là di tích có ý nghĩa lịch 
sử đặc biệt quan trọng, có vị trí thuận lợi cho việc phát triển du lịch 
nên cần sớm xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo để phục vụ cho 
công tác giáo dục truyền thống và phục vụ du lịch.

- Đối với những di tích ở các vùng nông thôn, miền núi, do 
điều kiện biến đổi khí hậu, chiến tranh tàn phá hay nhiều nguyên 
nhân chủ quan, khách quan khác nhau nên hiện nay đã bị thay đổi 
hoàn toàn hay không còn dấu tích thì phải tiến hành phục dựng 
hiện trạng hoặc gắn Bia di tích để tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách 
mạng cho thế hệ trẻ và mai sau. Việc dựng bia nhằm ghi lại những sự 
kiện tiêu biểu là cần thiết, nội dung bia phải chuyển tải được ý nghĩa, 
giá trị của di tích.
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 2.2.3. Đối với các căn cứ, địa điểm đứng chân chưa được xếp 
hạng: Khẩn trương hoàn thiện việc lập hồ sơ khoa học và trình các 
cấp xếp hạng di tích; tiến hành sưu tầm, biên soạn tài liệu, ấn phẩm 
làm cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử.

Đặc biệt quan tâm thu thập tư liệu, xây dựng hồ sơ đề nghị công 
nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với căn cứ Tỉnh ủy gắn với căn 
cứ, nơi đứng chân của Liên Khu ủy 5 trong giai đoạn 1955-1960 tại 
căn cứ Trung Mang (huyện Đông Giang).

3. Các giải pháp phát huy giá trị di tích

3.1. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về căn cứ, nơi đứng chân: tiến 
hành tuyên truyền, giới thiệu giá trị lịch sử các di tích căn cứ và nơi 
đứng chân trên các kênh thông tin đại chúng như trên Báo Quảng 
Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh dưới hình thức chuyên đề, 
phim tư liệu; trên các Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, 
Website các địa phương; xuất bản sách, báo, cẩm nang du lịch… 
Hàng năm tiến hành điều tra, sưu tầm những câu chuyện, hiện vật 
liên quan đến căn cứ, nơi đứng chân bổ sung làm phong phú thêm 
tư liệu phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Các tư liệu 
này còn là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục 
truyền thống trên các phương tiện truyền thông, đưa vào giảng dạy 
trong các trường học, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương,…

Đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia như Căn cứ Tỉnh ủy 
Quảng Nam ở xã Tiên Sơn, Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn 
Tàu, Địa đạo Phú An, Phú Xuân tại Đại Lộc, cần nghiên cứu, sưu 
tầm, bổ sung hình ảnh, hiện vật có liên quan đến hoạt động của các 
cơ quan, ban ngành, các cá nhân tiêu biểu tại căn cứ. Xem xét xây 
dựng sa bàn, mô hình phù hợp để giới thiệu về toàn bộ khu di tích, 
tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, du lịch trong việc 
tham quan, khám phá khu di tích.

3.2. Gắn việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích căn cứ, nơi 
đứng chân của Tỉnh ủy với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
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quốc phòng - an ninh, đồng thời xây dựng các thiết chế văn hóa ở 
nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới. 

- Nhiều căn cứ, điểm đứng chân của Tỉnh ủy là cơ sở nhà tư 
nhân, hoặc trong vườn cá nhân; các đình, chùa ở khu vực đồng 
bằng, đây là những di tích tiêu biểu về lòng yêu nước, về tinh thần 
hy sinh cho sự nghiệp cách mạng tại các thôn, xóm, xã, huyện. Vì 
vậy cần nghiên cứu xây dựng các di tích này trở thành các thiết chế 
văn hóa chung cho cả làng, xã, trở thành các nơi sinh hoạt truyền 
thống, sinh hoạt văn hóa của người dân ở địa bàn khu dân cư, như 
Bia di tích Cây Thông Một, Chùa Kim Bửu, Chùa Hang…. 

- Sau khi tiến hành bảo tồn, tôn tạo, nghiên cứu lựa chọn một số 
di tích tiêu biểu, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hấp dẫn để thí điểm 
xây dựng thành điểm du lịch, kết nối với các điểm du lịch liên quan 
để hình thành tour du lịch văn hóa, du lịch sinh thái như Hòn Tàu, 
Chùa Hang, Cây Thông Một, Chùa Kim Bửu... để giới thiệu cho du 
khách về di sản lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Đối với một số căn cứ, nơi đứng chân trên địa bàn các huyện 
miền núi có địa bàn trùng khớp với căn cứ, nơi đứng chân của Liên 
Khu ủy, Khu ủy 5 (khu vực Trung Mang, Đông Giang), cần sớm 
khảo sát, xây dựng hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là 
xã (hoặc vùng) An toàn khu theo Quyết định số 897/QĐ-TTg, ngày 
27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó tranh thủ các nguồn 
lực của Trung ương để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa 
phương gắn với bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử các căn cứ, nơi 
đứng chân của Tỉnh ủy trên địa bàn.

3.3. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống về giá trị lịch sử các căn cứ, 
nơi đứng chân của Tỉnh ủy

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các căn cứ, nơi đứng chân 
của Tỉnh ủy trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1975) 
trong trường học, trong đoàn viên, thanh niên. Thông qua các cuộc 
thi này để làm lan tỏa các giá trị của di tích đồng thời nâng cao nhận 
thức cho học sinh, sinh viên và Nhân dân.
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- Tổ chức các chương trình hành quân về nguồn, trải nghiệm 
thực tế cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên. Hoạt động 
này có thể tổ chức vào các ngày kỷ niệm trọng đại, ngày lễ lớn, kỳ 
nghỉ hè thông qua các tổ chức đoàn, hội, đội… Bên cạnh đó, đối với 
những di tích có vị trí, địa điểm thuận lợi, gần khu dân cư, có thể 
giao cho một hoặc một số trường học nhận chăm sóc, bảo vệ để qua 
đó nâng cao nhận thức, góp phần hình thành tinh thần yêu nước, 
tinh thần đoàn kết và tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ.
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KẾT LUẬN

1. Quảng Nam là tỉnh có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên phong 
phú và đa dạng, trong đó có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc xây dựng 
căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Ở 
phía Tây của tỉnh là các dãy núi cao, sông sâu, địa bàn vô cùng hiểm 
trở, là địa bàn cư trú của nhiều tộc người như Cơ tu, Cor, Xê-đăng. 
Đồng bào các dân tộc miền Tây Quảng Nam vốn có truyền thống 
yêu nước và cách mạng, gắn bó mật thiết với quê hương, với núi 
rừng. Chính những đặc điểm này là điều kiện thuận lợi để Tỉnh ủy 
Quảng Nam xây dựng các huyện vùng Tây của tỉnh trở thành căn 
cứ địa cách mạng vững chắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vùng trung du, đồng bằng cũng có địa 
hình khá đa dạng, có những cánh đồng rộng nhưng cũng có các dãy 
núi tương đối cao, đặc biệt là địa hình gò đồi giáp ranh núi có tính 
liên hoàn với các dãy núi cao như Hòn Tàu (Duy Xuyên, Quế Sơn, 
Nông Sơn), núi Hòn Bà (Núi Thành), núi Dương Bồ (Tiên Phước)…
Có hệ thống sông ngòi dày đặc, chằng chịt tạo điều kiện thuận lợi 
không chỉ cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế mà còn là 
lợi thế quan trọng cho hoạt động thông tin, liên lạc, phục vụ đắc lực 
cho hoạt động của các căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy ở khu vực 
đồng bằng.

Nhân dân Quảng Nam có truyền thống yêu nước và cách mạng, 
được thử thách qua nhiều phong trào đấu tranh yêu nước từ trước 
năm 1930 nên đã hun đúc khát vọng độc lập, tự do, để lại nhiều bài 
học kinh nghiệm quý báu về xây dựng căn cứ địa kháng chiến trong 
các cuộc chiến đấu chống quân xâm lược. Từ khi Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam đã khai thác, 
phát huy những truyền thống quý báu này, nhất là những bài học 
kinh nghiệm về xây dựng căn cứ kháng chiến của các thế hệ cha ông 
để phục vụ có hiệu quả cho công tác xây dựng, bảo vệ và phát huy 
vai trò của các căn cứ địa cách mạng. 
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2. Trên cơ sở quán triệt và vận dụng lý luận của Đảng và tư 
tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách mạng, kế thừa và phát huy 
kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cha ông, căn cứ vào tình hình 
thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy Quảng Nam luôn xác định nhiệm 
vụ xây dựng căn cứ, nơi đứng chân của cơ quan Tỉnh ủy là nhiệm vụ 
đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn vong của cơ quan lãnh 
đạo cao nhất, bộ não của công cuộc kháng chiến ở địa phương. 

Trong giai đoạn 1930-1945, lúc này cơ quan Tỉnh ủy còn ít 
người, bộ máy gọn nhẹ, chưa tổ chức thành các cơ quan tham mưu 
cụ thể, riêng biệt nên căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy được xây 
dựng chủ yếu ở khu vực đồng bằng, đô thị, ven biển, với loại hình 
chủ yếu là các gia đình cơ sở cách mạng, các xóm nhà cơ sở cách 
mạng. Đây cũng là giai đoạn phong trào cách mạng thường xuyên 
bị kẻ thù đánh phá, khủng bố; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy đều 
bị địch theo dõi, truy lùng gắt gao nên cơ quan Tỉnh ủy thay đổi địa 
điểm liên tục (23 lần), thời gian đứng chân ở từng địa điểm rất ngắn, 
chỉ vài ngày, vài tháng. Có nhiều giai đoạn như giai đoạn 1931-1932, 
1938-1939, cơ quan bị địch phát hiện, cán bộ Tỉnh ủy bị bắt gần hết, 
cơ quan đã phải nhiều lần tạm ngừng hoạt động.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), do đặc 
điểm tình hình chiến trường, Quảng Nam có vùng tự do rộng lớn ở 
các huyện phía Nam nên cơ quan Tỉnh ủy đóng chủ yếu ở vùng tự 
do, khu vực đứng chân tương đối ổn định, ít di chuyển. Tuy nhiên, 
do hoạt động đánh phá bằng máy bay ném bom, các hoạt động do 
thám, gián điệp của địch nên cơ quan Tỉnh ủy phải đóng rải rác ở 
nhiều địa điểm trên một địa bàn rộng. Nhiều đại hội, hội nghị quan 
trọng phải tổ chức ở nơi xa điểm đóng cơ quan để đảm bảo an toàn. 
Tuy có nhiều thuận lợi nhưng hầu hết cơ quan của Tỉnh ủy trong giai 
đoạn này cũng chưa xây dựng được trụ sở, chủ yếu đóng trong nhà 
dân, được Nhân dân che chở, hỗ trợ về mọi mặt.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), 
Quảng Nam, Quảng Đà là trọng điểm đánh phá của Mỹ-ngụy, đã 
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gây cho quân và dân ta nhiều tổn thất nặng nề. Trước tình hình đó, 
Tỉnh ủy Quảng Nam đã sớm đề ra chủ trương giữ vững và từng bước 
xây dựng miền núi thành căn cứ địa cách mạng. Từ đó, vùng rừng 
núi các huyện trung du và các huyện miền núi phía Tây của tỉnh trở 
thành chỗ dựa vững chắc của cán bộ, đảng viên và phong trào cách 
mạng trong tỉnh. Đặc biệt, vùng rừng núi phía Tây của tỉnh không 
chỉ là căn cứ địa cách mạng của tỉnh mà còn là nơi đứng chân, căn 
cứ địa của Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Từ tháng 12-1962, tỉnh 
Quảng Nam-Đà Nẵng được chia tách thành tỉnh Quảng Nam và 
tỉnh Quảng Đà. Đảng bộ hai tỉnh đặc biệt chú trọng lựa chọn một số 
địa điểm đứng chân có vị trí chiến lược, thuận lợi cho công tác lãnh 
đạo phong trào cách mạng để xây dựng thành những căn cứ kháng 
chiến, đó là Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên 
Phước và Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu (Duy Xuyên, 
Quế Sơn). Từ đây, Tỉnh ủy Quảng Nam và Đặc Khu ủy Quảng Đà 
đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử lãnh đạo quân và dân Quảng Nam, 
Quảng Đà đánh bại kẻ thù, giải phóng hoàn toàn quê hương vào 
tháng 3-1975.

3. Trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1975), 
các căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy Quảng Nam, Tỉnh ủy Quảng 
Đà, Đặc Khu ủy Quảng Đà đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Đó 
là nơi tiếp nhận các chủ trương của Xứ ủy Trung Kỳ, của Khu ủy 5, 
của Trung ương Đảng và đã được Tỉnh ủy vận dụng một cách sáng 
tạo, linh hoạt để hình thành các chủ trương, chỉ đạo cụ thể, phù hợp 
với đặc điểm tình hình của địa phương, đưa phong trào cách mạng 
của tỉnh đi đến thắng lợi.  

Các căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy là trung tâm phát triển 
lực lượng cách mạng, trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng. Từ 
đó, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp ủy được đưa về các 
địa phương thông qua các đường dây giao liên, thông qua các cuộc 
họp; từ đó được quân và dân các địa phương tiếp thu, vận dụng, biến 
thành các phong trào, các cao trào cách mạng để đánh bại các âm 
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mưu xâm lược của kẻ thù. Ở những mức độ nhất định, các căn cứ, 
nơi đứng chân còn giữ vai trò là nơi sản xuất tự cấp, tự túc để đáp 
ứng nhu cầu về lương thực cho cán bộ, lực lượng vũ trang của tỉnh, 
của Khu ủy, của Quân khu 5.

Quan trọng hơn, căn cứ Tỉnh ủy còn là căn cứ của niềm tin, là 
chỗ dựa vững về chính trị, tinh thần của Nhân dân vùng địch kiểm 
soát. Các căn cứ, nơi đứng chân được giữ vững cũng đồng nghĩa với 
“cách mạng” còn, Tỉnh ủy còn, đồng nghĩa với niềm tin mãnh liệt 
của Nhân dân vào Đảng, vào cách mạng vẫn được duy trì và từng 
bước củng cố. Mỗi khi được tiếp xúc với cán bộ từ căn cứ xuống 
đồng bằng, niềm tin ấy của Nhân dân lại được nhân lên, trở thành 
động lực to lớn để Nhân dân một lòng, một dạ theo Đảng làm cách 
mạng. 

4. Suốt 45 năm chịu đựng nhiều hy sinh, gian khổ, mặc dù phải 
di chuyển liên tục, qua nhiều địa bàn khác nhau, từ vùng đồng bằng, 
trung du cho đến vùng rừng núi hiểm trở, nhất là trong điều kiện bị 
kẻ thù truy lùng gắt gao, bị đánh phá khốc liệt bởi vũ khí, phương 
tiện chiến tranh tối tân của quân xâm lược nhưng căn cứ Tỉnh ủy 
vẫn luôn giữ vững vai trò là trung tâm đầu não kháng chiến, là trung 
tâm chỉ đạo phong trào cách mạng. Sở dĩ có được thành công đó là 
do Tỉnh ủy Quảng Nam, Tỉnh ủy Quảng Đà, Đặc Khu ủy Quảng Đà 
đã tiếp thu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những quan điểm, nguyên 
lý cơ bản của Đảng, của tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa cách 
mạng, đó là việc nắm vững và phát huy sáng tạo, hiệu quả các yếu tố 
“thiên thời”, “địa lợi”, “nhân hòa” trong xây dựng căn cứ cách mạng. 

Các yếu tố về “thiên thời”, “địa lợi” như việc nghiên cứu, tận 
dụng các lợi thế về điều kiện tự nhiên, về địa hình được Tỉnh ủy đặc 
biệt quan tâm và xác định đây là yếu tố quan trọng đảm bảo vững 
chắc cho sự tồn tại và phát triển của các căn cứ, nơi đứng chân. Bên 
cạnh đó, Tỉnh ủy còn chủ động trong việc chỉ đạo xây dựng căn cứ 
địa, nơi đứng chân của Tỉnh ủy, của các cơ quan, ban ngành của tỉnh 
khi cuộc kháng chiến chưa nổ ra. Năm 1946, khi nguy cơ xâm lược 
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trở lại của quân Pháp chỉ mới xuất hiện ở Nam Bộ, Tỉnh ủy đã kịp 
thời chỉ đạo cho các địa phương, các lực lượng của tỉnh sớm nghiên 
cứu, xây dựng vùng rừng núi phía Tây Bắc Quảng Nam (Tây Quế 
Sơn, Hòa Vang, Bến Hiên, Bến Giằng) thành căn cứ địa cách mạng. 
Năm 1954, khi Hiệp định Giơ-ne-vơ chuẩn bị được ký kết, Tỉnh ủy 
đã chỉ đạo xây dựng các huyện Tiên Phước, Quế Sơn thành nơi đứng 
chân, tổ chức chôn cất vũ khí, lương thực, thực phẩm để phục vụ 
cho sự nghiệp kháng chiến lâu dài. Điều đó chứng tỏ năng lực lãnh 
đạo, khả năng nhìn nhận, đánh giá âm mưu của kẻ thù, tinh thần 
chủ động đề phòng trong mọi tình huống của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Một trong những nhân tố quan trọng nhất, quyết định đến sự 
tồn tại và phát triển của các căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy chính 
là yếu tố “nhân hòa” - lòng dân. Với truyền thống yêu nước và cách 
mạng được hun đúc trong quá trình mở cõi, xây dựng và bảo vệ quê 
hương, xóm làng, Nhân dân Quảng Nam luôn tuyệt đối tin tưởng 
vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn hết lòng hết sức bảo vệ Đảng, bảo vệ 
cách mạng. Trong các thời kỳ kháng chiến, Tỉnh ủy luôn chú trọng 
xây dựng thế trận lòng dân, chăm lo đời sống Nhân dân; sự cống 
hiến, chiến đấu hy sinh của cán bộ, đảng viên trở thành những tấm 
gương sáng ngời để quần chúng Nhân dân noi theo. Chính vì vậy, 
trong những bước đường gian nan của cách mạng, khi phong trào 
cách mạng gặp nhiều khó khăn, Tỉnh ủy vẫn quyết định xây dựng 
các cơ sở cách mạng làm nơi đứng chân để chỉ đạo phong trào, bất 
chấp sự khủng bố, truy bắt của kẻ thù. Trong những hoàn cảnh ấy, 
Nhân dân không quản ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng đùm bọc, 
nuôi giấu cán bộ Tỉnh ủy ngay trong nhà, trong hầm của mình, tiêu 
biểu như gia đình cụ Cả Đáng, cụ Lương Kình, cụ Nguyễn Kế, gia 
đình mẹ Lê Thị Sưu, cụ Nguyễn Phước Tuân, mẹ Cộng… Ở vùng 
rừng núi, các căn cứ, nơi đứng chân của Tỉnh ủy chủ yếu dựa vào 
đồng bào các dân tộc. Mỗi khi Tỉnh ủy có nhu cầu, đồng bào sẵn 
sàng nhường cơm, nhường bắp để nuôi cán bộ. Khi quân địch xua 
quân đi càn quét, đồng bào đặt cạm bẫy, cắm chông; sử dụng cả 
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phong tục, tập quán để hù dọa, xua đuổi bọn tay sai. Nhờ sự đùm 
bọc, che chở của đồng bào nên khu căn cứ được bảo vệ an toàn trước 
sự uy hiếp của kẻ thù.   

Chính nhờ sự kiên trung, sáng tạo của quần chúng Nhân dân; 
với địa thế, lòng dân và chiến thuật bố phòng, sử dụng lực lượng 
chiến đấu phù hợp, tinh thần chiến đấu kiên cường, mưu trí của bộ 
đội, du kích; với niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, của 
Tỉnh ủy, một lòng theo Đảng làm cách mạng của Nhân dân đã bảo 
vệ được nơi đứng chân, các căn cứ Tỉnh ủy. Chính lòng dân là căn 
cứ địa vững chắc nhất, an toàn nhất để Tỉnh ủy lãnh đạo phong trào 
cách mạng toàn tỉnh đi đến thắng lợi cuối cùng.

Quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển các căn cứ, nơi đứng 
chân của Tỉnh đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là trong xây dựng 
thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong tình hình 
mới. 
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PHỤ LỤC 
CĂN CỨ, NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY 

QUẢNG NAM (1930-1975)

TT Thời gian Địa điểm Hiện trạng Ghi chú

1 28-3-1930
Cây Thông Một (nay 
thuộc phường Tân An, 
thành phố Hội An)

Đã xây dựng 
Bia di tích

Di tích lịch sử 
cấp tỉnh theo QĐ 
số 438/QĐ-UB, 
15/02/2005

2

4.1930 
-10.1930

Nhà ông Nguyễn Gừng - 
nay là số 120 Thái Phiên, 
khối Xuân Hòa (xóm 
Da), phường Cẩm Phô, 
thành phố Hội An.

- Nhà ở tư 
nhân
- Đã gắn Bia 
di tích

Di tích lịch sử 
cấp tỉnh theo QĐ 
số 1161/QĐ-UB,  
07/4/2008

3
8-1930 Làng Bất Nhị (nay thuộc 

xã Điện Phước, huyện 
Điện Bàn)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

4

Đầu năm 
1933

Rừng Định Phước (xã 
Tam Nghĩa, huyện Núi 
Thành)

Rừng tự 
nhiên

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
1116/QĐ-UBND, 
01/4/2015

5 1933 Chưa xác định được địa 
điểm

Chưa xác 
định

Chưa được công 
nhận di tích

6

Cuối năm 
1936

Nhà ông Nguyễn Ngọc 
Kinh tại làng Tân Hạnh 
(nay thuộc xã Hòa 
Phước, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng)

Nhà ở tư 
nhân

- Chưa được công 
nhận
- Kiến nghị Sở 
VH-TT-DL Tp. Đà 
Nẵng lập hồ sơ đề 
nghị công nhận di 
tích

7
3-1940 Khu vực An Hòa (nay là 

thôn Thuận An, xã Tam 
Hải, huyện Núi Thành)

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

8

8-1940 Nhà đồng chí Nguyễn 
Phước Tuân, ở Trà Kiệu 
Tây (nay là xã Duy Sơn, 
huyện Duy Xuyên)

Nhà ở tư 
nhân

Chưa được công 
nhận di tích
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9

10-1940 Chùa Hang, thôn Tịch 
Tây (nay thuộc xã Tam 
Nghĩa, huyện Núi 
Thành)

Chùa cổ, đã 
được trùng 
tu (tên hiện 
nay là Thạch 
Động Tự)

Di tích lịch sử 
cấp tỉnh theo QĐ 
số 4269/QĐ-UB, 
21/11/2005

10

Cuối 1940 Nhà đồng chí Nguyễn 
Thế Tạo (Làng An 
Thạch, nay là thôn Bình 
Trúc 2, xã Bình Sa, 
huyện Thăng Bình)

Nhà ở tư 
nhân

Chưa được công 
nhận di tích

11

Đầu năm 
1941

Nhà bà Lê Thị Sưu, làng 
Lộc Đại (nay thuộc thôn 
Lộc Đại, xã Quế Hiệp, 
huyện Quế Sơn)

- Nhà ở 
tư nhân                     
- Gia đình đã 
xây dựng nhà 
lưu niệm

Di tích lịch sử 
cấp tỉnh theo QĐ 
số 2276/QĐ-UB, 
21/7/2014

12

Từ tháng 
7-10 năm 

1941

Nhà ông Đoàn Sơ, ở làng 
Nghi Sơn (nay thuộc 
thôn Nghi Sơn, xã Quế 
Hiệp, huyện Quế Sơn)

- Nhà ở tư 
nhân;
- Gia đình đã 
xây dựng một 
số hạng mục 
lưu niệm trên 
nền nhà cũ

Chưa được công 
nhận di tích

13

6-1942 Sông Chợ Đồn (nay 
thuộc thôn Trung Châu, 
xã Cẩm Kim, thành phố 
Hội An)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

14

Cuối 1942 Nhà đồng chí Nguyễn 
Hàng, ấp Vĩnh Hưng; 
nhà bà Thủ Khóa, ấp 
Trung Châu (nay thuộc 
thôn Trung Châu, xã 
Cẩm Kim, Tp. Hội An)

- Nhà ở tư 
nhân;
- Địa phương 
đã xây dựng 
Bia lưu niệm 
tại vườn bà 
Thủ Khóa

Chưa được công 
nhận di tích

15

Đầu năm 
1943

Nhà ông Nguyễn Câu 
(Nguyễn Hậu), Lương 
Hiệp (Lương Kình), 
làng Diêm Trường 
(nay thuộc thôn Diêm 
Trường, xã Tam Giang, 
huyện Núi Thành)

Nhà ở tư 
nhân

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
292/QĐ-UB, ngày 
21/01/2011

1944-1945
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16

4-1944 Chùa Kim Bửu (thôn 
Trung Châu, xã Cẩm 
Kim, thành phố Hội An

Cơ sở tôn 
giáo

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
292/QĐ-UB, ngày 
21/01/2011

17

02-1945 Nhà cụ Nguyễn Kế 
(Vân Trai), nay là thôn 
Vân Trai, xã Tam Hiệp, 
huyện Núi Thành

Nhà ở tư 
nhân

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
292/QĐ-UB, ngày 
21-01-2011

18

4-1945 Nhà ông Nguyễn Sang 
(Cửu Sang), làng Dưỡng 
Mông, nay là thôn 
Dưỡng Mông, xã Quế 
Xuân 1, huyện Quế Sơn

Nhà ở tư 
nhân

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
292/QĐ-UB, ngày 
21-01-2011

19

5-1945 Bến đò Ông Đốc (Đại 
Lộc), nay thuộc thôn 
Vân Ly, xã Điện Hồng, 
huyện Điện Bàn

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

20

6-1945 Nhà ông Cả Đáng, làng 
Thọ Khương, nay thuộc 
xã Tam Hiệp, huyện Núi 
Thành

- Nhà ở tư 
nhân
- Đã gắn Bia 
di tích

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
292/QĐ-UB, ngày 
21/01/2011

21

12-13.8.1945 Nhà ông Ung Tòng, thôn 
Khương Mỹ, nay là thôn 
Bích Sơn, xã Tam Xuân 
II, huyện Núi Thành

- Nhà ở tư 
nhân
- Đã gắn Bia 
di tích

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
4269/QĐ-UB ngày 
21-11-2005.

22

13- 14.8.1945 Nhà ông Nguyễn Chiến 
(Nguyễn Đình Chiến), 
thôn Khương Mỹ (Tam 
Xuân I, huyện Núi 
Thành)

- Nhà ở tư 
nhân
- Đã gắn Bia 
di tích

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh theo QĐ số 
292/QĐ-UB ngày 
21-01-2011.

23

14-8-1945 Nhà ông Tú Vân 
(Nguyễn Xuân Vân) tại 
thôn Bích Trâm, xã Điện 
Hòa, thị xã Điện Bàn

- Nhà ở tư 
nhân
- Gia đình đã 
xây dựng Nhà 
bia lưu niệm

Di tích lịch sử cấp 
tỉnh, tại QĐ số 
292/QĐ-UB ngày 
21-01-2011
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24

9-1945 - Tòa Công sứ, số 10 
Trần Hưng Đạo;
- Kho bạc Hội An
-Trường Viên Minh, số 
108 Nguyễn Thái Học, 
thành phố Hội An

- Công sở;
- Khách sạn

Chưa được công 
nhận di tích

25

12.1946 -                
cuối năm 

1947

Đặc khu Hoàng Văn 
Thụ - phía Tây huyện 
Quế Sơn (các xã Quế 
Trung, Quế Ninh, Quế 
Lộc, Quế Lâm huyện 
Nông Sơn)

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

26 12.1946 
Khu vực xã Tam Dân, 
huyện Tam Kỳ

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

27

Cuối năm 
1947 - 

cuối năm 
1948

Làng Chánh Lộc (xã 
Bình Định Nam), làng 
Vinh Huy (xã Bình Trị, 
huyện Thăng Bình)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

28
Cuối 

năm 1948 
-01.1949

Thôn 2, 3 xã Tiên Sơn, 
huyện Tiên Phước

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

29 01.1949-
2.1950

Xã Tam An, huyện Tam 
Kỳ (nay thuộc xã Tam 
An, huyện Phú Ninh)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

30 2-1950

Đình làng Đức Bố, nay 
thuộc thôn An Phú, xã 
Tam Anh Bắc, huyện 
Núi Thành

Vườn cây tự 
nhiên

Chưa được công 
nhận di tích

31 02.1951-
8.1954

Thôn 3, thôn 4, xã Tiên 
Lập, huyện Tiên Phước

Chưa được công 
nhận di tích

32 3.1952
Vườn Đình Quế 
Phương, thôn 3, xã Tiên 
Lập, huyện Tiên Phước

- Vườn cây 
keo do nhân 
dân trồng
- Còn đấu vết 
của đình Quế 
Phương

Chưa được công 
nhận di tích
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33 8.1954

Khu vực Chiên Đàn, xã 
Tam An, huyện Tam Kỳ 
(nay thuộc huyện Phú 
Ninh)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

34 8.1955

Thôn Thạnh Đức, xã 
Tam Dân, huyện Tam 
Kỳ (nay thuộc huyện 
Phú Ninh)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

35 8.1954 -  
10.1954

Thôn Cao Ngạn, xã Bình 
Lãnh, huyện Thăng Bình

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

36 10.1954 - 
01.1955

Khu vực xã Quế Châu; 
thôn Lộc Đại, xã Quế 
Hiệp, huyện Quế Sơn

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

37
01.1955-
7.1955

Các thôn Châu Bí, Sùng 
Công, Tứ Sơn, xã Điện 
Tiến, thị xã Điện Bàn 
(Phân ban cánh Bắc)

- Rừng tự 
nhiên
- Nhà ở tư 
nhân

Chưa được công 
nhận di tích

Các thôn Thuận Tình, 
Thanh Tam, Thanh Nhì, 
Thanh Nhất, xã Cẩm 
Thanh, thành phố Hội 
An (Phân ban cánh Nam)

Rừng dừa 
nước

Chưa được công 
nhận di tích

38 7.1955-
8.1955

Khu vực Mang Mai, 
Tống Cói, Phú Túc, xã 
Hòa Nam, huyện Hòa 
Vang (nay thuộc huyện 
Hòa Vang, Đà Nẵng)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

39
8.1955 - 

giữa năm 
1956

Khu căn cứ B1 thuộc 
khu vực Trung Mang 
(nay thuộc xã Ba, xã Tư 
huyện Đông Giang)

Rừng tự 
nhiên

Chưa được công 
nhận di tích

40
Giữa năm 
1956- cuối 
năm 1956

Núi Đại An, xã Lộc 
Chánh (nay thuộc xã 
Đại Hiệp, huyện Đại 
Lộc)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích
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41 Cuối năm 
1956-1959

Thôn Pa Ghì, xã Tà 
Pơơ; làng Bà Tý - huyện 
Giằng (Nam Giang)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

42 Cuối năm 
1959

Khu vực Bô-lô-sơn, Bô-
lô-hiên, huyện Bến Hiên 
(huyện Đông Giang)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

43

01-1960 Thôn Adhur, xã Arooi, 
huyện Bến Hiên (nay 
thuộc Đông Giang)- Di 
tích “Bờ sông A Vương”

- Rừng cây 
keo do nhân 
dân trồng
- Đã gắn Bia 
di tích

Di tích lịch sử cách 
mạng cấp tỉnh theo 
QĐ số 4527/QĐ-
UB, 31/12/2008

44
1960 - 
1961 Xã Tà Lu, Bến Hiên 

(Đông Giang)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

45

1961- 
Giữa năm 

1962

Làng Dụt, thôn Tống 
Cói, xã Ba, huyện Đông 
Giang (Cánh Bắc)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

Núi Tốt, thôn 5; thôn 
8,  xã Tiên Lãnh, huyện 
Tiên Phước (Cánh 
Nam)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

46

Giữa năm 
1962-
7.1963

Cơ quan chuyển về khu 
vực Nà Cau, thôn 12 xã 
Tiên Lãnh, huyện Tiên 
Phước

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

47
Tháng 

7.1963-
5.1965

- Khu vực xã Tiên 
Phong;
- Nhà ông Huệ, thôn 3 
Tiên Sơn; nhà bà Hòe, 
thôn 1 Tiên Cẩm;
- Thôn 1 xã Tiên Hà, 
huyện Tiên Phước

- Nhà ở tư 
nhân;
- Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể 
ở các xã Tiên 
Phong, Tiên 
Hà

Chưa được công 
nhận di tích

48 5.1965-
1966

Thôn 6 Kỳ Quế, thôn 6,7 
Kỳ Phước; thôn 4, Kỳ 
Sơn (Bắc Tam Kỳ)

Hiện nay nằm 
dưới lòng hồ 
Phú Ninh

Chưa được công 
nhận di tích



223

CĂN CỨ VÀ NƠI ĐỨNG CHÂN CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930 - 1975)

49 Cuối năm 
1966-1967

Thôn 1 Tiên Ngọc và 
thôn 2 Tiên Lãnh, huyện 
Tiên Phước

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

50
Cuối năm 
1967-cuối 
năm 1968

Nhà ông Năng thôn 6 Kỳ 
Quế, Kỳ Sơn huyện Bắc 
Tam Kỳ

Hiện nay nằm 
dưới lòng hồ 
Phú Ninh

Chưa được công 
nhận di tích

51 Cuối năm 
1968-1969

Nóc Ông Đề, thôn 5 xã 
Kót (nay thuộc huyện 
Bắc Trà My)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

52 Cuối năm 
1969-1972

Suối Đá (Kỳ Yên), thôn 
6 Kỳ Quế, Bắc Tam Kỳ; 
Suối Đá (thôn Phước 
Lộc, Phước Hà, huyện 
Tiên Phước)

Chưa xác 
định được địa 
điểm cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

53 1973-1975

Căn cứ Sơn-Cẩm-Hà 
(Tiên Sơn,  Tiên Cẩm, 
Tiên Hà, huyện Tiên 
Phước)

Đã xây dựng 
Nhà bia và 
gắn Bia di tích

Di tích lịch sử 
cấp quốc gia theo 
QĐ số 2106QĐ- 
B V H T T D L , 
8/7/2014

54 01.1963
Làng Đào, thôn B’hôông 
1, xã Sông Kôn, huyện 
Đông Giang

- Rừng tự 
nhiên;
- Đã gắn Bia 
di tích tại làng 
Đào

Di tích lịch sử 
cấp tỉnh theo QĐ 
số 4527/QĐ-UB, 
31/12/2008

55 02.1963-
7.1964

Làng Xuồng (thôn Tà 
Lâu, xã Ba), huyện Đông 
Giang

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

56 8.1964-
02.1965

Làng Tống Cói, thuộc xã 
Ba, huyện Đông Giang

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

57 3.1965-
9.1965

Thôn Giáng La, xã Kỳ 
Minh (nay thuộc xã Điện 
Thọ, thị xã Điện Bàn)

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích
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58
Cuối năm 

1965-
3.1967

Thôn Giáo Ái (Điện 
Hồng, Điện Bàn); thôn 
Lộc Bình (Lộc Hưng, 
nay là xã Đại Hòa, Đại 
Lộc); Bảo An (Điện 
Quang, Điện Bàn); Phú 
Diên (Quế Xuân 2, Quế 
Sơn)

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

59 3.1967-
1968

Địa đạo Phú An, Phú 
Xuân (xã Lộc Quý), nay 
thuộc thôn Phú An, Phú 
Xuân, xã Đại Thắng; đồi 
530 (khu A7) vùng B 
huyện Đại Lộc

Địa đạo

Di tích lịch sử 
quốc gia theo QĐ 
số 39/2002/QĐ-
BVHTT, 30/12/200

60
8.1968-

cuối năm 
1968

 A7 (bên bờ sông Bung); 
Giốc Mỏ, Hara-Talao, 
huyện Giằng (nay thuộc 
huyện Nam Giang)

Chưa xác 
định địa điểm 
cụ thể

Chưa được công 
nhận di tích

61
Cuối năm 

1968-
3.1975

Căn cứ Hòn Tàu (huyện 
Duy Xuyên, Quế Sơn, 
Nông Sơn)

Đã được quy 
hoạch, xây 
dựng Khu di 
tích

Di tích lịch sử 
cấp quốc gia theo 
QĐ số 2164/QĐ- 
B V H T T T D L , 
08/6/2012
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PHỤ LỤC ẢNH TƯ LIỆU VÀ ẢNH THỰC ĐỊA 
CĂN CỨ, NƠI ĐỨNG CHÂN  

CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM (1930-1975)
1. Ảnh tư liệu

 Cây Thông Một, nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ngày 28.3.1930
(Ảnh: Tư liệu)

Các đồng chí đảng viên năm 1930, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm 
thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930-28.3.1980) (Ảnh: Tư liệu)
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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được bầu  
tại Hội nghị Tỉnh ủy tại Chánh Lộc, huyện Thăng Bình năm 1948  

(Ảnh: Tư liệu)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng được bầu  
tại Đại hội Đảng bộ lần thứ I (01.1949), tại xã Tam An, huyện Tam Kỳ 

(nay là xã Tam An, huyện Phú Ninh) (Ảnh: Tư liệu)
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Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng  
lần thứ II (02.1950), tại Đức Bố, Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Anh Bắc, 

huyện Núi Thành) (Ảnh: Tư liệu)

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng  
lần thứ III (3.1952), tại xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước (Ảnh: Tư liệu)
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Tập luyện bắn cung tên, bố phòng chống địch bảo vệ vùng căn cứ 
(6.1959) (Ảnh: Tư liệu)

Học tập Nghị quyết 15 của BCH Trung ương Đảng khóa II  
tại miền núi Quảng Nam-Đà Nẵng, tháng 6 năm 1959 (Ảnh: Tư liệu)
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Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng  
lần thứ IV (01.1960), tại Adhur, Bến Hiên, nay thuộc xã Arooi,  

huyện Đông Giang (Ảnh: Tư liệu)

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đà lần thứ IV (01.1963),  
tại làng Đào, thôn B’hôông 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang (Ảnh: Tư liệu)
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Sau ngày giải phóng, đồng chí Hồ Nghinh, Bí thư Tỉnh ủy QN-ĐN,  
đồng chí Phạm Đức Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thăm nhà 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Cộng (xã Điện Tiến, Điện Bàn) - nơi 
cơ quan Tỉnh ủy đứng chân trong những năm 1954-1959 (Ảnh: Tư liệu)

Căn cứ Hòn Tàu trong kháng chiến chống Mỹ (Ảnh: Tư liệu)
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Ban Thường vụ Đặc Khu ủy Quảng Đà hội ý nhanh trên đường tiến về 
giải phóng Đà Nẵng tháng 3-1973 (Ảnh: Tư liệu)

Quân giải phóng tiến vào giải phóng thị xã Tam Kỳ (24.3.1975)  
(Ảnh: Tư liệu)
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2. Ảnh thực địa

Đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH,  
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm Di tích lịch sử Cây Thông Một  

(25-3-2019). (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Bia di tích rừng Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành,  
nơi thành lập Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam và Phủ ủy Tam Kỳ năm 1933 

(Ảnh: Tư liệu)
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Khu vực nhà ông Đoàn Sơ (xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn),  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động những năm 1939-1941.  

(Ảnh: Năng Đông)

Đình Làng Dưỡng Mông (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn),  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt những năm 1939-1940. 

(Ảnh: Tư liệu)
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Chùa Hang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, nơi cơ quan Tỉnh ủy  
đứng chân, tổ chức Hội nghị mở rộng tháng 10.1940. (Ảnh: Tư liệu)

Đình Làng Phú Nham Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên,  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động những năm 1940-1941.   

(Ảnh: Năng Đông)
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Vườn Bà Thủ Khóa, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An,  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động năm 1942.  

(Ảnh: Năng Đông)

Đình làng Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành,  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động năm 1944. (Ảnh: Tư liệu)
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Chùa Kim Bửu, làng Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phối Hội An,  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động năm 1944 -1945.   

(Ảnh: Năng Đông)

Cơ sở cách mạng nhà ông Nguyễn Câu (Nguyễn Hậu), tại xã Tam Giang, 
huyện Núi Thành, nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân hoạt động những năm 

1944-1945. (Ảnh: Năng Đông)
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Khu vực vườn nhà ông Nguyễn Chiến (Nguyễn Đình Chiến),  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân và tổ chức Hội nghị quyết định  

Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. (Ảnh: Tư liệu)

Khu vực Đình Đức Bố,  xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành,   
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân tổ chức Đại hội Đảng bộ  

tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ II (02.1950). (Ảnh: Duy Hiển)
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Bờ sông Avương, thôn Adhur, xã Arooi, huyện Đông Giang,  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân và tổ chức Đại hội Đảng bộ  

tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ IV (01.1960). (Ảnh: Duy Hiển)

Làng Đào, thôn B’hôông 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang,  
nơi cơ quan Tỉnh ủy đứng chân và tổ chức Đại hội Đảng bộ  

tỉnh Quảng Đà lần thứ IV (01.1963). (Ảnh: Duy Hiển)
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Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam (1973-1975) tại Thôn 1, xã Tiên Sơn,  
huyện Tiên Phước. (Ảnh: Năng Đông)

Khu nhà làm việc của Đặc Khu ủy Quảng Đà tại căn cứ Hòn Tàu  
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (phục chế).  (Ảnh: Năng Đông)
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Lễ đón nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam  
tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước (19-3-2015). (Ảnh: Tư liệu)

Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cấp quốc gia  
căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà tại Hòn Tàu (20-10-2017). (Ảnh: Tư liệu)
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